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وقتی مترجم کیهان را بر ذهن نیگل آوار میکند
نقد و بررسی ترجمه کتاب ذهن و کیهان
مهدی امیریان
چکیــده :تامــس نیــگل در اثــر اخیــر خــود بــا نــام اختصــاری ذهــن و کیهــان ،تــاش میکنــد
بــا توجــه بــه ســه مقولــه آ گاهــی ،شــناخت و ارزش ،در برابــر هرگونــه تفســیر طبیعتگرایانــه از
ایــن امــور بایســتد و تفســیر مــادی انــگاری داروینیــان از آنهــا را انــکار کنــد .کتــاب مذکــور را
بایــد در ادامــه ســیر فکــری نیــگل دانســت کــه در طــول ســالها فعالیــت علمــی خــود همــواره
تــاش کــرده بــا هرگونــه رویکــرد طبیعتگرایانــه مرســوم از امــور غیــر فیزیکــی مخالفــت نمایــد.
نویســنده در نوشــتار پیــش رو ،میکوشــد ترجمــه ایــن اثــر را کــه توســط جــواد حیــدری صــورت
گرفتــه و در ســال  1392توســط نشــر نــگاه معاصــر بــه چــاپ رســیده ،در بوتــه نقــد و بررســی
قــرار دهــد .وی در راســتای ایــن هــدف ،بــا ارائــه شــاهد مثالهایــی از متــن ترجمهشــده و
اشــکاالت مترجــم ،ترجمــه پیشــنهادی خــود را ارائــه میدهــد .همچنیــن بــا اشــاره بــه برخــی
کلمــات و شــبه جمالتــی کــه اشــتباه ترجمــه شــده و ترجمــه نشــدهاند ،برخــی اشــکاالت
ویرایشــی و نثــر فارســی را متذکــر میشــود.
کلیــدواژه :کتــاب ذهــن و کیهــان ،جــواد حیــدری ،ترجمــه کتــاب ،نقــد ترجمــه ،تامــس
نیــگل.
ّ ً ً
َ
مشردا تاهئا يف ذهن نيگل
عندما يترك املترجم الك ْو َن
َ
دراسة ّ
نقدية لترمجة كتاب الذهن والكون
مهدي أمير يان

يســعى تومــس نيگل يف كتابه األخير املعنون بامســه املختصر ذهن و كهيان
َ
(= الذهــن والكــون) إىل االســتناد إىل املقــوالت الثــاث (الوعــي ،املعرفة،
ّ
الطبيعية هلــذه املقوالت،
شــكل مــن أشــكال التفاســير
القيمــة) لرفــض أي
ٍ
وبالتايل تبرئهتا وتنز هيها من تبعات التفسير ّ
املادي ألنصار الدارو ّ
ينية.
وهــذا الكتــاب ينبغــي النظر إليه يف ســياق اســتمرار املســيرة الفكر ّية لنيگل
ّ
العلميــة ُ للوقــوف
الــذي كان يســعى خــال الســنوات الطو يلــة لنشــاطاته
ّ ّ
ّ
الطبيعيــة املتعارفــة يف األمــور غير
أي اتــاه للنزعــة
بصالبــة وثبــات بوجــه
ّ
املادية.
ّ
الســيد
ويف املقــال احلــايل يبــذل الكاتــب جهده يف اســتعراض ونقد ترمجة
جــواد احليــدري هلذا الكتاب ،واليت صدرت عام  1392عن دار نشــر (نگاه
معاصــر) .ويف ســياق هدفــه هــذاّ ،
يقــدم الكاتب أمثلــة من ّ
النــص املترجم
ً
مشــيرا إىل إشــكاالت ترمجته ،مع تقــدمي ترمجة بديلة مقترحــة لتلك املوارد.
ّ
يتضمــن املقــال تأشــيرات لبعــض الكلمــات أو العبــارات الــي ُترمجت
كمــا
ً
ُ
ّ
بصــورة خاطئــة أو أ نــا مل تترجم أصال ،مع بعــض املالحظات عن هفوات
ّ
الفارسية.
يف جمال حتر ير النصوص النثر ّية

َ
ّ
األساســية :كتــاب ذهــن و كهيــان (= الذهــن والك ْــو ن) ،جــواد
املفــردات
احليدري ،ترمجة الكتاب ،نقد الترمجة ،تومس نيگل.

When the Translator Demolish the Universe on
Nigel’s Mind:
A Review on the Translation of Mind and Cosmos
By: Mahdi Amiriān
Abstract: Thomas Nigel, in his recent work, briefly
titled as the Mind and the Cosmos, tries to stand
against every kind of naturalistic interpretations
of the three categories of consciousness, cognition
and value; and deny the Darwinians’ materialistic
explanation of them. This book should be considered as the continuation of Nigel’s intellectual process. Over the years of his scientific work, he has
always tried to oppose any conventional naturalistic
approach to non-physical affairs. In this paper,
the author is going to review the book translation
done by Javād Heidari and published by Negāh-e
Mo’āser publishing house in 1392. Regarding this,
he provides some examples from the translation and
points out the translator’s problems, and then he
presents his own translation. By mentioning some
of the words and phrases which are translated incorrectly, or are not translated at all, he also talks about
some of the editing and Persian prose problems.
Key words: Mind and Cosmos, Javād Heidari,
book translation, reviewing the translation, Thomas
Nigel.
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وقتی مترجم
کیهان را بر ذهن نیگل آوار میکند
نقد و بررسی ترجمه کتاب «ذهن و کیهان»
دربارۀ تامس نیگل و کتاب او
بدون شــک تامس نیگل ،فیلســوف بازنشســتۀ دانشــگاه نیویورک ،یکی از مهمترین فیلســوفان تحلیلی سدۀ

مهدی امیریان

ذهن و کیهان؛ تامس نیگل؛
ترجمه جواد حیدری؛ تهران :نگاه
معاصر1392 ،

 20و  21اســت .او در حوزههای متعددی نظیر فلســفۀ ذهن ،فلســفۀ اخالق و فلســفۀ سیاسی دارای کتابها
و مقاالت متعددی اســت .دســتکم وی در حوزۀ فلســفۀ ذهن با انتشــار مقالۀ «خفاشبودن چه جور چیزی
اســت» ( )1974توانســت در دنیــای علمــی و عینی کنونی ،جانی تازه در کالبد فلســفۀ ذهــن بدمد و آ گاهی
( )consciousnessرا بــه عنــوان یکی از مســائل مهم فلســفۀ تحلیلی و فلســفۀ ذهن معرفی کنــد .رویکرد کلی
وی در این حوزه از فلسفه ،مخالفت با دیدگاه «تحویلگرایی» ( )Reductionismاست که طبق آن همۀ امور
غیرفیزیکی نظیر ویژگیهای ذهنی ،به ویژگیهای فیزیکی تحویل میروند.
نیگل در اثر اخیر خود (با نام اختصاری «ذهن و کیهان») که از اتفاق کتابی است که ترجمۀ آن را در بوتۀ نقد
و بررســی قرار دادهایم ،تالش میکند با توجه به ســه مقولۀ آ گاهی ،شــناخت و ارزش ،بار دیگر در برابر هر گونه
تفسیر طبیعتگرایانه از این امور بایستد و تفسیر مادیانگاری داروینیان از آنها را انکار کند .بنابراین کتاب
مذکور را باید در ادامۀ ســیر فکری نیگل بدانیم که در طول ســالها فعالیت علمی خود همواره تالش کرده با
هر گونه رویکرد طبیعتگرایانۀ مرســوم از امور غیرفیزیکی مخالفت نماید .با این حســاب میتوان ترجمۀ این
کتاب را پراهمیت قلمداد کرد و انتخاب آن را توسط مترجم ،انتخابی شایسته ارزیابی نمود.

دربارۀ مترجم
طبق صفحۀ شــخصی دکتر جواد حیدری در دانشــگاه شــاهد ،وی مدرک کارشناســی ارشــد پیوستۀ خود را
در رشتۀ معارف اسالمی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع) و مدرک دکترا را در رشتۀ علوم سیاسی
گرایش اندیشــۀ سیاســی از دانشــگاه تربیت مدرس اخذ کرده اســت .وی اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهد است .عمدۀ فعالیت ایشان را باید در حوزۀ ترجمه دانست که چند سالی است با توجه به عالقۀ خود

به نیگل ،تالش کرده آثار این فیلســوف را به فارســی برگرداند .افزون بر کتاب حاضر ،کتابهای «اینها همه
قشناســی»« ،برابری و جانبــداری»« ،امکان دیگرگزینــی» و مجموعه مقال ـهای با عنوان
یعنــی چــه؟»« ،اخال 
«پرســشهای کشــنده» با همکاری مصطفی ملکیان از آثار ترجمهشدۀ اوست که همگی از مکتوبات نیگل
است و نشر نگاه معاصر آنها را منتشر کرده است.

ترجمۀ کتاب در یک نگاه
اگــر بنــا باشــد دربــارۀ ترجمۀ کتــاب ،داوری کلی ارائــه کنیم بایــد اذعان کرد که متأســفانه مترجــم نمرۀ قابل
قبولی کســب نمیکند .الزم نیســت خواننده برای درســتی یا نادرســتی این ادعا دســت به مقابله بزند و متن
ً
فارسی را با متن اصلی مقاله کند ،بلکه اگر صرفا کتاب ترجمهشده را بخواند ،این مطلب را تصدیق خواهد
کرد .شــاید بتوان ضعف اصلی مترجم را که البته ســواد دانشــگاهی او هم شاهد این مدعاست ،ناآشنایی با
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.دنک یم راوآ لگین نهذ رب ار ناهیک مجرتم یتقو

فلســفۀ تحلیلی دانســت؛ ضعفی که سبب شده مترجم مقهور متن

توصیفــی فیزیکــی از آ گاهــی ارائــه داد ،درصدد اســت توضیح دهد

اصلی شود و حتی نتواند برگردانی حداقلی از این کتاب ارائه کند و

که اگر این مســئله را جدی بگیریم ،تصویر طبیعتگرایانه زیر ســؤال

در بسیاری از موارد اصطالحات اصلی فلسفه را نادیده بینگارد .هر

مــیرود .بنابرایــن معنــا ندارد که نیــگل قبل از این جملــه ،آ گاهی را

چند ما در نقد و بررسی تفصیلی این کتاب حجم کمی را انتخاب

مانعــی بر ســر راه طبیعتگرایی بداند ،آنگاه طبــق ترجمه در جملۀ
ً
ً
تقریبــا پایانــی بر توضیح طبیعتگرایی از جهان اصرار ورزد .اساســا

آ گاهی اســت برگزیدهایم (صفحــات  .)57-65بااینحال خواهید

نیگل درصدد اســت که در این کتاب مشــکالت چنین تصویری را

دید که اشکاالت آن تا چه حد زیاد است.

برمال سازد .به عالوه وی در جملۀ بعدی مینویسد:

نقد و بررسی ترجمه

با اینهمه بدیلهای طبیعتگرایانه دشوار هستند.

کرده و فقط حدود هشت صفحه از متن رقعی کتاب را که مربوط به

پیــش از نقد تفصیلی ،توجه خواننــده را به دو نکته جلب میکنیم:
ً
اوال کتــاب عــاوه بــر عنــوان (ذهــن و کیهــان) دارای زیرعنوانی مهم
ً
اســت (چــرا تصور ماتریالیســت نوداروینی از طبیعــت یقینا! کاذب

نیــگل بــا بیان ایــن جمله میگو یــد ،هر چند آ گاهی تهدیدی اســت
علیــه تصویــر طبیعتگرایانه از جهان ،بااینحال چنین نیســت که
بدیلهای تصویر مذکور آسان باشد.

اســت) که متأســفانه نه نشــانی از آن روی جلد دیده میشود و نه در
ً
صفحــات آغازیــن .ثانیا پــس از مقدمۀ مترجم ،صفحاتــی با عنوان

شــاید بتــوان گفــت مهمترین علت در ترجمۀ اشــتباه ایــن جمله آن

«لب اللباب :برای خوانندۀ ایرانی» دیده میشــود که مترجم آن را از

اســت کــه واژۀ « »threatensبــه دو معنــای «تهدیــد  ...بــه کــردن» و

جای دیگر به کتاب افزوده اســت و جزء کتاب نیســت .البته آدمی
ً
گمان میکند که نیگل این مقدمه را به سفارش مترجم و واقعا برای

«احتمــال وقــوع  ...را دادن» بــه کار رفته اســت و مترجم معنای دوم

خواننــدۀ ایرانی نوشــته اســت ،اما چنین نبــوده و این نوشــتۀ کوتاه،
خالصهای اســت که نیگل در ســال  2013به رشــتۀ تحریر درآورده و
متن آن در صفحۀ « »The New York Timesموجود اســت .زیبنده
بود که مترجم به هر دو نکته اشاره میکرد .اکنون به بررسی تفصیلی
ترجمه بنگرید که ما آنرا در چهار بخش دنبال کردهایم .نکتۀ حائز
اهمیت آنکه اگر در یک جمله فقط کلمه یا عبارتی مشکل داشته،
امــا این اشــکال بــه معنای کل جمله آســیب زده باشــد ،مــا آنرا در
بخش نخست ارزیابی کردهایم.

 .1جمالتی که اشتباه ترجمه شده است
 .1-1صفحۀ 57

If we take this problem seriously, and follow out its
implications, it threatens to unravel the entire naturalistic world picture.

برگردان مترجم
اگر ما این مسأله را بجد بگیریم ،و لوازمش را استخراج کنیم ،آنگاه
احتمال توضیح کل جهان تصور طبیعتگرایانه میرود.

را برگز یــده اســت .در حالــی کــه ا گــر بــه بافــت جمله توجه داشــت،
ً
احتماال مرتکب چنین خطای بزرگی نمیشد.

ترجمۀ پیشنهادی:
اگــر این مســئله را جدی بگیر یــم و لوازمش را دنبــال کنیم ،تهدیدی
است بر رازگشایی از کل تصویر طبیعتگرایانه از جهان.

صفحۀ 58

…and the secondary qualities …were to be analyzed
relationally, in terms of the power of physical things,
acting on the senses, to produce those appearances in the
minds of observers.

برگردان مترجم
 ...و کیفیــات ثانو یــه  ...بایــد بــه نحــوی نســبی تحلیــل میشــدند،
یعنی بر حسب نیرویی که اشیای مؤثر بر حس بر آن ظواهر موجود در
اذهان مشاهدهگران ِاعمال میکند.

توضیح:
طبــق تصویــر اندیشــمندان مــدرن چــون دکارت و گالیلــه از جهان،
کیفیــات ثانو یــه نظیــر رنــگ ،صــدا و بــو عبارتنــد از :رابطۀ اشــیا با ما

توضیح:

بدیــن نحــو که اشــیای بیرونی بر حــواس ما اثر میکنند تــا نمودهایی

مترجــم در ایــن جملــه دچار خطاهای متعددی شــده اســت .اگر از

از آنهــا در ذهن شــکل گیرد .ا گــر با ترجمۀ فوق به این نتیجه برســیم

اشکالهای ویرایشی آن بگذریم ،مهمترین خطا آن است که مترجم
ً
جمله را کامال برخالف منظور نویسنده ترجمه کرده است .نیگل در

کــه مترجم هیــچ درکــی از مطلب نداشــته ،بیراه ســخن نگفتهایم.
وی نهتنهــا در دو مــورد واژگان را اشــتباه ترجمه کرده اســت که بدان

نخســتین پاراگراف از این بخش ،پس از آنکه بیان میکند نمیتوان
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خواهیــم پرداخت ،با ترجمه نکــردن عبارت « »to produceبه جمله
ً
کامال نامفهوم فوق دست یافته است.

ترجمۀ پیشنهادی:
 ...و کیفیــات ثانویــه  ...بایــد بــه نحــو رابطــهای و برحســب نیــروی
اشــیای فیزیکــی تحلیــلشــوند کــه بر حــواس تأثیــر میگذارنــد تا آن
نمودها را در اذهان مشاهدهگران تولیدکنند.

positivists, who analyzed the physical world as a construction out of sense data.

برگردان مترجم
تــاش فــوق در جهت غلبه بر این تقســیمبندی از جهت امور ذهنی
از برکلــی [ ... ]=Berkeleyتــا پوزیتیویس ـتهای منطق ـیای امتــداد
مییابــد که جهــان فیزیکی را بــه مثابه ســاختمانی در دل دادههای
حسی تحلیل میکردند.

 .1-3صفحۀ 58

It has become clear that our bodies and central nervous systems are parts of the physical world, composed
of the same elements as everything else and completely
describable in terms of the modern versions of the primary qualities—more sophisticated but still mathematically and spatiotemporally defined.

توضیح:
روشــن اســت که وقتی مؤلف دو دیدگاه ایدهآلیســم و پوزیتیویسم را
ً
مقابل هم میگذارد ،باید نگرش هر کدام نسبت به ذهن دقیقا نقطۀ
مقابل دیگری باشد .با این تفسیر ،چگونه طبق نظر پوزیتیویستها،
ً
جهان فیزیکی در دل دادههای حســی اســت؟ اساسا کدام فرهنگ
لغت واژۀ « »outرا به «درون» معنا کرده که ما خبر نداریم؟

برگردان مترجم
روشــن شــده اســت که بدن و دســتگاه اعصاب مرکزی ما بخشــی از

ترجمۀ پیشنهادی

جهــان فیزیکی هســتند که از همــان عناصر چیزهای دیگر تشــکیل

تــاش بــرای غلبــه بــر جداســازی از برکلــی و در جهــت ذهــن آغــاز

شــدهاند و برحســب تقریرهــای جدیــد از کیفیــات ثانویــه ـ تعریــف
ً
پیچیدهتــر ،اما باز هم ریاضــی و زمانی ،مکانی ـ کامال قابل توصیف

میشــود  ...و تا پوزیتیویس ـتهای منطقی امتداد مییابد که جهان

است.

فیزیکی را به عنوان بنایی خارج از دادههای حسی تحلیل کردند.

 .1-5صفحۀ 59

توضیح:
ایــن بخــش نیــز همچــون قطعۀ قبلــی ،عالوه بــر اینکه اشــکالهایی
در ترجمــۀ واژگان دارد ،از نظــر ترجمۀ جملهای نیز نادرســت اســت.
نیــگل در پی آن اســت که توضیــح دهد هر چنــد تبیینهای کنونی

Then, in a rapid historical shift whose causes are
somewhat obscure, idealism was largely displaced in
later twentieth-century analytic philosophy by attempts
at unification in the opposite direction, starting from the
physical.

از بــدن و سیســتم عصبی پیچیدهتر شــده ،اما همچنــان ریاضیاتی
و ّ
کمــی اســت .حال شــما بنگریــد آیا ایــن نکته از ترجمــۀ فوق قابل

در این صورت ،در تغییر تاریخی سریعی که عللاش تا حدی مبهم

احصاء اســت؟ طبق ایــن ترجمه گویی نیــگل میخواهد بیان کند

اســت ،ایدهآلیســم تــا حد ز یــادی در فلســفهی تحلیلی قرن بیســتم

کــه طبــق تقریرهای مدرن ،توصیف بدن و سیســتم اعصاب مرکزی

متأخــر با تالش در جهت اتحاد در مســیر مخالف ،یعنی با شــروع از

ممکن بوده ،لذا با توصیفات پیشین متفاوت است.

امور فیزیکی از جا تکان خورده است.

ترجمۀ پیشنهادی:

توضیح:

برگردان مترجم

روشــن شــده اســت که بدن و سیســتم اعصاب مرکزیمــان ،اجزای

بســیار بعید اســت که خواننده با اتکا بر ترجمه بتواند درک درســتی

جهــان فیزیکــی هســتند و از همــان عناصــری تشــکیل یافتهانــد که

از مطلب داشته باشد .اگر قرار باشد برگردان مترجم صحیح باشد،
ً
حتما موظف خواهیم بود از نیگل بپرسیم که با بیان عبارت «تالش

ســایر چیزها درســت شدهاند و بر اســاس تقریرهای نوین از کیفیات
ً
اولیه کامال توصیفپذیر هســتند که هر چند موشــکافانهتر بوده ،اما
همچنان ریاضیاتی و زمان ـ مکانی هستند.

 .1-4صفحۀ 59

در جهت اتحاد در مســیر مخالف» چه معنایی را اراده کرده اســت.
ً
نیــگل پــس از اینکه دربارۀ ایدهآلیســم ســخن میگو یــد ،صرفا قصد
دارد توضیــحدهــد کــه ایــن دیــدگاه در قــرن بیســتم جای خــود را به

This attempt to overcome the division from the direction of the mental extends from Berkeley…to the logical

مادیانگاری داده است.
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ترجمۀ پیشنهادی:

نیگل در اثر اخیر خود (با نام
اختصاری «ذهن و کیهان»)
که از اتفاق کتابی اســـــت که
ترجمـــــۀ آن را در بوتـــــۀ نقد و
بررســـــی قرار دادهایم ،تالش
میکند با توجه به سه مقولۀ
آ گاهی ،شناخت و ارزش ،بار
دیگر در برابر هر گونه تفســـــیر
طبیعتگرایانـــــه از ایـــــن امور
بایستد و تفسیر مادیانگاری
داروینیان از آنها را انکار کند.
بنابراین کتاب مذکور را باید
در ادامۀ ســـــیر فکـــــری نیگل
بدانیم که در طول ســـــالها
فعالیت علمـــــی خود همواره
تالش کرده با هر گونه رویکرد
طبیعتگرایانۀ مرسوم از امور
غیرفیزیکـــــی مخالفت نماید.

پس در یک تغییر تاریخی ســریع که علل آن تا حدودی مبهم اســت ،ایدهآلیســم تا حد زیادی جای خود را در
جهت مقابل به تالشهای یگانهگردانی داده که نقطۀ آغازش امور فیزیکی است.

 .1-6صفحۀ :59

This would continue the onward march of physical science, through molecular biology,
to full closure by swallowing up the mind in the objective physical reality from which it
was initially excluded.

برگردان مترجم:
این نگرش روند رو به جلو علم فیزیک را ،از طریق زیستشناسی مولکولی ،به تعطیلی کامل میکشاند برای
اینکه ذهن را در واقعیت فیزیکی عینیای محو میکند و ابتدا به ساکن ذهن را نادیده میگیرد.

توضیح:
مؤلــف کــه در چند ســطر جلوتــر ،دیــدگاه مادیانگارانه در خصوص ذهــن را توضیح میدهــد ،در این جمله
قصد دارد بیان کند که قرار اســت بر اســاس زیستشناســی مولکولی تبیین فیزیکی از ذهن صورت پذیرد.
حال بنگرید به ترجمه ،درســت برخالف چیزی اســت که گفتیم .گویی نگرش مادیانگارانه قرار است علم
ً
فیزیک را به تعطیلی کشاند .اوال کدام مادیانگار وجود دارد که تمایل داشته باشد به چنین کاری مبادرت
ً
ورزد و با دست خود تیشه به ریشۀ مادیانگاری بزند؟ ثانیا ترجمۀ فوق با جمالت قبل و بعد سازگار نیست.
ً
در این جمالت بیان نیگل صرفا توصیفی است و از کاری که مادیانگار انجام میدهد ،گزارش میدهد ،نه
ً
اینکه دفعتا بخواهد در اواسط بند ،با ایراد جملۀ مذکور ،بر نادرستی مادیانگاری حکم نماید.

ترجمۀ پیشنهادی:
این دیدگاه با بلعیدهشــدن ذهن در واقعیت فیزیکی که از آغاز آنرا کنار گذاشــتند ،حرکت روبهجلوی علم
فیزیک را از طریق زیستشناسی مولکولی تا فرجام نهایی پی میگیرد.

 .1-7صفحۀ 59

The task is to come up with an alternative, and here begins a series of failures.

برگردان مترجم:
وظیفه [ی ما] به دســت دادن یک شــق بدیل اســت و در اینجا کار خود را با یک سلســله از ناکامیها شــروع
میکنیم.

توضیح:
در ادامــۀ جملــه قبلــی و در انتهای پاراگــراف ،نیگل برای آغاز پارا گــراف بعدی میگوید حــال که مادیانگار
بــا نظــر دوگانهانــگار مخالــف اســت ،مأموریــت دارد نظریهای بدیل برای مســئلۀ ذهــن و بدن ارائــه کند که از
ً
همینجا سلســلۀ شکســتها آغاز میشــود ،امــا طبق ترجمه اوال ایــن وظیفه نه بر دوش مادیانــگار ،بلکه بر
ً
دوش کســانی چون نیگل اســت .ثانیا فاعل فعل «آغازکردن» نه «ناکامی» ،بلکه نیگل است .بهدلیل همین
اشتباه است که مترجم گمان کرده برای توضیح جمله نیاز دارد واژۀ «ما» را به ابتدای آن بیفزاید.

ترجمۀ پیشنهادی:
مأموریت رسیدن به دیدگاهی بدیل است و از اینجا مجموعهای از ناکامیها آغاز میشود.
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 .1-8صفحۀ 60

the names of mental states and processes were said not to be referring expressions.

برگردان مترجم:
اسامی حاالت و فرآیندهای ذهنی را تعابیر ارجاعکننده میدانند.

توضیح:
بدیهی است که وقتی رفتارگرایان تحلیلی ذهن و امور ذهنی را چیزی جز رفتار نپندارند ،اسم این حاالت را
ً
دارای مرجــع خاصــی که حکایت از آن بکند ،قلمداد نخواهنــد کرد .ظاهرا مترجم حرف نفی « »notرا از قلم
انداخته که برگردانی متضاد با مراد رفتارگرایان ارائه کرده است.

ترجمۀ پیشنهادی:
نام حاالت و فرآیندهای ذهنی بازگوکنندۀ تعابیر ارجاعی نیستند.

 .1-9صفحۀ 60

It is certainly true that mental phenomena have behavioral manifestations, which supply
our main evidence for them in other creatures.

برگردان مترجم:
به یقین ســخن صادقی اســت که پدیدههای ذهنی دارای جلوههای رفتاری هســتند و قرائن و شواهد اصلی
ما به سود آنها در موجودات دیگر نیز مؤید آن پدیدههاست.

توضیح:

طبـــــق صفحۀ ش ـ ــخصی دکتر
جـــــواد حیدری در دانش ـ ــگاه
شاهد ،وی مدرک کارشناسی
ارشـــــد پیوســـــتۀ خ ـ ــود را در
رشتۀ معارف اسالمی و علوم
سیاســـــی از دانش ـ ــگاه ام ـ ــام
صـــــادق (ع) و مدرک دکترا را
در رشتۀ علوم سیاسی گرایش
اندیشۀ سیاســ ــی از دانشگاه
تربیت مـــــدرس اخ ـ ــذ کرده
است .وی ا کنون عضو هیئت
علمی دانشگاه شاهد است.
عمدۀ فعالیت ایش ـ ــان را باید
در حوزۀ ترجمه دانس ـ ــت که
چند ســـــالی اس ـ ــت با توجه
بـــــه عالقۀ خــ ــود ب ـ ــه نیگل،
تالش کرده آثار این فیلسوف
را بـــــه فارســـــی برگردان ـ ــد.

نیگل در این جمله دو مطلب را تأیید میکند:
 .1پدیدههای ذهنی دارای عالئم رفتاری هستند.
 .2این عالئم شاهدی است بر اینکه از طریق آنها میتوان پی به وجود پدیدههای ذهنی در سایر مخلوقات
برد.
مطلــب نخســت از ترجمــه اســتیفاد میشــود ،امــا دربارۀ مطلــب دوم چــه باید گفــت؟ ترجمه نهتنهــا دارای
اشــکاالت ویرایشــی اســت ،بهطوری که هیچ فارســیزبان اصیلی را نمیتوان یافت که چنین سخن بگوید،
بلکــه مطابــق بــا متن اصلی نیز نیســت .بنگرید به فعــل « »supplyیا باید گفت که مترجــم آن را ترجمه نکرده
اســت یا آن را به «مؤیدبودن» برگردانده اســت .در هر دو صورت مرتکب خطا شــده اســت .این فعل در بافت
کنونی به معنای «تأمینکردن»« ،دراختیارگذاشتن»« ،بهدستدادن» و معانی از این دست است.

ترجمۀ پیشنهادی:
به یقین درســت اســت که پدیدههای ذهنی دارای عالئم رفتاری هستند که تأمینکنندۀ دلیل اصلیمان به
وجود آنها در سایر مخلوقات است.

 .1-10صفحۀ 61

That is required for the identity to be a scientific and not a conceptual truth.

برگردان مترجم:
شرط الزم اینهمانی علمیبودن است و نه صدق مفهومی.
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پیشــنهاد داد :ایــن مســئله بــرای اینهمانی الزم اســت تــا حقیقتی
علمی باشد نه مفهومی.

 .1-11صفحۀ 62

And what they leave out is just what was deliberately
left out of the physical world by Descartes and Galileo in order to form the modern concept of the physical,
namely, subjective appearances.

برگردان مترجم:
و آنچــه آن نظر یــات حــذف میکند درســت همان چیزی اســت که
ً
ً
عالمــا و عامــدا دکارت و گالیله از جهان فیزیکی حذف کرده بودند
تا مفهوم جدیدی از نمودهای فیزیکی ،یعنی ،ذهنی پدید آورند.

توضیح:
نیگل معتقد اســت که نظریههایــی چون رفتارگرایــی ،کارکردگرایی
و امثــال آن چیــزی را از جهــان فیزیکــی کنــار میگذارند کــه دکارت
و گالیلــه چنیــن کردنــد و آن عبــارت اســت از نمو دهــای درونــداد و
ً
یتــوان تصور کرد
ســوبژکتیو .اکنــون بنگر یــد به ترجمــه :اوال چگونه م 
کــه طبــق نظریات فیزیکالیســمی که امــور ذهنی باید کنار گذاشــته
شــوند .نمودهــای ذهنــی بیانگــر نمودهــای فیزیکی هســتند؟ یعنی
مدافعــان ایــن نظری ههــا از یــک ســو امــر ذهنــی را حــذف و از ســوی

توضیح:
بحــث بــر ســر نظریــۀ «اینهمانی» اســت که طبــق آن ،امــور ذهنی با
امــور فیزیکــی اینهمــان هســتند و بــه آنهــا فروکاســت میشــوند .در
پاراگرافــی کــه جملــۀ منتخــب در آن قــرار گرفتــه ،نیــگل بــر یکــی از
مهمترین پرســشها دســت میگذارد .توضیح آنکــه اگر فرض کنیم
ً
ً
کــه اوال شــلیک عصب  Cبا احســاس درد اینهمان اســت ،ثانیا در
این نظریه قرار نیست تحلیل مفهومی انجام شود و واژگان و عبارات
ذهنــی بــه بدیل فیزیکی تحلیل شــوند ،بنابراین الزم اســت ویژگی و
خصوصیتــی را مدنظر قرار دهیم که به لحاظ مفهومی با ویژگیهای
فیزیکــی متفــاوت اســت .اذعــان بــه چنیــن ویژگــی و خصوصیتــی
اساس اینهمانی علمی است .بهعبارت دیگر در اینهمانی علمی
با صدق مفهومی ســروکار نداریم .پس افزون بر اشــکالهای دیگری
که در ترجمه هویداســت ،مهمترین اشــکال آن اســت که اسم اشاره
« »thatکــه در جملــه منتخب آمده ،به مطلب فوق (وجود ویژگیای
متمایــز از ویژگیهای فیزیکی) اشــاره دارد ،درحالی که مترجم آن را
ً
کامال نادیده گرفته است.

ترجمه پیشنهادی:
بــا توجــه بــه این مقدمــه اکنون میتــوان ترجمــۀ جمله فــوق را چنین
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دیگــر اثبــات میکننــد؛ آن هــم اثباتی که نمودهــای فیزیکــی به امور
ذهنی معنا شــود؟ به عالوه مرجع « »whatچیســت؟ خواننده منتظر
اســت که نیگل بگوید ایشــان چــه چیزی را حــذف میکنند .با این
توصیــف بایــد گفــت خطای بــزرگ در این جمله آن اســت که چون
عبــارت « »namely, subjective appearancesبالفاصلــه پــس از
عبارت « »concept of the physicalآمده ،مترجم خیال کرده بیانگر
آن اســت ،در حالــی کــه همــان طور کــه مالحظــه کردیــم «namely,
 »subjective appearancesتوضیحــی اســت بــرای « »whatکــه در
ابتدای جمله آمده است.

ترجمۀ پیشنهادی:

ً
آن چیزی که این نظریهها کنار میگذارند ،دقیقا همان چیزی است
ً
که دکارت و گالیله عمدا از جهان فیزیکی کنار گذاشــتند تا مفهوم

مدرنــی را از امــر فیزیکــی پدید آورنــد و آن عبارت اســت از نمودهای
درونداد.
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So if Ψ really is Φ in this sense, and nothing else, then
Φ by itself, once its physical properties are understood,
should likewise be sufficient for the taste of sugar, the
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feeling of pain, or whatever it is supposed to be identical
with.

برگردان مترجم:

هیــچ یکــی از طرفین را بدون دیگری تصور کرد ،اما تصورپذیر اســت
کــه عصــب  Cفاقد ویژگی ذهنی «احســاس درد» باشــد؛ لــذا این دو
اینهمان نیســتند .با این حساب بحث بر سر ویژگی فیزیکی است

ً
بنابرایــن ،اگــر ،بــه این معنــا Y ،واقعا  Qباشــد ،و نــه هیچچیز دیگر،

که از ویژگی ذهنی بیبهره باشــد ،نه اینکه نســبت ویژگی فیزیکی با

آنگاه  Yبایــد یکتنــه ،همیــن که خــواص فیزیکیاش مســلم فرض

ما ســنجیده شــود و بگوییم وضعیتی را میتوان تصور کرد که ویژگی

شــود ،برای چشــیدن شکر ،احســاس درد ،یا هر چیز که با  Qیکسان

فیزیکــی وجــود دارد ،امــا مــا از آن تجرب ـهای نداریم .به عبــارت دیگر

انگاشته میشود کفایت بکند.

یشــود ،نه
در نظریــۀ اینهمانی نســبت دو ویژگی با هم ســنجیده م 

توضیح:

نســبت ویژگــی فیزیکــی با ما .بــه عــاوه در خصــوص ادراک ویژگی
ً
فیزیکــی ،واژۀ تجربــه ب ـهکار نم ـیرود .تجربــه در ایــن متــن صرفــا بــه

همــان طــور کــه معلــوم اســت مترجــم بــرای دو نمــاد « »Ψو « »Φبه
ترتیــب نمادهــای « »Yو « »Qرا قــرار داده اســت کــه به نظــر زیباتر آن

ویژگیهای ذهنی درونداد اطالق میشود.

بــود کــه همان نمادهــای مؤلــف گنجانده شــود .در انگلیســی «»Ψ

ترجمۀ پیشنهادی:

نمــاد هــر امــر روانــی و ذهنــی و « »Φنمــاد امــر فیزیکی اســت .از این

بــرای هــر  Φقابل تصور اســت که  Φبــدون هر گونه تجرب ـهای وجود

نکته که بگذریم ،یک اشــتباه خیلی ســاده ســبب شــده که معنای
کل جملــه تغییــر کنــد .اگر « »Qمعادل « »Φاســت ،مؤلــف در ادامه
دربــارۀ ایــن کلمه کــه نماد امــر فیزیکی اســت صحبــت میکند .در
نظریه اینهمانی « »Φیا به تعبیر مترجم « »Qاساس اینهمانی بوده
و امور ذهنی به آن تحویل میروند.

ترجمۀ پیشنهادی:

ً
بنابرایــن اگــر بــه ایــن معنــا « »Ψواقعــا « »Φباشــد ،نــه چیــز دیگــر،
وقتــی ویژگیهــای فیزیکــی « »Φرا مســلم فرض میکنیم ،فینفســه

داشته باشد.
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But if we don’t regard that as an option and still want
to pursue a unified world picture, I believe we will have
to leave materialism behind.

برگردان مترجم:
امــا اگــر دوگانهانــگاری را تنهــا شــق ممکــن ندانیــم و ،بــا اینهمــه،
بخواهیم باز به دنبال جهاننگری واحد باشیم ،به عقیدهی من باید

همچنین باید برای مزۀ شکر ،احساس درد یا هر چیز دیگری که قرار

مادیانگاری را پشت سر بگذاریم.

است با « »Φاینهمان باشد کفایت بکند.

توضیح:
پــس از آنکــه نیــگل در بــارۀ برخــی از نظری ههــای مادیانــگاری نظیــر
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It seems conceivable, for any Φ, that there should be
Φ without any experience at all.

برگردان مترجم:

برای هر  Qقابل تصور اســت که  Qوجود داشــته باشــد ،بدون اینکه
ً
اصال هیچگونه تجربهای از آن داشته باشیم.

رفتارگرایــی و اینهمانــی ســخن گفــت و آنهــا را مــردود اعــام کــرد،
اکنــون بــه آخریــن نظر یــۀ مادیانــگاری یعنــی حذفگرایــی اشــاره
ً
میکنــد؛ دیدگاهــی کــه طبــق آن ذهــن اساســا وجــود نــدارد .حــال
میخواهــد بگویــد کــه اگر ایــن نظر یــه را درســت ندانیــم و همچنان
تصویــر یکپارچــه از جهــان را در ســر بپرورانیــم ،باید بهکلی دســت از
مادیانگاری بشوییم.

توضیح:
یکــی از انتقادهــای مهــم بر نظریــۀ اینهمانــی را کریپکی بیــان کرد.

امــا مترجــم ضمیــر  thatرا بــه نظریۀ دوگانهانــگاری برگردانده اســت؛
ً
در حالــی که این ارجاع کامال اشــتباه اســت و نهتنها با عبارتهای

طبق نظر او اسامی نوع مثل آب و  H2Oنظیر اسامی خاص دال ثابت
ً
هســتند .بنابراین اگر اینهمان باشــند ،ضرورتا اینهمان هســتند،
ً
ً
اما اگر ضرورتا اینهمان نباشند ،اساسا اینهمان نیستند .حال اگر

نــدارد کــه بگوییــم ا گــر دوگانهانــگاری را گزینــۀ ممکن ندانیــم ،باید

طبــق ادعــای مدافعان نظریــۀ اینهمانی ،امر فیزیکــی مثل «عصب

مادیانگاری را رها کنیم.

 »Cبــا امــری ذهنــی نظیر «احســاس درد» اینهمان اســت ،باید مثل

ترجمۀ پیشنهادی:

اینهمانیهای علمی چون آب و  H2Oضروری باشــد؛ یعنی نتوان

ایــن جملــه بلکه بــا جمالت قبــل و بعد نیــز همخوان نیســت .معنا

اما اگر حذفگرایی را بهعنوان یک گزینه ممکن ندانیم و همچنان
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بخواهیم به دنبال تصویری یکپارچه از جهان باشیم ،به اعتقاد من باید مادیانگاری را رها کنیم.

ا گر بنا باشـــــد دربـــــارۀ ترجمۀ
کتاب ،داوری کلی ارائه کنیم
باید اذعان کرد که متأسفانه
مترجـــــم نمـــــرۀ قابـــــل قبولی
کسـ ـــب نمیکند .الزم نیست
خواننـــــده بـــــرای درســـــتی یا
نادرستی این ادعا دست به
مقابله بزند و متن فارســـــی را
با متن اصلی مقاله کند ،بلکه
ً
ا گر صرفا کتاب ترجمهشـــــده
را بخوانـــــد ،ایـــــن مطلـــــب را
تصدیق خواهد کرد .شـــــاید
بتوان ضعف اصلـــــی مترجم
را که البته ســـــواد دانشگاهی
او هم شاهد این مدعاست،
ناآشـــــنایی با فلســـــفۀ تحلیلی
دانســـــت؛ ضعفی که ســـــبب
ش ـ ــده مترجـــــم مقهـــــور
مت ـ ــن اصلـــــی شـــــود و حتی
نتوانـــــد برگردانـــــی حداقلی
از ایـــــن کتـــــاب ارائـــــه کنـــــد
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I suspect that the appearance of contingency in the relation between mind and brain is
probably an illusion, and that it is in fact a necessary but nonconceptual connection, concealed from us by the inadequacy of our present concepts.

برگردان مترجم:

ً
ظــن مــن بــر این اســت که امکان بــودن ارتباط بیــن ذهن و مغــز احتماال توهم اســت ،و این ارتبــاط ،در واقع،
ارتباط ضروری اما غیر مفهومی است ،و نا کافیبودن مفاهیم کنونی ما این ارتباط را از ما پنهان میکند.

توضیح:
ایــن بخــش را بایــد یکــی از شــاهکارهای ترجمه به حســاب آورد .متأســفانه مترجم بــا برگردان اشــتباه کلمه
ً
« »suspectکامــا معنــای جمله را تغییر داده اســت .نیگل درصدد بیان این جمله اســت که شــاید مدافعان
نظریۀ اینهمانی ،ارتباط بین ذهن و بدن را همچون آب و  H2Oنه امکانی ،بلکه ضروری پسینی دانسته که
در حال حاضر مفاهیم کافی برای روشــنکردن چنین اینهمانی در دســت نیســت؛ لذا همچنان اینهمانی
برقرار است .اما باید اذعان کرد که این اعتقاد بهغایت مشکوک است .حال بنگرید به ترجمه؛ گویی نیگل
نیز در قامت یک نظریهپرداز اینهمانی معتقد است که رابطۀ ذهن و بدن نه امکانی بلکه ضروری است!

ترجمۀ پیشنهادی:

ً
من مشکوکم به اینکه ظهور امکان در رابطۀ ذهن و بدن احتماال توهم است و در واقع ارتباطی ضروری ،البته

نه پیوندی مفهومی ،است که بهدلیل نا کافیبودن مفاهیم کنونیمان از ما پنهان مانده است.
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Certainly the mind-body problem is difficult enough that we should be suspicious of
attempts to solve it with the concepts and methods developed to account for very diﬀerent
kinds of things.

برگردان مترجم:

ً
مســلما مســألۀ ذهن ـ بدن آنقدر دشــوار هســت که ما باید نســبت به تالشهایی در جهت حل آن مشــکوک

باشــیم بــا توجــه بــه اینکــه این مفاهیــم و روشها به وجــود آمدند تا انــواع بســیار مختلفی از چیزهــا را توضیح
بدهند.

توضیح:
ش کســانی اســت که میخواهند مســئلۀ ذهن و بدن را با اســتفاده از مفاهیم و روشهایی
شــک نیگل به تال 
حــل کننــد کــه بــرای چیزهای دیگری متفاوت با مســئلۀ ذهن و بدن بــه کار گرفته میشــوند .اکنون خوانندۀ
محترم بسنجد که آیا مطلب با برگردان مترجم همخوان است؟

ترجمۀ پیشنهادی:

ً
قطعا مســئلۀ ذهن و بدن به قدر کافی دشــوار اســت که مجبور باشــیم به تالشهایی مشــکوک باشیم که این
مسئله را با مفاهیم و روشهایی حل میکنند که برای توضیح انواع چیزهای خیلی متفاوت بسط یافتهاند.
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 .2کلمات و شــبهجملههایی که اشــتباه ترجمه شدهاند( .ابتدا
برگردان مترجم سپس ترجمۀ پیشنهادی آمده است).
 .2-1صفحۀ 57
« :physical scienceعلــم فیزیــک» بــه جــای «علــم فیزیکــی» (ایــن
ً
اشــکال در مــوارد متعــدد تکــرار شــده اســت .علــم فیزیک صرفــا به

 .2-9صفحۀ 59

ً
« :primarilyدر وهلهی اول» به جای «عمدتا».

 .2-10صفحۀ 59
« :ultimate realityواقعیت غایی» به جای «واقعیت بنیادی».

 .2-11صفحۀ 60

دانشــی خاص اطالق میشــود اما اگر به فیزیکالیســم معتقد باشــیم
ً
و جهــان را صرفــا برســاخته از اجــزای فیزیکــی بدانیــم ،دانشهایی

شهــای رفتــاری» بــه جــای
« :behavioral dispositionsگرای 

چــون زیستشناســی ،روانشناســی و  ...نیــز علــم فیزیکی شــمرده

«اســتعدادهای رفتــاری»( .دیسپوزیشــن یــا اســتعداد ،اصطالحــی

میشوند).

تخصصی در رفتارگرایی اســت .طبــق رفتارگرایی امور ذهنی چیزی
جــز رفتار نیســتند .حتی امــوری که به رفتــار نمیانجامنــد چون قوه

 .2-2صفحۀ 57
« : mathematically precise quantitative descriptionتوصیــف
کمــی و بــه لحــاظ ریاضــی دقیقــی» به جــای «بــه لحــاظ ریاضیاتی
توصیــف ّ
کمــی دقیقــی (قیــد «بــه لحــاظ ریاضیاتــی» نــه فقــط
«توصیف» ،بلکه «توصیف ّ
کمی» را مقید میکند).

یــا اســتعداد تبدیلشــدن بــه رفتــار را دارند ،نوعــی رفتار به حســاب
میآیند .بنابراین انتخاب واژۀ «گرایش» برای این واژه نهتنها مرســوم
نیست ،بلکه معنای یادشده را منتقل نمیکند).

 .2-12صفحۀ 60

ً
ً
« :essentiallyاساسا» به جای «ضرورتا».

 .2-3صفحۀ 58
« :relationallyبــه نحوی نســبی» بــه جای «به نحو رابطــهای»( .این

 .2-13صفحۀ 60

مشکل در صفحۀ  62بار دیگر تکرار شده است).

« :needsباید» به جای «نیاز است».

 .2-4صفحۀ 58

 .2-14صفحۀ 60

« :partsبخش» به جای «اجزاء».

« :mental statementگــزارهی ذهنــی» به جای «گفتــه یا بیان ذهنی»
(گزاره اصطالحی فلسفی است و با اظهار و بیان فرق میکند).

 .2-5صفحۀ 58
« :primary qualitiesکیفیات ثانویه» به جای «کیفیات اولیه».

 .2-15صفحۀ 60
« :the aspect of mental phenomenaوجه پدیدهی ذهنی» به جای

 .2-6صفحۀ 58
« :subjective experiencesتجــارب ذهنــی» بــه جــای «تجــارب

«جنبهای از پدیدارهای ذهنی».

درونداد یا ســوبژکتیو» (چون در این کتاب واژه « »mentalبه «ذهنی»

 .2-16صفحۀ 60

ترجمه شــده الزم اســت بــرای واژه « »subjectiveترجمــهای متفاوت

« :the way sugar tastes to youطعم شــکر در مذاق شــما» به جای

انتخاب شــود .دلیــل دیگر اینکه در همین جمله تجارب ســوبژکتیو

«نحوهای که مزه شکر را میچشید»( .کیفیت پدیداری اشیاء ،نحوۀ

قسمی از حیات ذهنی در نظر گرفته شده است).

تجربه و به نظر رسیدن آنها برای ماست).

 .2-7صفحۀ 58

 .2-17صفحۀ 61

« :those of other creaturesحیات دیگر انسانها» به جای «حیات

 thisدر عبــارت «« :»Since this is not a conceptual truthســخن»

سایر موجودات».

به جای «نظریه».

 .2-8صفحۀ 59

 .2-19صفحۀ 61

« :have encouragedزنــده کــرده اســت» بــه جــای «تقویــت کــرده

« :nonphysical experiential qualityویژگی آزمایشــی غیر فیزیکی»
ً
به جای «کیفیت تجربی غیر فیزیکی» (اوال  qualityرا باید به کیفیت

است».

ترجمــه کــرد ،نه ویژگی .ویژگی برگردان  propertyاســت و متأســفانه
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مترجم همچون بســیاری از اصطالحــات ،دقت نکرده که باید برای

 .2-26صفحۀ 62

هر یک از آنها معنای خاص آن را به کار برد ،اما خطای فاحش دیگر

« :Identity theoristsنظر یــات اینهمانــی» ب هجــای «نظریهپــردازان

او در برگردان  experientialبه آزمایشی است ،در حالی که مقصود از

اینهمانی».

این واژه در این بافت همان کیفیات تجربی اســت؛ یعنی دستکم
بخش خاصی از ویژگیهای ذهنی که دارای کیفیت هستند ،نظیر
ً
نحوۀ به نظر رسیدن بوی خوش .ایشان دقت نکرده که اساسا ویژگی
آزمایشــی غیرفیزیکــی چه ترکیبی نامتجانســی اســت .چــه معنایی
دارد که ویژگیای آزمایشی ،اما غیرفیزیکی باشد!؟)

 .2-19صفحۀ 61

« :Heatدرج ـهی حــرارت» بــه جــای «حــرارت»( .هــر چنــد ایــن واژه
یشــود ،امــا وقتی میگوییــم چیزی با
بــه درجــۀ حــرارت نیز ترجمه م 
جنبــش مولکولی اینهمان اســت ،مقصود نه درجــۀ حرارت ،بلکه
خود حرارت یا گرماســت .درجۀ حرارت و حرارت دو چیز هســتند،
نه یک چیز).

« :conceptual analysisتحلیــل غیرمفهومــی» بــه جــای «تحلیــل
مفهومی».

 .2-28صفحۀ 62
« :arguedقائــل بــود» بــه جای «اســتدالل کرد»( .این هــم یکی دیگر

 .2-20صفحۀ 61

از جاهایی که نشــان میدهد مترجم به اصطالحات خاص فلســفه

« :analytical behaviorismتحلیــل مفهومــی» به جــای «رفتارگرایی

توجه نکرده است).

تحلیلی».

 .2-29صفحۀ 63

 .2-21صفحۀ 62

« :a prioriپیشــین» بــه جــای «پیشــینی»( .بــاز هم توجهنداشــتن به

 causesو  :is causedبه ترتیب «موجب» و «ناشی از» به جای «علت»

اصطالحات فلسفه)

و «معلــول» (همــان طور که پیش از این اشــاره کردیــم ،اصطالحات

 .2-30صفحۀ 63

هــر علم باید درســت ترجمه شــود .وقتــی در ابتدای جمله ســخن از
ّ
اضافهشــدن مؤلفۀ علی اســت ،در ادامه باید علت و معلول ترجمه

« :existingوجودی» به جای «موجودی».

کرد).

 .2-31صفحۀ 63
« :or tasteو بچشد» به جای «یا بچشد».

 .2-22صفحۀ 62
« :had to explainبایــد تبییــن کننــد» به جای «مجبــور بودند تبیین

 .2-32صفحۀ 63

کنند».

« :eﬀectsاثر و تأثیر» به جای «تأثیرها».

 .2-23صفحۀ 62

 .2-33صفحۀ 63

“« :the reference of “painارجــاع بــه درد» بــه جــای «ارجــاع درد».

« :the taste of sugarچشــیدن شــکر» بــه جــای «مــزه و طعم شــکر».

(وقتی  referenceبا حرف اضافۀ  ofمیآید ،به صورت «از» یا عالمت

(این مزه و طعم شــکر اســت که دارای احســاس پدیداری اســت ،نه
ً
چشیدن آن که صرفا عملی فیزیکی است).

 .2-24صفحۀ 62

 .2-34صفحۀ 63

« :under the headingsتحت عنوان» به جای «تحت عناوین».

« :contingentlyمشروط» به جای «امکانی».

 .2-25صفحۀ 62

یکــی از مهمتر یــن ادعاهای نظری هپــردازان اینهمانی این اســت که

« :leave outحذفکــردن» بــه جــای «کنارگذاشــتن»( .از آنجــا کــه

یهــای علمــی از ســنخ تحلیلــی نبــوده تا ضروری باشــند،
اینهمان 

«حذفگرایی» یکی از نظریههای فلســفی اســت ،شایســته نیســت

بلکــه رابطــۀ آنهــا امکانــی اســت؛ یعنــی هــر چند ذهــن و بــدن با هم

وقتی صحبت دربارۀ سایر دیدگاههایی است که «حذفگرایی» در

اینهمــان هســتند ،اما میتوان یکی را بدون دیگــری تصور کرد؛ لذا

زمرۀ آنها نیست ،از این عبارت استفاده کرد).

رابطۀ آنها ضروری نیســت .این مطلــب را میتوان در مقالۀ «پلیس»

کسره ترجمه میشود که در اینجا دومی مناسب است).

84
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ً
( )Placeکــه نیــگل نیــز بــدان اشــاره میکنــد یافــت .اتفاقا اســتدالل کریپکی آن اســت کــه اگر دو چیــز با هم
اینهمان باشــند ،اینهمانی باید ضروری باشــد ،نه امکانی و چون اینهمانی ذهن و بدن ضروری نیســت،
ً
الجــرم اساســا اینهمانــی بین این دو برقــرار نخواهد بود .اکنون بنگریــد که از برگردان «مشــروط» چگونه باید
امــکان یادشــده را درک کرد .این هم نشــان از آن اســت کــه مترجم به این کلمه که اصطالحی خاص اســت
توجهی ندارد.

 .2-35صفحۀ 64
« :evidenceقرائن و شواهد» به جای «شاهد».

 .3کلمات و عباراتی که ترجمه نشــدهاند( .زیر این کلمات خط کشــیده شــده اســت .ما در اینجا نیز
ابتدا ترجمۀ مترجم از عبارت و سپس ترجمۀ پیشنهادی را میآوریم).
 .3-1صفحۀ 57
« :Let me begin with a brief history ofکار خود را با تاریخ مختصر  ...شروع میکنم» به جای «اجازه دهید
کار خود را با تاریخ مختصر ...شروع کنم»

 .3-2صفحۀ 60
« :all that needsآنچه باید» به جای «همهی آنچه نیاز است».

 .3-3صفحۀ 61
ن را با پیشــرفتهای آینده علم
« :can be confirmed only by the future development of scienceمیتوان آ 
ً
تأیید کرد» ،به جای «صرفا میتوان آنرا با توسعۀ آتی علم تصدیق کرد».

 .4کلمــات و عباراتــی کــه معادلــی در متــن اصلی ندارنــد و مترجم بدون دلیــل آنها را بــه ترجمه افزوده
است( .زیر کلمهای که در متن نیست خط کشیدهایم).
 .4-1صفحۀ 59
« :The task is to come up with an alternativeوظیفــه[ی مــا] بــه دســت دادن یــک شــق بدیــل اســت( ».بــا
ً
مطالبی که قبال دربارۀ این عبارت بیان کردیم نیازی به افزودۀ مترجم نیست).

مترجم پیـــــش از آغاز کتاب،
مقدمـــــهای ب ـ ــا عن ـ ــوان
«مقدمهی مترجم» به کتاب
افزوده اســـــت .با مطالعۀ آن
درمییابیم کــ ــه این مقدمه
در حکـــــم یک مقال ـ ــۀ مروری
( )reviewاســـــت که از تسلط
نســـــبی نویســـــنده ب ـ ــر کتاب
نیـــــگل حکایـــــت میکن ـ ــد .از
آنرو که زبـــــان این مقدمه،
ترجمـــــهای بـــــود ،نویس ـ ــنده
این ســـــطور را بر آن داشت تا
جستجویی در فضای مجازی
انجام دهد و با کمال تأسف
باید گفـــــت که ای ـ ــن مقدمه
برگرفته از مقالهای اس ـ ــت که
شـــــخصی به ن ـ ــام «مورلند»
( )Morelandدر همان سال
انتشـــــار کتـــــاب ،در مجلهای
بـــــا عنـــــوان «PhilosoPhia
 »Christiدر ش ـ ــمارۀ  14ب ـ ــه
چاپ رســـــانیده و شوربختانه
مترجم آن را به ن ـ ــام خود به
فارســـــی برگردان ـ ــده اس ـ ــت.

 .4-2صفحۀ 60

ً
« :It is certainly trueبه یقین سخن صادقی است» ،به جای «قطعا صادق است».

 .4-3صفحۀ 61

ً
« :tended to be pulled backمعموال...عقبنشینی میکنند»( .نیازی به این واژه نیست و حذف آن ضرری

به متن نمیزند).

 .4-4صفحۀ 63
« :you don’t need anything more than H2O for waterبــرای [تشــکیل] آب بــه چیــز بیشــتری از  H2Oنیــاز
نداریــد ».بــه جای «برای آب به چیزی بیش از  H2Oنیاز ندارید»( .این ترجمه نوعی دوگانگی بین آب و H2O
را میرســاند .گویــی آب چیــزی اســت غیر از  H2Oکه بــرای تحقق آن نیازمند  H2Oاســت ،در حالی که طبق
نظریۀ اینهمانی مقصود از این جمله آن است که آب همان  H2Oاست.
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 .5اشکاالت ویرایشی

ترجم ـهای بــود ،نویســنده ایــن ســطور را بر آن داشــت تا جســتجویی

 .5-1تالش شده معادل انگلیسی اسامی خاص در متن ذکر شوند،

در فضــای مجــازی انجــام دهــد و بــا کمــال تأســف بایــد گفــت که

امــا ایــن قاعــده همه جــای کتاب اعمال نشــده اســت .بــرای نمونه

ایــن مقدمــه برگرفته از مقالهای اســت که شــخصی به نــام «مورلند»

بنگریــد به صفحــۀ  ،57هر چند معادل نام گالیله در کروشــه آمده،

( )Morelandدر همــان ســال انتشــار کتــاب ،در مجل ـهای بــا عنوان

اما مترجم از ذکر معادل نام دکارت خودداری کرده است.

« »PhilosoPhia Christiدر شمارۀ  14به چاپ رسانیده و شوربختانه

 .5-2در صفحۀ  51معادل جملۀ «شرط الزم اینهمانی علمیبودن
اســت و نــه صــدق مفهومی» بــه صورت مــورب و ایتالیــک آمده ،در
حالی که در متن ترجمه این مسئله رعایت نشده است.

مترجم حتی تالش نکرده شماره صفحاتی را تغییر دهد که مورلند بر
ً
اســاس متن انگلیســی به آنها ارجاع داده است و صرفا در پایان این

 .5-3در ســطور مختلفــی از بخــش منتخــب ،بالفاصلــه پــس از

مقاله پاراگرافی را به تشکر از برخی افراد نظیر آقای مصطفی ملکیان
ً
اختصاص داده که ظاهرا بســیار تحت تأثیر ایشــان اســت .همگان

ویرگول ،حرف عطف «و» آمده که این خالف قواعد ویرایش فارسی

میداننــد که امروز این کار چیزی جز دزدی علمی یا انتحال نامیده

اســت .بــرای نمونــه نــگاه کنیــد بــه صفحــۀ  57جملــه« :اگر مــا این

نمیشود و در فضاهای دانشگاهی با آن برخورد جدی میکنند.

مسأله را بجد بگیریم ،و لوازمش را استخراج کنیم .»...

سخن آخر
آقــای مصطفی ملکیان در مراســم رونمایــی از ترجمۀ کتاب «برابری

 .6اشکاالت نثر فارسی

ً
اگــر فــارغ از اشــکاالت ترجمه ،صرفــا بخواهیم بر نثر فارســی و میزان
خوشــخوانبودن تمرکــز کنیــم ،بایــد گفــت کــه کتــاب از این جهت
نیز دارای اشــکاالتی اســت .هر چند از بخش نخســت که به ترجمۀ
جمــات پرداختیم تا حدود زیادی میتوان این مطلب را اســتنباط
کرد ،در اینجا نیز به موارد دیگر اشاره میکنیم.
 .6-1صفحۀ « :59در این نگرش دوگانهانگار( »...میتوان گفت :به
نظر دوگانهانگار )...

و جانبــداری» کــه در خرداد ســال  1394در مشــهد برگزار شــد ،دکتر
حیدری را یگانه دانشــجو و دوســتی میداند که معرفی وی از نیگل
را جــدی گرفــت و تالش کرد آثار او را به فارســی برگرداند .ملکیان در
ادامه چنین میگوید:

ً
من راســتش در مســائل علمی با هیچ کسی واقعا تعارف ندارم .این
را صادقانــه میگو یــم .اگر بخواهــم داوری منصفانه بکنم ،به نظر من
ترجمههای دکتر حیدری از لحاظ دقت بسیار عالی است.
مــا در اینجــا در بــارۀ ســایر آثار ترجم هشــده نیــگل چیــزی نمیتوانیم

 .6-2صفحــۀ « :61ایــن نظریــه قائــل بــود کــه ( .»...مگــر نظریــه هــم

بگوییــم کــه هــر یک از آنهــا نیازمنــد بررســی جداگانه اســت ،اما اگر
ً
صرفا بر کتاب «ذهن و کیهان» تمرکز کنیم ،با نگاه خوشبینانه باید

میتوان به جای آن گفت :طبق این نظریه )...

گفت که جناب ملکیان ترجمۀ این کتاب را مالحظه نکرده است،

صاحــب درک و شــعور اســت کــه بــه آن قائلبودن را نســبت دهیم؟

 .6-3صفحۀ « :62افزودهی فوق انگیختهی این نیاز است که »...
(درک این جمله بر عهدۀ خواننده!)
ً
 .6-4صفحــۀ « :63مــا معموال آب را از طریــق کیفیات قابل ادراک
حسیاش میشناسیم( ».به جای «قابل ادراک حسیاش» ،میتوان
واژۀ کوتاه «محسوس» را برگزید).

یکــرد .البته
وگرنــه دس ـتکم ایــن کتــاب را از گفتــار خــود اســتثنا م 
بهــای دکتر حیدری
اکنــون بــر اهل فن ضــرورت دارد که ســایر کتا 
را بررســی کننــد تا میزان صحت و ســقم کالم آقــای ملکیان بیش از
پیش روشن شود.
امیدوار یــم ایــن نقد توانســته باشــد بــه قدر ناچیــزی تهــور و بیباکی
مترجمانــی چون آقــای حیدری را کاهش داده و پیش از ترجمۀ یک
اثــر ،دانــش خــود را دربارۀ موضوع کتــاب بیازمایند .البتــه با توجه به

انتحال
مترجــم پیــش از آغاز کتاب ،مقدمهای با عنــوان «مقدمهی مترجم»
بــه کتــاب افزوده اســت .با مطالعــۀ آن درمییابیم که ایــن مقدمه در
حکم یک مقالۀ مروری ( )reviewاست که از تسلط نسبی نویسنده
بــر کتــاب نیــگل حکایــت میکنــد .از آنرو کــه زبــان ایــن مقدمــه،
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مترجــم آن را بــه نــام خــود بــه فارســی برگردانده اســت .جالــب آنکه
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خوشــخواننبودن متــن فارســی ،بــر همــۀ مــا از جمله آقــای حیدری
فــرض اســت که به زبان فارســی اهمیت بیشــتری دهیــم .همچنین
امید آن داریم که ناشرانی چون نشر نگاه معاصر ،بیدلیل به مترجم
اعتماد نکنند و دس ـتکم بخشهایی از اثر ترجمهشــده را به رؤیت
متخصصان آن علم بسپارند.
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