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گفتارپيش  
 
 
 
 
 

  
نقد كتب دانشگاهي و علوم انساني يك ضرورت است كه مقدمة گذار از وضع موجود 

ساز نفسه ضروري و ارزشمند است، اما خود زمينهنقد في. سوي وضع مطلوب استبه
محتوايي هر انديشه و اثري با نقد نقد . هاي نوين و نگارش آثار جديد استپردازي نظريه

هاي تخصصي شوراي بررسي متون و كتب علوم دليل در گروههمينبه. شكلي آن همراه است
گيرد و مي انساني، بررسي، تحليل و نقد آثار دانشگاهي از دو بعد شكلي و محتوايي صورت 

روني هر كتابي را د/ بيروني و محتوايي/ هاي گوناگون شكليداوري علمي اين آثار، مؤلفه
  . نهندگيرند و به بوته نقد علمي ميدر نظر مي

درواقع شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، تنها مجموعه علمي و دانشگاهي است 
هاي مختلف علوم انساني در دانشگاه كه سيزده گروه علمي و تخصصي را كه ناظر بر رشته

سابقه فعاليت در زمينه بررسي، تحليل، كند و بيش از بيست سال دهي مياست، سامان
در اين راستا از مشاركت شبكة پوياي . ارزيابي و نقد متون و كتب علوم انساني را دارد

مند نظران و استادان علوم انساني بهرهاستادان حوزوي و دانشگاهي سراسر كشور و صاحب
  .است

ثار علمي و دانشگاهي سياست اصلي اين شورا، كمك به رشد تفكر انتقادي در توليد آ
ويژه نقد كتب است؛ زيرا توليد علم در حوزة علوم انساني بدون نقد وضعيت موجود و به

توسعه فرهنگ نقد . پذير نيستدرسي و دانشگاهي و منابع علمي حوزه علوم انساني امكان
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با سنجي سازواري توليد علوم انساني در جامعة علمي، تقويت جايگاه علوم انساني، نسبيت
هاي هاي درسي و برنامهاسالمي، تدوين و اصالح سرفصل - بيني ايرانيمباني فرهنگ و جهان

اسالمي، از ديگر  -آموزش علوم انساني و توليد متون دانشگاهي با رويكرد بومي ايراني
  .اهداف اين شوراست

هاي متنوعي را در جهت نيل به هاي تخصصي شورا، وظايف و برنامهيك از گروه هر
هاي تخصصي در در اين ميان، تنظيم و تدوين و چاپ و نشر نقدنامه. كننداهداف پيگيري مي

هاي مزبور است كه محصول فرايندي هاي گروهترين فعاليتهاي تخصصي، يكي از مهمحوزه
هاي بندي نهايي داورياي از جمعطوالني و كاري پرزحمت است؛ زيرا هر نقدنامه، خالصه

گردد؛ ميگيرد و محتواي آن در فرايند نقد متون فراهمكتاب را در برميعلمي دربارة يك 
فرايندي كه از برگزاري جلسات علمي گروه تا گزينش متن درسي و انتخاب داوران و 

مند و متكي به كار زمان   بندي نتايج كار، روندي هاي داوري و گردآوري و جمعارسال فرم
كردن زمان كسب نتيجه و افزايش كيفيت علمي نقد مرغم تالش در جهت كبه. گروهي است

الزم  يها حدنصابهاي مربوطه و تأمين و داوري آثار علوم انساني، بازبيني و بازنويسي فرم
هاي فرسا را به مديران و دبيران گروهطاقتهاي علمي كافي، فرايندي ايت مالكو رع

ل به اهداف و كسب شرايط مطلوب حال همواره تالش براي نيبااين. كندتخصصي تحميل مي
  .و نتايج جامع ادامه داشته و دارد

، يكي از »و عرفان يانفلسفه، كالم، ادنقدنامه گروه تخصصي «حاضر با عنوان  ةمجموع
شوراي بررسي متون و كتب علوم «هاي دستاوردهاي علمي و محصوالت كار انتقادي گروه

و » گروه تخصصي«، »شوراي مركزي«قه است كه در روند همكاري نزديك سه حل» انساني
  .حاصل شده است» دبيرخانه شورا«

نويسندگان نظران، استادان، پژوهشگران و همكاري و همفكري همة انديشمندان، صاحب
تواند ما را در نيل به اهداف متعالي هاي گوناگون تخصصي علوم انساني ميمحترم حوزه

  .مطلوب آثار علمي و دانشگاهي ياري رساند علوم انساني و تأمين شرايط مناسب و كيفيت
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فلسفه، ، رييس محترم گروه حسين كلباسي اشتريدكتر هاي ارزشمند جناب آقاي  تالش
 نهيم يمدر تدوين اين اثر را ارج  ملكه پندجوو دبير محترم گروه، خانم  و عرفان يانكالم، اد

  .نماييممي و براي آنها توفيق روزافزون را مسئلت
  
  

  دبيرخانه شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني                                     





 

  مقدمه
  
  
  
  

  
مثابـه   كس در ضرورت اين امر به هيچ. استنقد و نقادي بسيار گفته و نوشته شده  ةدربار

شايد . هاي فردي و اجتماعي ترديد نكرده است علم و آگاهي ةهاي رشد و توسع يكي از مؤلفه
آن را بيهـوده   ةچون دربـار رت امري بديهي جلوه كرده و چنـدو صواين معنا به ،در نظر برخي
د نداريم در اينجا در ضرورت نقـد در سـاحت علـم مطلبـي را متـذكر      ما هم قص. تلقي كنند

از تعـاريف  . شويم، لكن توجه به مبادي و شرايط نقد هميشه و همواره خالي از لطف نيسـت 
توان پرسـيد نقـد چـه زمـاني و در كجـا رخ       مي ،نقد كه بگذريم ةرسمي دربار  و غير رسمي

رسد؟ اساساً نقد مشروط به چـه   د هم به سامان ميمحض اراده به نقادي، كار نق دهد؟ آيا به مي
  رود؟  شرايطي است و چه نتايجي از آن انتظار مي

سو رايج شده و شايد اساس  از زمان كانت به اين ،آن گفته شده است نقد به معناي متأخر
متضـمن   ،اگـر درسـت باشـد    اين سخن. توسط وي گذارده شده استنقادي تفكر جديد هم 

صورتي از نقد و نقادي را عرضه كرده است كه پيش  ،ت و آن اينكه كانتحقيقت ديگري اس
گفـت كـه    كانت از عقلي سخن مي. روز و ظهور اندكي داشته استاز آن يا سابقه نداشته يا ب

هاي  ها و عدم توانايي خود قدرت نقد خويش را دارد و مراد وي از اين نقد، آگاهي به توانايي
اي دارد و اگـر   العـاده  هر كس كه باشد، اهميـت فـوق   نا از آنِتوجه به اين مع. خويش است

  .ستا ناپذير آن نگوييم شرط اعالي هر نوع نقادي است، حداقل شرط مهم و اجتناب
شود كه وي عليه خرد روشنگري و در فضـاي   نيز آشكار مي جهت ينا ازاهميت سخن كانت 

ر دوران اقتـدار عقالنيـت قـرن    داو  ،به معنايي ديگر .كند نظر خويش را اعالم مي ،يافته آنبسط
آنكه وقـوف بـه     گفتاما ش. نمايد ناتواني و محدوديت همان عقل را اظهار مي آشكاراجدهمي، ه
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. بلـوغ عقـل   ةخود در حكم نتيجه است و نشـان  -   و البته عدم محدوديت آن  - محدوديت ادراك 
رشد آگاهي است، خـود رد حكـم بلـوغ آگـاهي      ةدممق ةمنزل در اينجا چيزي كه بهرسد نظر مي به

در اينجا مشكل منطقي خاصي وجود  ،درستي دقت شود هب اگر! شود معرفي شده و به دور منجر مي
 ةمنزل طلبد و در آنجا كه به اي از آگاهي را مي شرط آمده است، مرتبه ةمنزل آنچه در يكجا به: ندارد

  . كند ا داللت مياي ديگر از آگاهي ر مشروط آمده، مرتبه
به پيوستگي و اتحاد مراتـب علـم و لـوازم     يول ،ميسر نيست يآسان بهالبته فهم اين معنا 

در مقـدمات و لـوازم    دما باي ةهم. كرده است اجمالي اي به مرحله ديگر توجه گذار از مرحله
اسـاس  كـه  اي عميـق دارد، تاآنجا  معنا ريشـه اين  ،در فرهنگ ديني. نقد تأمل و توقف كنيم

آنچه از سـلوك عملـي پيـامبر    . ايمان و معتقدات فردي بر تحقيق و ايقان گذارده شده است
ـ     در مواجهه با آرا) ع(و ائمه اطهار )ص(اكرم  ةو ملل و نحل به ما رسـيده، انـدك نيسـت و ماي
از . گـذارد  آن نقد و نقادي در اختيار ما مي ازجملهبهايي براي استحصال نظام معرفتي و  گران
آداب  ،پرسش و پرسشگري اسـت و در كنـار آن   ةهاي اين سنت، روحي ترين آموزه مهم ةزمر

در اين زمينه، تتبعات خوبي صورت گرفته اسـت و از  . ديگران صحيح با آراي ةنقد و مواجه
بنـدي   استخراج و دسته )ع(هاي متنوعي از سلوك معصومين مونهميان منابع و مصادر روايي، ن

نيامـده و جـاي آن دارد كـه    مند براي اهل علم و تحقيق در ظامقالبي ن هنوز در اماشده است، 
  .پذيرددست اهالي آن صورته اين مهم ب

اعتباري ديگر  اعتباري در حكم نتيجه است و به نقد و نقادي به هر معنايي كه اخذ شود، به
آگاهي و اشراف بر موضوع و مطلـب   ةحيث كه جز در ساينتيجه است از اين .همقدم در حكم
حيـث كـه امكانـات ديگـري را فـراروي ناقـد       شود و مقدمه است از اين حاصل نمي نقدشده

اي از بسط و توسـعه   بلكه مرحله ،به اين معنا، نقد نه آغاز راه است و نه انتهاي آن. گشايد مي
ضرورت نقد ترديـد   ما اكنون در. كند آگاهي است كه همواره صاحبان تحقيق را همراهي مي

بيش از هـر چيـز بـه ايجـاد      اماها و آداب آن نيز وقوف داريم،  به شيوه طور مجملبهنداريم؛ 
اصطالح گفتمـان انتقـادي در ميـان عالمـان و نخبگـان      شرايط الزمِ نقد علمي و عالمانه و به

سـتايش  خـور  پردازي در هاي نقد و نظريه هاي سنوات اخير در قالب كرسي تالش. نيازمنديم
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روي صـاحبان علـم و تحقيـق    هـاي جديـدي را بـه    ، افقبه آن شودالتفات جدي  است و اگر
  .گشايد مي

اي از اين تالش و رويكرد علمي است كه به همت گروه فلسفه، كـالم،   نمونه ،دفتر حاضر
) وابسته به پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(عرفان شوراي بررسي متون  اديان و
 ةگو با صاحبان و اصـحاب قلـم در ايـن عرصـ    وتعاطي هرچه بيشتر و امكان گفت در جهت

چنين بـوده و   طور مجملبه يادشدهشيوه نقد آثار در شوراي . تخصصي صورت پذيرفته است
هست كه پس از تعيين عناوين مهم و داراي اولويت آموزشي در گـروه تخصصـي مربوطـه،    

ارزيابي پس از  ةنتيج ربط قرار گرفته وان و محققان ذيارزيابي اثر در اختيار دو تن از استاد
ي گروه طرح و بررسي مجدد در گروه مربوطه، براي بازبيني نهايي به يكي از استادان و اعضا

پـس از ضـبط    ،دهشبندي  ها و بازبيني جمع داوري ةنتيج سرانجام. گردد تخصصي واگذار مي
كـه  گفتني اسـت  . گردد ناشر اثر منعكس مي ، مترجم يا)لفانؤم(لف ؤبه م ،هژدر كاربرگ وي

صورت حضور رودررو بـا   نسبت به اين فرآيند به زيادياقبال  صاحبان اثر، هاي اخير در سال
تر اين فرآيند و فعاليت، برابـر   انعكاس افزون رايب. اندداشتهناقدان در شوراي بررسي متون 

هاي تخصصي در قالب مجموعه  وهارزيابي گر ةن مقرر گرديد نتيجشوراي بررسي متو ةمصوب
سـال  نقد آثاري است كه در  ةدفتر حاضر برگزيد. دشونقدها در طول يكسال چاپ و منتشر 

هجري شمسي در گروه تخصصي فلسفه و كالم به انجام رسيده و اينك در اختيار شما  1391
ارزيـابي گـروه    ةاثر و سپس خالص ةدر هر قسمت ابتدا شناسنام. گيرد مخاطب عزيز قرار مي
اي مجزا در قالـب يـك مقالـه     نوشته ةدر جايي كه ناقد اثر نسبت به تهي. تخصصي آمده است

  . ده استشاقدام نموده است، نام نويسنده نقد نيز قيد 
و همكاران عزيزم در گروه فلسفه، كـالم،   دانم از تمامي استادان در پايان بر خود الزم مي

مـا   ،ون و نيز داوران و ناقدان ارجمندي كه در ارزيابي آثاراديان و عرفان شوراي بررسي مت
همچنين از همكاران گرامي در دبيرخانه شـورا،  . را ياري رساندند، صميمانه سپاسگزاري كنم

يس محترم انتشارات پژوهشـگاه  گاه و رياست و دبير محترم شورا، ريرياست محترم پژوهش
رم گروه فلسفه، جناب آقاي مهدي سـلطاني كـه   دبير محت ،ويژه سركار خانم ملكه پندجو هو ب
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خود را اعالم داشته و اميد  ةاي داشتند، سپاس ويژ در ويرايش و امور فني اثر همكاري مجدانه
. آن دارم كه به فضل الهي شاهد تعميق و گسترش فرهنگ نقد در جامعه علمي كشور باشـيم 

  .شاءاهللان
  

  دكتر حسين كلباسي اشتري
  و عرفان  كالم، اديان يس گروه فلسفه،ري

  شوراي بررسي متون



 

  
كتب   نقد و بررسئ 

                
                                  





 

  )از آغاز تا افالطون :جلد يكم(راتلج   هتاريخ فلسف
  .1390چشمه، : تهران. حسن مرتضوي: ، مترجمتايلور .سي.سي

  .صفحه 778چاپ اول، 
  
  

نگـاري،   كلـي در تـاريخ   اياتخاذ رويكرد يـا اسـتراتژي   ،براي نوشتن يك تاريخ فلسفه
نويسـنده ايـن   بـه نظـر    وزشي و تعليمي، گريزناپذير اسـت و كم براي رفع نيازهاي آم دست
ها در حـل مسـائل    ها و محرك خالقيت بردن مهارتازآنجاكه يكي از اهداف مهم، باال، سطور

هاي ممكن،  هاي متنوع تاريخي و اجتماعي و فرهنگي است، از بين انواع رويكرد در موقعيت
هـاي ايجادشـده بـراي حـل آن      تـاريخ مسـائل و سـنت   «منزلة  گرفتن تاريخ فلسفه بهنظردر

البته اين انتخاب، متناسب با اهدافي كه براي مطالعـة تـاريخ    .، بهترين رويكرد است»مسائل
بـودن و  اخالقـي  بـاره با توجـه بـه اينكـه در    است، ولي» قراردادي« يگيريم، امر در نظر مي

 »بـودن قراردادي«توان بحث كرد،  بودن هر رويكرد مينبودن و شدنينظرانه و انحصاري تنگ
نيست، بلكه تأكيدي است بر اين نكته كه هدف ما كشف » بودندلبخواهي«معناي در اينجا به

الگوهاي مشخصِ از قبل موجود براي تاريخ نيست؛ خواه اين الگوهـاي مشـخص در قالـب    
نـوع   گرايانـة ضـد دينـي از    هاي طبيعت قالب گرايانه عرضه شود، خواه در هاي يزدان ديدگاه

تبعـات منفـي    بارهكه درازآنجا .نشاند جاي خداوند ميهگلي و ماركسي آن، كه طبيعت را به
و  »عصر ديجيتـال « ،»روح زمانه«هاي خود از  نگاري اخير، كه در تبيين اين هر دو نوع تاريخ

تفصيل صحبت شده است و هدف اين كنند، به ميفراوان صحبت  »فناوريعصر اطالعات و «
كنـيم كـه اگـر     تنها به تذكر اين نكته بسـنده مـي   ،نوشتار نيز پرداختن به جزئيات آن نيست

نه اينكـه   ؛اي است نيازمند تبيين پديده خود آن،وجود داشته باشد،  »روح زمانه«چيزي به نام 
  .هايي تاريخي را تبيين كند يا پديده رويدادها

منزلة تداوم يك نـوع   به -را  »رشد معرفت«توان  چه گفته شد، به يك معنا ميوجود آنبا 
طور كه آينـدة زيسـتي يـك گونـة      همان تاريخ دانست، اماترين نقشة  اصلي - تطور حيواني
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بيني آينـدة   نيز پيش »رشد معرفت«بيني نيست، مقصود از توصيف و تبيين  زيستي قابل پيش
 نـوعي برسـاخته و جـزء    هاي آدميان به كته كه همة انديشهبشر نيست، بلكه ضمن تأييد اين ن

ين محصـوالت نيـز زنـدگي خـود را     خواهيم تأكيد كنيم كه ا ، مياستمحصوالت فكري وي 
ة عدم تطبيق و تطابق با محيط و موقعيتي كـه در  واسط بههاي طبيعي،  مثل همة گونه دارند و

براي حفظ و تداوم اين گونـه بايـد    روازاين. آن قرار دارند، ممكن است دچار انقراض شوند
 آنها تحليل موقعيت هاي تاريخي، كه هم شامل تحليل نهادي و هم معرفتي است، به در تحليل
) معرفتي و اجتماعي و سياسي(ريخيِ و عوامل و شرايط تا ه شودبوم عقالني پرداخت در زيست

  .شودخطرزا براي آن شناسايي 
خواهيم بود كه بايد بدانيم   له نيز مواجهاريخ فلسفه با اين مسئنگارش ت بارهدر براينعالوه

اي را در  ، چيسـت و چـه محـدوده   »فلسـفه «يعنـي   خـواهيم تـاريخ آن را بنويسـيم    ه ميآنچ
گرايانه و  يك تعريف ذات تنهانبايد  ،شود خوانده مي »فلسفه«چه كردن آنمشخص .گيرد ميبر

هـاي معرفتـي و    گرايانه باشد تا تنـوع تـالش   انحصاري باشد، بلكه بايد تا جاي ممكن كثرت
بنابراين رويكردهايي كه فلسفة اصيل را تنها محدود . شهودهاي فلسفي مختلف را در برگيرد

ـ   يا وظيفة آن را منحصر به تغيير و پيش ،كنند هاي زباني مي به تحليل داننـد،   الم مـي گـويي ع
همچنين توجه خاص به مطالبات آكادميـك  . نافيِ تكثري هستند كه در اينجا به آن اشاره شد

 .گراييِ انحصارگرايانه شود نظرانه باشد كه منجر به نوعي نخبه و دانشگاهي، نبايد چندان تنگ
  .رويكرد ما در تعيين حدود براي فلسفه، بايد نقدپذير باشد ،طور خالصههب

هـاي تـاريخي مواجـه     آيد اين است كـه وقتـي بـا انـواع بازسـازي      كه پيش مي پرسشي
فهم  اول اينكهبرد؟  شويم، اين تكثر در مواجهه با تاريخ، آيا فايدة تاريخ را زير سؤال نمي مي

تواند جالب  هر نظريه در گرو شناخت تاريخي آن است و حل مسائل تاريخي جالب، خود مي
هاي مختلف مسـائل را روشـن    جوانب و موقعيت ،هاي تاريخي زيباشد و انواع متكثر بازسا

اين بـاوجود . امثـال كـالينگوود نيسـت    ةهمدالن فهم اين رويكرد در تقابل با رويكرد. كند مي
توان موقعيت مسائل  توان مدعي بازآفرينيِ تجربة گذشته شد و تنها مي شود كه نمي تأكيد مي

در اينجا، رواني و ذهني نيست كـه امكـان نقـد و     اين بازآفريني. را تا جاي ممكن حدس زد
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الـب  هاي علمـي اسـت كـه در ق    ممكن نباشد، بلكه تحليل نهادي و بيان استدالل آنها ارزيابي
هـايي را   بازآفريني وضـعيت  ،اين رويكرد. شود له بيان ميحدسِ عوامل مؤثر در شرايط مسئ

بـا ايـن توضـيحات    . كند ممكن مي ،آگاهي نداشته است آنها از رسدنظر ميبه كه عامل اوليه
  .كند گفته را رعايت مي مقدماتي ببينيم كه كتاب حاضر چگونه و تا چه حد مالحظات پيش

  
  معرفي اثر

ندة تاريخ فلسفة دورة مهمي از تفكر بشري است كه در فاصـلة  گيردر بركتاب حاضر كه 
 ةدربـار هايي نقدپذير  پردازي تا وضعيت نظريهاي  هاي اسطوره زني شامل گمانه ،دو قرن و نيم

اي است كه انتشارات راتلـج از   شود، اولين مجموعه از تاريخ فلسفه شناسي باستان مي كيهان
از اسـاتيد فلسـفة    تـايلور ويراسـتار ارشـد آن،     و  يونان تا قرن بيستم منتشـر كـرده اسـت   

اين جلد از كتـاب  .  است باستان مطالعات فلسفه بازنشستة دانشگاه اكسفورد و سردبير مجله
فة بـه فالسـ  اسـت،  نـدة چهـارده مقالـه از اسـاتيد متخصـص در فلسـفة باسـتان        داردر بركه 
و همچنين به چگونگي تأثير دين و علم و رياضي بر فلسفه  سقراطي و سقراط و افالطون پيش

دانشـگاهي و جريـان   كتاب همچنين در ايجاد برقراري پلي بين فلسـفة  . پردازد ميدر يونان 
 ،اند طور كه ويراستاران كتاب گفته فكري عمومي خارج از دانشگاه تالش كرده است و همان

اي فلسفه هـم كـاربرد داشـته باشـد و      حرفه سعي شده است مقاالت كتاب براي خواننده غير
  .مين كندأاي او را ت اطالعات پايه

  
  اثر و محتوايي بررسي شكلي

نگاري در حـد متوسـطي قـرار     چند كتاب از نظر حروففت هرتوان گ مي از نظر صوري
طرح و رنگ جلـد و   ،دارد و از نظر استحكام صحافي خوب است، از نظر ظرافت در صحافي

هايي نيز هست  كتاب داراي جداول و تصاوير و نقشه. درج عنوان ضعيف است و زيبا نيست
زد، اما هنوز جاي آن را داشت كـه از  سا تر مي كه انتقال مطالب را براي خواننده بهتر و سريع

 نـه در  و متأسـفانه نـه در پـاورقي   . ها استفادة بيشتري كند ها و نقشه موزه ،ها تصاوير مجسمه
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 نشده اسـت تـا خواننـده از    ارائههاي پيشنهادي معرفي و  اصطالحات و ترجمه ،انتهاي كتاب
  . يابداطالع  آنها

ن ابتداي كتـاب، در قسـمت   صوري، از هماتوجهي به جزئيات شكلي و  زدگي و بي شتاب
ده، يا عنوان كه تنها نام انگليسي نويسنده نوشته شده و نام خانوادگي وي از قلم افتا شناسنامه

كه به انگليسي از قلم افتاده و تنها عنوان فرعـي آمـده اسـت، هويـدا و آشـكار       اصلي كتاب
  .است

نگاري  رويكرد تكثرگرايانه به تاريخ ، كه تا حدييادشدههايِ مجموعة  ترين ويژگي از مهم
شده در ايران، يعني ترجمه مشهورترين تاريخ فلسفة برخالفكه  اين استكند،  را تضمين مي

 دو نظـر  از و انـد نوشتهآن را هاي مربوطه  ، چندين متخصص حوزه»تاريخ فلسفة كاپلستون«
را جلدات اين تاريخ فلسـفه  شود كه ساير م مي  گفته.گذشته است ويراستار انگليسيِ زبده نيز

  .كردن هستندافرادي ديگري در حال ترجمه
 ايـن سـطور   يسـنده نو بـه نظـر   ،رود ميشمار  بهها از امتيازات كتاب  چند اين ويژگيهر
توان گفت اين كتاب بتواند تاريخ فلسفة كاپلسـتون و متفكـران يونـانِ گمپـرتس را از      نمي

تـر از ترجمـة    بسيار بهتر و روان ،هاي مجتبوي و لطفي ترجمه آنكه ويژهبهميدان بيرون كند، 
گونـة ايـن تـاريخ     عالوه نگارش دانشـنامه  به. تاريخ فلسفة راتلج است اولجلد مرتضوي از 

حيث دقت و روزآمدي منابع و جامعيت و اعتبار نويسـندگان،  آن از مزاياي رغم عليفلسفه، 
گونه كـه در تـاريخ فلسـفة كاپلسـتون و     ، آنانسجام كلي كتاب را تبعپيوستگي فصول و به

هـم نريـزد،    ة روايت يك مـورخِ فلسـفه شـاهديم، اگـر بـه     واسط بهمتفكرانِ يونانِ گمپرتس 
  . دهد تقليل مي كم دست

بـه بلـوغ    فلسـفي و  ةكه ماجراي تولـد انديشـ   ،راتلج ةتاريخ فلسف اول هدف اصليِ جلد
اين است كـه عـالوه بـر     ويراستاران آن، گفتة به كند، بيان مي افالطون را آثار رسيدن آن در

 )اجتمـاعي و فرهنگـي  (تاريخيِ  هاي هاي نظري، به زمينه ها و نظام ة تصويري از استداللئارا
 ديگرعبارتبه     گذارند بپردازد و ميتأثير ورزي فلسفي  انديشه فلسفه، با ذكر عواملي كه بر

  .دست دهد مند از فلسفه بهزمانروايتي 
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براساس ترتيب تـاريخي   اي يا شخصيتي از فلسفة يونان ند مقاالت هر كتاب به جنبهچهر
هـاي تـاريخي آن مسـائل را شـرح      كند، مسائل و موقعيت د، در مسيري كه طي ميپرداز مي
يعني اينكـه تـاريخ    - جهت رويكرد برتري را كه در باال بر آن تأكيد كرديمدهد و از اين مي

 هاي ايجادشده براي حل آن مسائل در نظر گرفت تاريخ مسائل و سنت منزلة بهفلسفه را بايد 
  .شمرد محترم مي -

مفصـل اسـت و از    شناسـي  كتابنگاري و فرهنگ اصطالحات و  كتاب شامل يك وقايع
افالطـون   ،سـقراط  ،هـا  نهايت به سوفيستكند تا در اي آغاز مي ي و اسطورههاي ابتداي انديشه

نشـان دهنـد و    را هـا  تـاريخي ايـن اسـتدالل    اند سير ب كوشيدهنويسندگان كتا. رسد مي... و
كتاب . اند طول تاريخ چگونه تطور يافته و پيشرفت كرده در ها كه اين استدالل توضيح دهند

محمل پيدايش و رشد  عنوان بهرا پوليس يوناني كه  شود آغازمي رابين ازبرنفصلي مهم از  با
ي فرهنگـي و اجتمـاعي را نيـز در    هـا  زمينه ،البته اين بررسي .كندميفلسفي بررسي  ةانديش

پردازد كه در ضـمن   مي »پوليس و فرهنگ آن«در اولين فصل به بيان  براي مثال .گيرد ميبر
 .كنـد  ها بر آنان را بررسي مـي  شرقيها و دنياي شرق و احتمال تأثير  آن امكان ارتباط يوناني

اي در آثـار هسـيود و هـومر در     هـاي اسـطوره   يـده همچنين از طريق بيان چگونگي تـأثير ا 
هـاي اسـاطيري    هـاي مـا از ايـده    دهد كه چگونه انديشه نشان مي ،گيري مسائل اخالقي شكل

مثل  اي ي اجتماعيو با كمك نهادها شود و طي يك فرايند پيچيدة نقادي و تطوري شروع مي
تـر فلسـفي منتهـي     يچيـده تـر و پ  هاي دقيق ها و مراسم ديني، به انديشه آيين ،معابد ،ها جشن
بيـان   خواسته روند جدايي انديشـه از اسـطوره را   ميواقع نويسنده در اين بررسي در. شود مي
  .كند

هـاي منسـوب بـه طـالس و كسـاني مثـل        غير از اينكه در فصول بعد بـه بيـان ديـدگاه   
 ،امپـدوكلس  ،پارمنيـدس  ،هـا  فيثاغورسي ،هراكليت ،كسنوفانس ،آناكسيمنس ،آناكسيمندر

اي را بـه حسـاب و    هاي جداگانـه  پردازد، فصل ها مي و سوفسطايي باوران اتم ،آناكساگوراس
هندسه و علم اصـوات موسـيقي در يونـان از زمـان طـالس تـا افالطـون و همچنـين بيـان          

شناسـي   شناسـي و روان  زيبـايي  ،شناسـي  شـناخت  ،متافيزيـك  بـاره هاي افالطـون در  ديدگاه
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  .دهد اختصاص مي
تا اين اواخر  او. اخير است هاي سال مترجمان پركارترين رجم كتاب، حسن مرتضوي، ازمت
 ايـن آثـار،   تـرين  ازجملـه مهـم   .داشتصبغة ماركسيستي  بود كه بيشتر دار ترجمة آثاري عهده
 خـود  از »1844 فلسفي  -  هاي اقتصادي نوشته دست سياسي و اقتصاد نقدي بر :سرمايه« ترجمة

 قوميت و جوامع غيـر « ،»و سياست يزيباشناس«، »فاشيسم« مانند يبكتهمچنين  .ماركس است
  ست كـه در دو سـال اخيـر منتشـر شـده     واهاي  از ترجمه »دولت استبدادي يتبارها«و  »غربي
تـاريخ فلسـفه    بـاره اولـين تجربـة وي در   ،»تاريخ فلسفة راتلج«واقع جلد اول كتاب در. است

، به متن وفادار ويسنده مطابقت دادهكه نجايينثر ترجمه هرچند تا .رود ميشمار  بهدوران باستان 
توان يافت كه ساختار زبان انگليسي، خـود   است، سست و ضعيف است و موارد بسياري را مي

از نظـر   ثقيـل و نـامفهوم   گـاه بـا نثـري    ترجمه تحميل كرده و باعث شده است گاه و بـي  بررا 
  :دست هستندهايي تصادفي از اين هاي زير تنها انتخاب مثال. ساختاري مواجه شويم

شاعران، كـه تكـوين و ماهيـت     »اي اسطوره« ةكه سنت حكم كه انديشبا اين«
 ةانـد، در مقابـلِ انديشـ    كـرده  هاي ايزدها تبيين مـي  جهان را از طريق فعاليت

كه به مصالح مشهودي چون آب  ر دادقراها  ايوني »ماترياليستي«يا  »فيزيكي«
و ... كننده است زيرا از سوييحدي گمراهاين تقابل تا امايا هوا متوسل شدند، 

دانستند  شان را زنده مي اي پايه ها اجزاي رسد كه ايوني نظر مياز سوي ديگر به
  .)32ص( »مانند جاودانگيدادند  مي آنها هاي خدايان را به و صفت

... و فرايندها... اي اساس حداقل تعداد عناصر پايهجهان را بركوشند  و مي... «
هماننـد  (ابتدايي خود كنند  ةها را تابع كنترل مشاهد توضيح دهند و اين شرح

هـم تـابع برهـان    و ) شرح ارسطو از داليل طالس براي ارتباط اصلش با آب
  .)همان( »)آناكسيمندر به موضوع ثبات زمين مانند پرداختن( پيشيني

خواننـده زحمـت مطالعـة نثـري     توان گفت اگـر   كتاب مورد بحث مي بارهمجموع دردر
تواند از محتواي كتاب لـذت   نشده با ساختارهايي نامأنوس را بر خود هموار كند، ميويرايش

  .و بهرة كافي ببرد



 

  فلسفه علم پديدارشناسي هرمنوتيك
  .1390مركز تحقيقات استراتژيك، : تهران. محمدحسين ماليري

  .صفحه 514، چاپ اول
  

  *جواد صافيانمحمد: ناقد
  

نخسـتين   ،حسـين ماليـري  دكتر محمداثر  »فلسفه علم پديدارشناسي هرمنوتيك«كتاب 
 ةفلسـف  كـه  دانـيم  مي. كتابي است كه در اين زمينه به زبان فارسي تأليف و منتشر شده است

ة آن بـود و  بلكه مولـود و زاد  ،هاي تحليلي تحت تأثير فلسفه) در اروپا(علم از آغاز پيدايش 
 ،دشـ علم مطرح  ةهاي اخير آنچه به نام فلسف رو طبيعي است كه در كشور ما نيز در دهه ايناز

و (چنان غلبه داشت آيد و اين فضا  وجود بههاي تحليلي  اي فلسفهدر فضاي رهيافت و آموزه
علـم و طـرح مباحـث فلسـفي      ةكه حتي تصور فلسـف ) حدود زيادي غلبه داردتاكنون نيز تا

تفاوت بين مـا  . نمود مي ممتنعمحال و  ،بيرون يا در مقابل فضاي غالب ،)جديد(علوم  بارةدر
البته در اين است كه ) ها مانند غالب زمينه(علم  ةطرح و بحث مطالب فلسف ةنو غرب در زمي

بسـا مـذاهب و   شـود و چـه   معموالً خيلي دير در اينجا منعكس مـي  ،افتد آنچه آنجا اتفاق مي
چرا قرار گرفته و حتـي گـاه   ومورد نقد و چونخود هاي قبل در موطن اصلي  مسالكي كه دهه

 ،گونه رواج يافتهدمجامعة ما در  تازگي  بااز محور و مركز نقدها و نظرها بيرون افتاده است، 
و شـده  يابد و اغلب تبديل بـه ايـدئولوژي    چاك و طرفداران سخت و صلب مي پيروان سينه

  .شود وحي منزل انگاشته مي بسا چه
هـاي   ه مباحث پديدارشناسي، هرمنوتيـك و فلسـفه  اخير شاهد توجه روزافزوني ب ةدر ده

هـايي اسـت    مندان مسائل فلسفي به فضاي فلسـفه  همدرن هستيم كه نشان از توجه عالق پست
علـم نيـز وارد    در حوزة فلسـفة روزها ايناين توجه  .هاي تحليلي كالسيك متفاوت با فلسفه

                                                      
 دانشگاه اصفهاندانشيار گروه فلسفه  *
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 ،هاي مختلف كشور دانشگاه علم در رشتة فلسفةارشد  كارشناسيمقطع شده است و با تأسيس 
تيويسـتي  يشاهد طرح مباحث فيلسوفان علمي هستيم كه كمابيش از حدود فضاي غالب پوز

  . اند هاي غالب پرداخته فرض ها و پيش اند و به نقد چارچوب و اصالت علمي فراتر رفته
كـم در فضـاي مباحـث     كـم  آنها فايرابند و نظاير ،هاي توماس كوهن امروز طرح ديدگاه

روش بـر اسـاس   علـم   ةامـا طـرح مباحـث فلسـف    . شـود  عـادي و بهنجـار مـي    ،علم ةفلسف
 بـارة هـاي اساسـي در   پديدارشناسي و پديدارشناسي هرمنوتيك و تحليل و توصيف پرسـش 

ها و ادعاهاي آن و نسبت آن با واقعيت و  ها، محدوديت فرضها، پيش علوم جديد، چارچوب
. ها همچنان نايـاب و نـادر اسـت    ارشناسان و هرمنوتهاي پديد اساس ديدگاه بر ...حقيقت و

هاي اسـتوار   برداشتن گام تواند نويد اين اولين گام خوشبختانه استوار برداشته شده است و مي
كوشيم اين كتاب را در سـه بخـش تحليـل ابعـاد      در اين نوشتار كوتاه مي. ديگر را نيز بدهد

  . كنيمي گيري بررس بندي و نتيجه شكلي، محتوايي و جمع
  

   اثر شكلي بررسي
 امتيازها 

چيني در حـد مطلـوب و    لحاظ قطع، جلد، روكش جلد و صحافي و حروفكتاب از •
 . قابل تحسين است

ايـن  . راهنماي خوبي براي فهم عناوين مطالب كتاب اسـت  ،فهرست تفصيلي كتاب •
 . صفحه تهيه شده است پنجفهرست در 

 . فهرست منابع و مأخذ هر فصل جداگانه آورده شده است •
هاي منابع پر ارجاع و فهرست اعالم از موارد قـوت اثـر    نوشت كوته وجود فهرست، •

 . است
ترتيب از رياست مركـز تحقيقـات اسـتراتژيك، پرفسـور      به ،كتاب واجد سه مقدمه •

 مبحـث  بهي ورود خوانندگان را برا ،هيالن و نويسنده است كه هر كدام به سهم خود
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 . است د و از اين نظر مفيد و شايستهرسان ياري مي
 
 ها كاستي
ها  اصطالح -2 هاي تايپي اشكال -1 :شود هاي شكلي اثر در چهار بخش عرضه مي كاستي
  .ها عبارت -4 ارجاع به منابع -3 ها و معادل

 هاي تايپي اشكال -1
 wissenschaft←Wissenshaft: 34ص  •
 متافيزيسين ←متافيزيكين : 54 ص •
 . جا افتاده است 35و  32كلمه وجود و زمان پس از بندهاي : 92 ص •
 قرون  ←قروت : 134 ص •
 روي  ←روزي : 82 ص •
 هايدگر  ←هايگر: 189 ص •
 . كمك كرده است ←كمك است : 312 ص •
 .اضافه است» غلبه يافته«: 392 ص •
با آنكه احتمال وجود  ←با آنكه وجود الكترون ): يك سطر مانده به آخر( 410 ص •

 الكترون 
 بخشي معنا ←معنا بخش : 33 ص •
 چنان  ها هم سيب ←هاي خيال  سيب: 285 ص •
  )306ص همچنين(يافته تجسد ←تجسه يافته : 305 ص •
  انحا ←آن جا : 213 ص •
  تم  ←اتم : 174 ص •
  ) 3 ←) 10: 176 ص •
  مفهومي  ←مفهوي : 178 ص •
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  .اضافه است» عبارت« ةواژ ،دوم بنداول : 213 صفحة •
   .است هاضاف »از« ←گراز علم را  فلسفة علم زمينه :292 ص •
   1979 ← 19779: پاورقي 310 ص •
  كوگيتوكوگيتاتوم  ←كوگيتوكوگي تاتوم : 352 ص •
  .اضافه است» هست« ←رئاليسم انتقادي هست همچنين : 286ص  •
   حضور احتمالي ←حضور اجتمالي : 411 ص •
  اگزيستانسيال  ←گزيستانسيال  :436ص  •
  .ه استاضاف »فيزيك« ← اجتماعي فيزيك: سطر مانده به آخر چهار ،461 ص •

  . هاي تايپي كتاب بيش از اين موارد است البته اشتباه
  ها  ها و معادل اصطالح -2
 دوره دكتري  ←فوق دكتري دوره ما: 20 ص •
 جهت به ←به خاطر : 436 و 282، 250، 170، 129، 70، 20 صص •
زيـرا صـحبت    ؛سخن ←صحبت : 358 و 232، 229، 228، 174، 16، 20 صص •

 .گفتنخننه س ،نشيني استبه معناي هم
يـك اصـطالح كالمـي    زيرا جزء اليتجزي  ؛جزء الينفك ← ياليتجزجزء : 23 ص •

ناپـذير   ، منظور جزء الينفـك يـا جـزء جـدايي    كه در عبارتصورتيدر ،است خاص
 .است

چنـدان   »ism«در مقابـل   »گرايـي «پسـوند   ؛مندي زمينه ←گرايي  زمينه :47ص  •
منـدي   زمينـه  پس. ري مورد توجه استدر اينجا معناي مصد .معنا نيستدرست و با
 .درست است

 اين برعالوه ←مضافاً : 279 و 209، 130، 89، 78، 70، 48 صص •
 . شود اضافه  »به توجه«كلمة ابتداي عبارت اول الزم است : 49 ص •
 مذهب تحصلي  ←گرايي تحصلي: 54 ص •
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 مشرب دكارتي / انديشه دكارتي ←گرايي دكارت: 386 و 54 صص •
 تحويل  ←كاست فرو: 85و  71، 54 صص •
 .زيرا داده خود اسم مفعول است ،داده ←داده شده : 69 و 54 صص •
 يادشده ←االشاره فوق: 70ص  •
 انگار  نيست ←هيچ انگار : 75 ص •
 )retfection(يت ؤعلم و ر ←علم و تفكر : 76 ص •
 ذات حقيقت  ←طبيعت حقيقت : 76ص  •
 بر عالوه .معناي يك نگاه كوتاه استنظرات جمع نظره به ؛ها ديدگاه ←نظرات : 77 ص •

 . نظرها صحيح است .عالمت جمع در زبان عربي است »ات«اين 
معنـاي  فـراز بـه   ةواژ ؛بخـش يـا عبـارت    ←فراز : 445 و 295، 214، 82 صص •

فراز به معنـاي بلنـدي اسـت در     ،در زبان فارسي .فرانسوي است نه فارسي ،عبارت
 . مقابل نشيب و به معناي عبارت نيست

 بنابراين  ←فلذا : 87 و 86 صص •
 ظهورهاي  ←ظهورات : 86 ص •
 سوژه انتزاعي و جداي از عالم  ←سوژه منغرل : 89 ص •
 ه اين واقعيت قائل هستند ب ←به اين واقعيت مؤدي هستند : 89 ص •
 است  ←هستند : 98 ص •
 ترين نقدها بر  مهم ← نقدهاي مهم مطروحه: 114ص  •
  ينا وجود با ←با اين وجود : 117 ص •
 هذا مع ←معهذا : 121 ص •
 .جمع عربي است نه فارسي »ات«زيرا  ؛مجوزها ←مجوزات : 121 ص •
 ما  –براي  –حاضر  ←ما  –به  –حاضر : 161 ص •
 روشنيبه ←شهوداً : 162 ص •
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 است توي دست م ←روبروي ماست : 186ص  •
 نگاه بهتري بيندازيم  ←يك نگاه بهتري داشته باشيم : 211 ص •
 مفاهيم اساسي ماتقدم  ←آپريوري مفاهيم اساسي : 211 ص •
 اصالت ذهن  ←گرايي ذهن: 222ص  •
 ها  داللت ←دالالت: 225 ص •
 در ابتدا  ←في بادي نظير : 238 ص •
گو به معنـاي منازعـه و جـدال    وگفت ؛شنودوگفت ←گفتگو : 302 و 287 صص •

 . است
 مسلط شد  ←به هژمان دست يافت : 312 ص •
  بارهدر ←در رابطه با : 358 ص •
 ه تعبير ديگر ب ←به واژه ديگر : 366 ص •
در پديدارشناسي  intentionزيرا  ؛التفاتي/ آورانه روي ←نيت مندانه : 375ص  •

 . آوردن استبه معناي آهنگ و روي ،به معناي نيت نيست
 ديني  ←مذهبي : 377 ص •
 مقولي  ←مقوالتي : 388 ص •
 بعداً معلوم شد كه  ←بعداً انكشف كه : 423 ص •
 ها  تقابل ←تقابالت : 428 ص •
 جديد  ←جديد الظهور : 431 ص •
 نقشي ←رلي : پاورقي 441 ص •
 منابع  ←يازبردها : 464 ص •
  ها عبارت -3

 از براي نمونه به برخـي  ادامهدر  .نيازمند ويرايش هستند رخيها مبهم و ب برخي از عبارت
  :شود يماين موارد اشاره 
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، »دازه علمي است كه دومي فلسفي اسـت يا اولي به همان ان«معناي عبارت  :75 ص •
  .روشن نيست

روشـني   ،معنـاي  »تفاوت دارد هانااي با انس طور ريشهبه«اي كه با  جمله :209 ص •
 . داردندارد و نياز به ويرايش 

، اگـر  »را محـدود سـازد  ... هـاي اعتبـار  محدوديت« عبارت اول بندآخر  :391 ص •
 . تر است مناسب» كم كند«، »محدود سازد«جاي  به ،كردن استمنظور كم

ديـديم كـه يـك    «: دوم با اين جمله ناقص شروع شـده اسـت   بندابتداي  :444 ص •
 . كه بايد اصالح شود »تعريف از واقعيت در معناي اصطالحي آن است

عبارتي از  ،239 صفحةبراي مثال در پايان : تكراري استنيز هاي متن  برخي از عبارت •
 . است شدهبار بدون ارجاع به منبع تكرار و اين 280 صفحةكه در اول  شدتوليمن نقل 

  ارجاع به منابع -4
 آنهـا  از رخيب نمونه عنوان بهدر برخي موارد در ارجاع به منابع سهوي پيش آمده است كه 

  :شود ذكر مي
 . ارجاع داده شده است) 299: 1977( قولي از كوهن به منبع هايدگرنقل: 98 ص •
 . نام نويسنده نيامده است ،پايان صفحه در ذكر منبع :131 ص •
ارجاع شـده اسـت كـه نـام منبـع در      ) 1983( اي از كوكلمانس به نوشته :160 ص •

 . فهرست منابع نيامده است
ارجاع شـده اسـت   ) 1369( و باربور) 1375(به منابع اباذري  :289و  288 صص •

 . كه در فهرست منابع نيامده است
ولي در فهرست منـابع نـام    ،ارجاع داده شده است »1968چ .ش«به منبع  :176 ص •

What is called Thinking  الـف . ت. چ« ننوشـت آ شده كه كوتـاه ذكر« 
 . اين اشتباه در اين فصل باز هم تكرار شده است. است
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  اثر محتوايي بررسي
  امتيازها 

اي در فضاي  ترين امتياز كتاب آن است كه فصل تازه مهم ،كه در مقدمه اشاره شدچنان
  . علم در كشور گشوده است ةفلسف

علم پديدارشناسي هرمنوتيك  و فلسفة علم هيدگر ةكتاب از سه بخش تمهيدات، فلسف
هاي  فرادهش ،در بخش اول. ي مناسبي استبند در علوم طبيعي تشكيل شده است كه بخش

علم  ةنقدهاي مهم بر فلسف ،هاي علم تحليلي هاي فلسفه مشكالت و ناسازگاري ،علم ةفلسف
مباحث بعدي به ورود ي براخواننده به ده كه شهرمنوتيك مطرح  بارهتحليلي و نكاتي در

هاي او كه در  علم جديد و نوآوري بارههاي هيدگر در ديدگاه ،در بخش دوم. كند كمك مي
عنوان  بافصل هفتم اين بخش ويژه  هب ؛ه استشدخوبي بحث  هد، بعلم او مدخليت دار فلسفة

  . گشا استبسيار راه »رح افكنش ماته ماتيكالط«
به بحث از  ،آيد حساب مي تعبيري قلب پژوهش به در بخش سوم يا پاياني كه به

علم  ةي فلسفها ناو مضامين و بني) در كنار علوم انساني(بودن علوم طبيعي هرمنوتيكي
ها و  بندي بنابراين كتاب واجد بخش. طبيعي پديدارشناسي هرمنوتيك پرداخته شده است

فصول واجد امتيازهاي  رخيب ،در اين ميان. هاي متناسب با موضوع پژوهش است بندي فصل
  .شود اشاره مي آنها خاصي است كه به

ده  درباره ،)علم او ةذي مدخل در فلسف(» هاي هايدگر نوآوري«عنوان  با ششمفصل در 
است كه  شدهبحث  ،علم او مدخليت دارد ةهاي هيدگر كه در تعيين فلسف نمونه از نوآوري

ة طرح اين موارد از امتيازها و وجوه قوت پژوهش حاضر است و براي درك و فهم نحو
 با هفتمهمچنين فصل . استنوع تأمل وي بر آن بسيار راهگش هيدگر با علم جديد و مواجهة
مفصل موضوع اختصاصي دارد كه از  كمابيش به بررسي »طرح افكنش ساته ماتيكال«عنوان 

  . علم هيدگر بسيار حائز اهميت است ةفلسف جهت محوريت بحث در
تر، خواناتر و قابل  حدودي متفاوت از فصول قبلي و روانهفتم تاو  ششممباحث فصول 

تر است و كمتر از سياق ترجمه برخوردار است كه از امتيازهاي اين پژوهش محسوب  فهم
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  . شود مي
شناختي  داده هستي بارهبند در پنجبحثي در  ،440تا  434 ةاز صفح سيزدهمفصل 

توان آن را يكي از نقاط قوت  صورت گرفته كه بسيار روشنگر و وافي به مقصود است و مي
توان امري  را نميبحث بستگي به ايضاح اين مطلب دارد كه داده  زيرا همة ؛اثر دانست

  . گونه نسبت با انسان دانستمحصل و بدون هر
  

  ها كاستي
علم  ةفلسف ،تمهيدات، بخش دوم ،بخش اول ؛كتاب از سه بخش تشكيل شده است

بخش . شناسي هرمنوتيك در علوم طبيعي نام دارد، فلسفة علم پديدارهايدگر و بخش سوم
علم است كه ذيل آن به  ةهاي فلسف فرادهش ،عنوان فصل اول. اول شامل چهار فصل است

علم  ةفلسف :ارتند ازدوم قرن بيستم پرداخته شده كه عب ةهاي علم در نيم معرفي انواع فلسفه
علم پديدارشناختي  فلسفة و شناختية علم پديدارهرمنوتيك، فلسف ةفلسفتحليلي، 
كند كه اكنون دو دهه است  مي اشارهنويسنده پيش از معرفي اين چهار جريان . هرمنوتيك

، كه مطلب مهم و قابل توجهي )67 ص(علم مترادف با سنت تحليلي نيست  ةفلسفديگر كه 
علم  ةنام فلسف مل اين است كه با توجه به آنكه در تفكر هيدگر چيزي بهأقابل تة اما نكت .است

توان نگاهي به علم جديد داشت كه نام آن  او مي يبلكه براساس آرا ،هرمنوتيك وجود ندارد
بخش  همان چيزي است كه الهام درستتوان گذاشت و اين  علم هرمنوتيك مي ةرا فلسف

ذيل عنوان  آنها كه نام(است هيالن و يوزف كوكلمانس و ديگران كساني چون پاتريك 
را در هم  »د«و  »ب«، آيا نبايد بند )علم پديدارشناسي هرمنوتيك آورده شده است ةفلسف

   ؟ادغام كرد
بنابراين شايد بهتر باشد . علم پديدارشناختي نيز صادق است فلسفة بارةهمين مطلب در
لي و پديدارشناسي هرمنوتيك نام ببريم و سپس به بررسي علم تحلي ةكه از دو دسته فلسف

 ةدر تشكيل فلسف) هيدگر و ديگران(و هرمنوتيك ) هوسرل و مرلوپونتي(سهم پديدارشناسي 
اند و  گرا خوانده شده هاي علم زمينه ة اخير فلسفهسه دست. پديدارشناسي هرمنوتيك بپردازيم
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گيرند، اما منظور  مي 1خود را از اصل مكمليتنقطه عزيمت  ها نااشاره شده است كه اين جري
گونه هاي اينانتقاد. بيان نشده است يادشدههاي علم  تأثير آن بر فلسفه ةاز اين اصل و نحو

  : چهار مورد خالصه شده استطور دقيق و مفيد در  علم تحليلي به ةهاي علم بر فلسف فلسفه
  . دار طبيعت باشد تواند آينه علم نمي .1
  . خنثايي در كار نيست ةهرگز مشاهد .2
  . دباره هستن تئوري ،تمام تجارب .3
   .وجود نداردواقعيات برهنه  .4

رسد مورد چهارم مستقل از مورد دوم و سوم نيست، زيرا واقعيت را با  نظر ميبه هرچند
ه است و باركه گفته شده است تئوري(يا با تجربه ) كه گفته شده است خنثي نيست(مشاهده 

 ةبنابراين نفي وجود واقعيت برهنه به همان نفي مشاهد .يابيم ميدر) نظرخالي از تئوري و 
  . گردد ميتئوري باز خنثي يا تجارب بدون

پديدارشناسي پرداخته شده  باهاي پديدارشناسي هرمنوتيك  به قرابت) 72 ص(در ادامه 
تا اما سومين مورد با سه مورد ديگر همخوان نيست، زيرا بيشتر ذكر تفاوت است  .است

اي پديدارشناسي به نام پديدارشناسي هرمنوتيك وجود دارد كه به زبان و  گونه«(شباهت 
 »پردازد باشد، مي هاي جهان مي آورنده بسط تاريخي در گشايش افقهاي آن كه فراهم عرصه
  ).چهارم بند ،72 ةصفح

لم در بند دوم اين فصل اين پرسش مطرح شده است كه به چه معنا هايدگر فيلسوف ع
فيلسوف علم  ةدر ابتدا پس از ذكر معاني علم در آثار هيدگر گفته شده است كه وظيف. است

سازد  علم را مي ،اي پاسخ به اين پرسش است كه چه پديده ،)او ةكم بخشي از وظيف يا دست(
سپس به نقل از ). 76 ص(ترديد هايدگر يك فيلسوف علم است  و به اين معنا بي) 75 ص(

اما  ،مل شده است پرداختهأبر علم ت آنها به برخي از آثار هيدگر كه در) 2002(گليزربروك 
البته با  -ن كه در همين كتاب به آ »؟شيء چيست«به نام  باره يك اثر مهم و محوري در اين

 متافيزيك،«عنوان  با ،در بخشي از آن ويژه ه، از قلم افتاده است كه باشاره شده -نام اشتباه 
                                                      

1  .  complementarity 
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  . علم جديد دارد بارةها و انتقادهاي صريح و عميقي در هيدگر دقت »م جديدرياضيات و عل
 ،داشت پاسخ اين پرسش كه به چه معنا هيدگر فيلسوف علم استدر پايان اين بند جا

 پرسشزيرا مسير كل پروژه بستگي به پاسخ به اين  ؛بندي و خالصه بيان شود صورت جمع به
  .دارد

اما  ،است »هاي پديدارشناسي و هرمنوتيك ايش فلسفهپيد تاريخچة« سوم،عنوان بند 
حال حاوي عيندر. نيست باره اي به برخي وقايع تاريخي در اين مطالب ذيل آن جز اشاره

ر يك در هاي مكتب هايدلبرگ و مكتب ماربورگ و نقش ه ويژگي بارةنكات مهمي در
علم  بين فلسفة اي در نسبت علم و نيز مطالب و نكات آموزنده تحوالت بعدي فلسفة

  . هوسرل و هيدگر است ةپديدارشناختي و تحليلي و نيز نسبت انديش
بند اول اين فصل . است »علم هاي فلسفة هاي فرادهش ناسازگاري« ،عنوان فصل دوم

هاي دامت  نقل شده و ديدگاه) 1387كلباسي و همكار، (طور كامل از يك منبع  هب تاحدودي
-105ص ص(ضعف يك كار پژوهش است  ه است كه مايةدشهمين منبع نقل از  تنهانيز 

110 .(  
اي شده  بين پديدارشناسي هوسرل و پوزتيويسم منطقي مقايسه ،دوم بند ،112در صفحه 

  . است كه بسيار مبهم است
 ةمروري در تاريخ فلسف«اين جمله آمده است كه  123در چهار سطر پاياني صفحه 

كه معناي  »...ي بيش از انقالب معمولي كوهني نيستالواقع امر دهد كه في تحليلي نشان مي
  . جمله چندان روشن نيست

از (در طرح نقدهاي مهم  ،شبيه است شتر به گزارش از منابع مربوطفصل سوم بي هرچند
حدود زيادي موفق علم تحليلي تا ةبر فلسف) اي هاي زمينه شناسي علم و فلسفه ديدگاه جامعه

  . است
هاي  گزارشي اجمالي از ديدگاه ،در اين فصل .است »هرمنوتيك« م،عنوان فصل چهار

دست داده شده است كه ه مباحث و مسائل علم هرمنوتيك ب بارةخران درأمتقدمان و مت
براساس  اغلبايرادي كه  به 146 ةويژه در پانوشت صفح هب ؛گزارشي مفهوم و مفيد است
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 و آن ايراد اين است كه ه شده استپاسخ داد شود تفاهم به هرمنوتيك هيدگر گرفته ميسوء
دست نداده است و طبق نظر او بين تفسير ه هيدگر هيچ معياري را براي اصالت تفسير ب

  . است يادشدهرافع اشكال و ايراد  اين پاسخ. معتبر و نامعتبر تمايزي وجود ندارد
تيك شناختي و هرمنو بين هرمنوتيك روش 163تا صفحه  149اي كه از صفحه  در مقايسه

 ،است شدهدور هرمنوتيكي و روش تاريخي در هر دو مقايسه  ،اگزيستانسيال صورت گرفته است
كه ذيل آن بيشتر به  »روش هرمنوتيكي علمي است«اين عنوان كه آيا  بااما بندي هم آمده است 

 خوانيرسد اين بند با ساير بندهاي اين قسمت هم نظر ميبه. لف پرداخته شده استؤله نيت مئمس
  .دهد ندارد و عنوان آن چندان محتوا را پوشش نمي

 ،)167 ص(در ابتداي اين بخش . علم هيدگر پرداخته شده است ةدر بخش دوم به فلسف
يدگر متقدم ذكر شده است و در مورد دوم گفته شده است كه سه كاستي علوم از ديدگاه ه

بودن محتواي علوم ذكر معناي نامعلوم ،در توضيح مطلب. محتوايي نامعلوم دارند ،علوم
با . توانند بدان برسند نشده است، اال اينكه گفته شده يك غناي ماهوي هست كه علوم نمي

توجه به توضيح مربوط به اين قسمت بهتر است كاستي دوم علم در نظر هيدگر با اين عنوان 
 بارةمحترم در ةند، توضيح نويس171 ةدر پاورقي صفح. انديشند د كه علوم نميومطرح ش

از نوع  براي مثال(استعاليي  ةفلسف ،آن است كه از نظر ايشان ةدهند سوبژكتيويسم نشان
ظر عجيبي خارج از سوبژكتيويسم است، كه ن ،بودنجهت استعالييبه) كانت و هرسرل ةفلسف
شود كه سوژه يعني فاعل شناساي بشري  اي اطالق مي گونه انديشهسوبژكتيويسم بر هر. است

از  نظر و عمل قرار دهد و به تعبير ديگر بدون طرح وجود و با غفلت أنا و منشمب ،را اساس
ل به شرايط پيشين شناسايي باشد و ئچند همچون كانت قاآن به طرح مسائل بپردازد؛ هر

أ استعاليي يعني فراتر از تجربه را منش منِ ،فلسفه را طرح اين شرايط بداند يا مانند هوسرل
  . آوردشمار  به بخش جهان معاني و قوام

هيدگر متقدم اشاره شده است و  ةبه يك چالش و ابهام در فلسف ،6-1بند  193صفحة  در
در توضيح اين چالش آمده . گردد ميشناسي بنيادين او باز لش به هستيگفته شده كه يك چا

وجود انسان  بارةشناسي بنيادين يك پژوهش فلسفي استعاليي غير تاريخي در است كه هستي
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سازي  گونه صوريهيدگر مصرانه مخالف هر. هاني بودمثابه امري اساساً تاريخي و ج به
اي از هيدگر استشهاد شده است كه در آنجا  سپس به گفته. شناختي خود بود مقوالت هستي

در آن . دهد پردازد كه هستي چيزهاي تو دستي را نشان مي هايي مي هيدگر به بيان نسبت
مايه پديدارين  درون... ها سازي د كه مبادا اين قبيل صوريده هيدگر هشدار مي ،عبارت

محترم، اين جمالت هيدگر را نشان از چالش در  ةنويسند. حقيقي پديدارها را از بين ببرد
 با«قول هيدگر نوشته است كه شناسي بنيادين او گرفته است و پس از نقل طرح هستي

هاي صوري  ي بنيادين به سمت نسبتشناس حال آشكار نيست كه چرا ساختارهاي هستي اين
شناسي  هستي ةلي از پروژياينكه هيدگر به چه دال. »كنند غير مادي و غير تاريخي حركت نمي

اما  ،علم هيدگر نيز مشخص است ةروشن است و نسبت آن با فلسف ،كند بنيادين عدول مي
  . رسد نظر ميتوضيح و استدالل نويسنده بر اين امر مجمل و مبهم به

علم طبيعي پديدارشناسي و  ةكه موضوع آن مضامين مورد توجه در فلسف نهمفصل  در
آورده  »مقدمه«عنوان  بابند اول با ساير بندها هماهنگي ندارد و بهتر است  ،هرمنوتيك است

گرا و مسئله طرد علم  هاي تحليلي و زمينه زيرا به بررسي مرزهاي مناقشه ميان فلسفه ،شود
  . پردازد مي

در بند . است »هاي فلسفه علم طبيعي پديدارشناسي هرمنوتيك بنيان«عنوان  با دهمفصل 
پس از  ،جهانجهان و طرق فهم زيستذيل تعريف مفهوم زيست ،اين فصل 1-1-1

 عنوان بهآدمي يك خود را  ،)جهانزيست(در ضمن اكتشاف «توضيحاتي گفته شده است كه 
و  316 صص( »يابد مي.... جهانشده به اين زيستهافكند عنوانبه) به تعبير هايدگر(سوژه 
بار ديگر از انسان با تعبير سوژه سخن رفته است كه با توجه به آنكه در ادامه نيز چند). 317

وژه براي انسان يا به قول خود هيدگر نسبت داده شده، تعبير س »وجود و زمان«مطلب به 
وجود هيدگر تنها در يك مورد در . نامناسب كه خالف مقصود اوست تنها نه ،»دازاين«يدگر ه

 /سياوش جمادي ة، ترجم111 هستي و زمان( ز دازاين به سوژه تعبير كرده استا و زمان
تالش او آن است كه نشان دهد  ةولي هم). از همين مترجم پاورقي مربوط: ك.رو نيز  292

  . انسان كه محل ظهور هستي است، سوژه نيست
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اين پرسش  »بنياني بودن معناهامنطق متن و دوبنياني و چند«عنوان  با 10-1ر بند د
وجود ) درون ديدگاه فلسفه هرمنوتيكي(پذيري  مطرح شده است كه آيا شرايط منطقي فهم

 ةنويسند). 342 ص(اندازها را به دست دهد  چشم ]بنياني بودنچند[دارد كه بتواند همبستگي 
قول كوتاهي اكتفا به نقل تنها) كه پرسش مهمي نيز هست(ش محترم در پاسخ اين پرس

ي با نحو جزئ بايد به -  بارهباره و پراكسيستئوري  -اند مبني بر اينكه دو زبان مكمل  كرده
رسد  نظر ميبه. تعيين گردد )يا منطق متن(بكه غير مخرب مكمل شمول بيان درون يك ش
  . ي نياز داردپاسخ به توضيح بيشتر

، گفته شده »گيري بنگريم چگونه بايد به فرايند اندازه«عنوان  با 1-5بند  382ة صفحدر 
نحو اساسي به اين توجه ماست كه معناي يك اصطالح يا متغير فيزيكي، به«است كه 

جمله نامفهوم است و نياز به ويرايش و  اين. »گيري مرتبط گردد فرايندهاي فيزيكي اندازه
  . توضيح دارد
نسبت مدل نظري، نماد مشاهدتي و واقعيت در «عنوان  بافصل يازدهم  6در بند 

طور واضح و روشن تفاوت  به نخست اينكهاما  ،است شده، اين نسبت بررسي »فيزيك
توضيح داده  باره علم پديدارشناسي هرمنوتيك در اين ةعلم تحليلي و فلسف ةديدگاه فلسف
از ديدگاه رئاليسم انتقادي و عقالنيت نقاد ) 386 ص(در پايان بحث  دوم اينكه .نشده است

 ،با توجه به آنكه اين بحث در پايان آورده شده .شده استديدگاه آن اشاره به نام برده شده و 
شناسي هرمنوتيك توضيحي داده علم پديدار ةنسبت اين ديدگاه با ديدگاه فلسف بارهولي در
  . ، مطلب ناقص و مبهم باقي مانده استنشده

شناختي و  پيامدهاي هستي ،مورد هشتطي ) سيزدهم فصل( 415-412 حاتصفدر 
جز مورد چهارم بهموارد تمام . شناختي مكانيك كوانتومي توضيح داده شده است معرفت

كه به ربط مفاهيم نظري و مشاهدات  چهارممورد  در اما هستند؛مرتبط  طور كامل با هم به
شناختي  شناختي يا معرفت تجربي اشاره شده است، بيان كامل و رسايي از پيامد هستي

  . دست داده نشده استه مكانيك كوانتومي ب
در توضيح اين مطلب كه پديدار براي گشودگي در يك طريق مشخص  419ة در صفح
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كه مرتبط است به نتايج تصميمات انسان  - پوشد خاص مي لباسي هر اندازگيري، ةواسط به
نظر سه نكته بيان شده است كه نكته دوم آن مبهم به - اخذ شده باشد صورت محليكه به
  : رسد مي

با توجه به تفسير فوق، معقوالنه است كه بر هم نهي دو حالت : كهدوم اين«
 تئوريك براي عرضه امكانات گشودگي سيستم مرتبط به دو اجتماع محلي

تواند هم  تقليل بسته موج مي بنابراين. مكن، در نظر گرفته شودمتفاوت م
تصميم يك اجتماع محلي مشخص را براي تجهيز خود براي عمل نشان بدهد 

واقعي ها تغييرات اين. گيري پديدار به آن اجتماع را و هم گشودگي پسا اندازه
   .»در جهان هستند

عبارت چندان واضح نيست و بيشتر به اين محتوا و معناي  ،شود كه مالحظه ميچنان
كمتر ارتباط  زبانفارسي ةماند كه ساختار متن اصلي را حفظ كرده و با خوانند اي مي ترجمه

 ،هاي بعدي شود در ويرايش پيشنهاد مي .گونه موارد در كتاب كم نيستاين. كند برقرار مي
  . ج شوددست از حالت ابهام خارهايي از اين عبارت

ويژه  هب ؛گيري است نتيجه بندي و فاقد جمع ،انتهاي هر فصل و چه در كل كتاب چه در
هاي كوانتومي  پارادوكس«عنوان  با) 464-451 صص ،5-4 بند( آنكه بحث پاياني كتاب

 ،رسد كتاب ناگهان به پايان مي ،است و پس از اين بحث »از منظر پديدارشناسي هرمنوتيك
گيري دارد و الزم بود  بندي و نتيجه بحث يا الاقل جمع ةه انتظار ادامكه خوانند درحالي

علم تحليلي و پديدارشناسي هرمنوتيك را  ةهاي فلسف طور خالصه تفاوت نويسنده در پايان به
  . كرد بيان مي
  پيشنهادارائه و  گيرينتيجه

اثر پژوهشي موفق، مفيد و قابل ستايشي  »علم پديدارشناسي هرمنوتيك ةفلسف«كتاب 
مندان  هآن به عالق ةعلم است و مطالع هفلسف ةطرح مباحث جديدي در حوز ةاست كه گشايند

لحاظ طرح جلد و صحافي و كتاب از. شود ة علم توصيه ميبه مباحث فلسفه و فلسف
 هايغلطاز مند ويرايش مجدد است تا هم زاثر نيا. آرايي مطلوب است چيني و صفحه حروف
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پيراسته گردد و هم برخي اصطالحات نامأنوس و  ،كثير مطبعي كه در آن راه يافته است
ها در ارجاع به منابع تدارك  و برخي كاستي شودهاي نادرست آن بازبيني و اصالح  عبارت
  . شود

از قبيل ابهام در برخي  ،لحاظ محتوايي نيز در كتاب هستها از همچنين برخي كاستي
ها و ارجاع طوالني به برخي منابع دست دوم و  اي برخي عبارت ها، سياق ترجمه عبارت

ها هرگز به  ن كاستيذكر اي .اشاره شده است آنها دست كه در متن مقاله بهمواردي از اين
محترم در طرح مبحثي يكسره نو  ةنگرفتن تالش گسترده، بديع و جدي نويسندمعناي درنظر

علم يا  ةفلسف بارهناني كه دستي در مطالعه و پژوهش درآ ةهم. در زبان فارسي نيست
خوبي بر اهميت و ارزش و صعوبت اين اثر  هب ،هاي پديدارشناسانه و هرمنوتيك دارند فلسفه

  . نگرند واقفند و الجرم آن را به ديده تحسين مي
ي تا برا شود،لحاظ شكل و هم محتوا بازبيني مجدد شود اثر هم از خاتمه پيشنهاد مي در

  . علم مفيدتر باشد ةمند به فلسف هعالق خوانندگان و دانشجويان
  



 
 

  شناسي فلسفي هستي
  .1388بوستان كتاب، : قم .غالمرضا رحماني

  .صفحه 504. چاپ اول
  

  *عربحسن سيد: ناقد
  

ـ     ةنوشت »تحفة الحكيم« ةمنظوم دحسـين غـروي   اهللا محم تفلسفي منظوم بـه عربـي و سـروده آي
ـ   1296 سال وي در. اصفهاني است مقـدمات را در كـاظمين   . دنيـا آمـد  ه ق در نجـف اشـرف ب

ق 1361او در . عالي علوم و معارف ديني به نجف اشرف بازگشت ةفراگرفت و براي كسب دور
ر زيادي در فقه، فلسفه، عرفان، شعر و ادبيات از وي باقي مانده كـه  هاي بسيا نوشته. وفات يافت

بيـت   936 ق با اشـتمال بـر  1351سرايش آن در . است »تحفة الحكيم« ةمنظوم آنها ترين از مهم
ـ  قصـد داشـته آن را جانشـين درس    شايد غروي اصفهاني. پايان يافته است شـرح  «فلسـفي   ةنام

ـ  متن اصـلي  .كند) ق1289- 1212(مالهادي سبزواري  »المنظومه  را» تحفـة الحكـيم  « ةمنظوم
چـاپ  بـه  ق در نجـف اشـرف   1378 سـال  در) .ق1383- 1322(بار محمدرضا مظفر نخستين

  : اين كتاب دو شرح و يك تعليقه دارد و به فارسي هم ترجمه شده است. درسان
   )7: 1378اصفهاني،  يغرو( )ش1331- ؟1268(شرح ناتمام ميرزا مهدي آشتياني  •
  )تا مصطفوي، بي( »الحكمة المتعالية«دكاظم مصطفوي به عربي با عنوان شرح سيد محم •
   )ش1378- 1302(مهدي حايري يزدي  )1380(ات تعليق •
  )1390( صورت دو زبانهفارسي غالمرضا رحماني بهة ترجم •

ك و تعالي آغاز شده و سپس به طـرح  ربا حمد و ثناي واجب تبا» تحفة الحكيم« ة منظوم
ـ « :لف آن گفته اسـت ؤمظفر به نقل از م .فلسفي پرداخته استل ئمسا  تحفـة الحكـيم  ة منظوم

 مسـائل ايـن كتـاب   . )5: 1378غروي اصـفهاني،  ( »داراي اسلوب عالي و سهل ممتنع است

                                                      
 المعارف اسالميبنياد دايره علمي يئتهعضو  *



  )3(  فلسفه، كالم، اديان وعرفان نقدنامه     42

  . طور فشرده و مختصر مطرح كرده است حكمت متعاليه را به
مجمـوع كتـاب    .است» تحفة الحكيم« ة منظوم، آخرين شرح فارسي »شناسي فلسفي هستي«

   .مشتمل بر يازده فصل است
  

  بررسي اثر
از حيث محتوايي . نگاري و صحافي مناسب آن است اين اثر، حروف هايو امتياز هاويژگياز 

 ،روش شارح در ابتدا. حسب موضوع و ابواب مختلف، تقسيم شده است نيز تمام مطالب كتاب به
شـرح، مبسـوط نيسـت و    . مربوط به آن اسـت مطالب طرح گزينش بيتي از متن اصلي و سپس 

  . اختصار توضيح دهد شارح سعي كرده هر بيت را به
كه اغلب  اي گونه به ،از برجستگي اين كتاب، تتبع و پژوهش شارح در منابع علوم عقلي است

زيـرا   ،شـود  مهم اثـر محسـوب مـي    هايمفصل پايان كتاب از امتياز ةنماي. منابع ديده شده است
نمايه آن است كه بخش اعـالم آن   ،البته كاستي مهم. كند شگران به آن را تكميل ميپژوه ةمراجع
فقـدان تفـاوت   . ديـده شـده، ناتمـام و نـاقص اسـت     كه كم در چند نسخه از كتاب حاضر  دست

اي  تا انـدازه  هرچند ؛شود هاي آن محسوب مي تر ميان ابيات متن و شرح، از ديگر كاستي برجسته
  .شده اما تفاوت شرح و بيت را برجسته نكرده استله توجه به اين مسئ

حكمـت   ةهاي منظوم در حـوز  تالش شده تا يكي از آخرين نمونه »شناسي فلسفي هستي«در 
اين شرح در قالب سنت رويكرد حكيمان متأخر در طرح مباحـث و  . مالصدرا شرح شود ةمتعالي
ايـن روش در   ،سرايش آن مسبوق به حفـظ آسـان آن بـوده    ةانگيز. يابد فلسفي معنا مي مسائل

، اما آنچه در اين شـرح اهميـت فـراوان دارد   . داردكهن  نيز سابقةديگر علوم و معارف اسالمي 
 طـور كامـل  بـه    امـا   ،لف محترم كوشيده تا مطالب متن را به زباني سـاده ؤم. زبان شرح است

كتاب فلسفي سـهل و ممتنـع   يك خاطب با اين دو مزيت موجب شده تا م. فلسفي توضيح دهد
در ايجاد اين نسبت اسـت  . گردد ميبوق به شرح و امتناع، به متن بازسهولت آن مس. مواجه شود
  .شود معلوم مي »شناسي فلسفي هستي« كه اهميت

روش شـرح آن جديـد اسـت و     ،كهـن اسـت   نسبتهرچند برآمده از متني بهاين كتاب 
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بسـياري از  . متني نمونه در تفسير و شرح منـابع كهـن قلمـداد كـرد     عنوان بهتوان آن را  مي
 ،با روش كتاب حاضر نيز شـرح شـود   حكيمان مسلمان اگر ضمن تصحيح و احيا هاي نوشته
سـنت ديرينـه در    ،تفسـير شرح و . هاي آنان خواهد داشت به انديشه ددر رويكر زياديتأثير 

توجـه بـه مـتن و نيـز اهميـت تفسـير سـخنان         تاريخ فلسفه دارد و التزام به آن برخاسته از
اساس اين اهميت، عهـد فلسـفي پـس از    بر. فلسفي است ةپيشينيان براي تداوم سنت انديش

جـه  قبـل مـورد تو   هـاي دورهيابد كه در آن متن و تفسير بيش از  مالصدرا ويژگي خاصي مي
هد رنسانس نيـز  پس از ع تاحدودي با رويكردصد سال اخير اين رويكرد در چهار. بوده است
   .جهاني است اي پديدهگفت  توان مي ،منطبق بوده

شـارح محتـرم در    ،در روش شرح و انتخاب متن بديع اسـت  هرچند »شناسي فلسفي هستي«
ايـن متـون    تبـديل هاي  خوبي جايگاه متن و سنت سرايش شعر فلسفي و زمينه مقدمه نتوانسته به
كـم داراي   كار وي را كامل يـا دسـت   توان ميچندان نرو  ازاين. نامه را نشان دهد منظوم به درس

اهميت اتخاذ اين روش مسبوق به سير تاريخي و علـل رويكـرد بـه چنـين     . نگاه تاريخي دانست
عالوه نگاه تاريخي به اين متون موجب تبيين نسبت ميـان   هب. معارف اسالمي است ةمتني در حوز

اين فقدان در  هرچند حالاينبا. دن اسالمي استهاي مشابه اين منابع در تاريخ فرهنگ و تم نمونه
شناسـي   هستي«اهميت، نتوانسته از اهميت رغم  بهشود،  خوبي ديده مي الي شرح به همقدمه و نيز الب

  . فلسفي متن و شرح را نزول دهد ةبكاهد و رتب »فلسفي
جايگاه  ،آن است كه شارح محترم »شناسي فلسفي هستي«هاي چشمگير و محتوايي  از كاستي

. نكـرده اسـت  خوبي معلوم  ه بهيي فلسفي غروي اصفهاني و نسبت آن را با حكمت متعالها هانديش
ـ شده در مطالب     مطرح توان ميرو مهم است كه بدون تعيين اين جايگاه ن آناين نكته از  ةمنظوم

ي شـارح  پيشين در فقدان نگاه تـاريخ  ةاين معضل به نكت. را بررسي و شرح كرد »تحفة الحكيم«
و اهداف مـتن را   ها هانگيز توان ميهايي است كه  زيرا در چنين بررسي ؛گردد ميمحترم به متن باز

گواه آن  ،براي نمونه، فقدان بحث جامع معاد در متن اصلي. بررسي كرد از حيث تاريخي خوبي به
ر ياز وي تأثكم  يا دستاست كه غروي اصفهاني چندان با مالصدرا در بحث معاد موافقت نداشته 

ـ   زيادي ؛ زيرا اعتناينپذيرفته است الي ابيـات   هبه بحث معاد نكرده و اشارات مختصـر وي در الب



  )3(  فلسفه، كالم، اديان وعرفان نقدنامه     44

برانگيز وي  ناظر به سخنان مالصدرا در بحث جنجال ،گواه آن است كه نگاه سراينده در اين بحث
) ق1307- 1234(شايد بتوان گفت بعدها حكيماني مانند آقاعلي مدرس زنوزي . از معاد نيست

غروي اصفهاني  رضوان اهللا عليهما نيز از اين طريق فكريِ) ش1361- 1281(و عالمه طباطبايي 
  .اند ر پذيرفتهيتأث

اسـالمي منـابع    ةاين معنا كه هنوز در سنت درسـي فلسـف   در القاي »شناسي فلسفي هستي«
 تـوان  ميحيث ناياز . رسد نظر مييي بيشتري در توسيع معاني فلسفي دارد، موفق بهامنظوم كار

ي بسـيار  هـا  هتحقق شروح و تعليق. گفت شرح آن نيز توانسته خود را به اين امتياز نزديك كند
داران حكمـت و  مرحوم سبزواري شـد و دوسـت   »شرح المنظومه«شدن كتاب تر موجب برجسته

 »تحفـة الحكـيم  «نامه فلسفه پذيرا شدند و همين اسـتقبال از كتـاب    درس عنوان بهفلسفه آن را 
ايـن   هرچنـد . نامه قبول كنند درس عنوان بهموجب خواهد شد كه آن را بيش از گذشته و شايد 

 »شـرح المنظومـه  «ي مهـم جـايگزين   ها هشروح و تعليقرغم  بهمتن نتوانست پس از سرايش و 
يكـي از   عنوان بهنامه و معرفي آن  درس عنوان به »تحفة الحكيم«در طرح متن  زياديسهم  ،شود
  .منابع منظوم معاصر داردترين  مهم

شارح محترم كوشيده مطالـب ذيـل هـر بيـت را     . جمله امتيازهاي شرح، اختصار آن استاز
است كه مخاطب با تطويـل مطالـب    اي گونه بهاتخاذ اين روش . طور منظم و مختصر شرح كند به

فارسي  زبان. اين روش موجب امتياز اين شرح نسبت به شروح مشابه شده است. شود مواجه نمي
رغـم   بـه عالوه شارح محترم كوشيده  هب. شود و همچنين اختصار، از ويژگي خاص آن محسوب مي

مطالب شرح مشتمل بر جـامع سـخنان    همه ينباا. بع مربوط مراجعه كندايجاز شرح، به اغلب منا
بـا   »شناسي فلسـفي  هستي« اينبنابر. است »تحفة الحكيم«موضوع هر يك از ابيات  ةمنابع دربار

فلسـفي حكمـت    مسـائل شود كه اشتمال بر اغلب  اين خصوصيت در شرح، منبعي محسوب مي
ايـن  . بهره نگذاشـته اسـت   ، بيمسائليك از  متعاليه دارد و مخاطبان و محققان را در بررسي هيچ

تالش شـارح محتـرم را در    توان مين است، موجب متن براي شرح نيز ممكن شده به هرچندامتياز 
  .جموع مباحث مربوط به متن كتاب ناديده گرفتاختصار و طرح م

   مسـائل  ةشـارح محتـرم جـز در مـوارد نـادر، كمتـر دربـار        ،»شناسي فلسـفي  هستي«در 
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 .هاي سنت شرح در گذشته و حال اسـت  اين نقص از تفاوت. نظر كرده استشده اظهار مطرح
گذشـته شـارحان   كـه در   درحـالي  است، جانشين سخن و نظر شارح شده ،امروزه بيشتر تتبع

رفع . آوردند شرح متون روي مي ةجستند و بيشتر به نظرورزي در عرص كمتر از تتبع بهره مي
شود شرح آن نيز به سنت خـود   هاي چشمگير كتاب است، موجب مي اين نقص كه از كاستي

چه بيش از همه بر اهميـت روش شـرح ايـن متـون     البته آن .گردداسالمي باز ةدر تاريخ فلسف
يد، روش توأمان تتبع و نظرورزي است كه در گذشته و حال چندان به آن توجه نشده افزا مي

  .و يكي از آن دو غلبه داشته است
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  *پور مريم صانع: ناقد
  

اسـت كـه ترجمـة     »Avicenne et le recit uisionnaire«عنـوان اصـلي كتـاب    
به زيـور طبـع    »Avicenna and the visionary recital«انگليسي آن با عنوان 

  .آراسته شده است
كتـاب بـه    اولبخش . شود با پيشگفتار مترجم آغاز مي »سينا و تمثيل عرفاني ابن«كتاب 
از اين بخش مشتمل بر جهان  اولهاي سينايي اختصاص داده شده است كه فصل  دورة تمثيل

شناسـي واكـاوي    سـينا و فرشـته   در فصـل دوم، مكتـب ابـن    .سينايي و تمثيل عرفاني است
رسالة «فصل چهارم  .شودميمطالعه و بررسي  »رسالة حي بن يقظان« ،فصل سوم در. گردد مي

دهد و آن طيران را تـا حماسـة عرفـاني عطـار يعنـي       قرار مي ا را مورد كاوشسين ابن» الطير
مـورد پـژوهش و    »سـالمان و ابسـال  «تمثيـل   ،در فصل پنجم .برد به پيش مي »الطير منطق«

اندازهاي سينايي را به خوانندگان  تحليل قرار گرفته است و سرانجام كربن ختم مقال يا چشم
  . دهد ارائه مي

بـا   طور كامـل به... چيني و بندي، حروف ب از قبيل طرح روي جلد، صفحهشكل ظاهري كتا
ا مطالب كتاب را بـا توجـه بـه كـار مؤلـف و      ام .عرفاني آن تناسب دارد  -  محتواي فلسفي

  .كردنقد و بررسي  زير توان در دو بخش مترجم مي
  

                                                      
  اه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاستاديار  *
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  نقد و بررسي ترجمه: بخش اول
  بررسي شكلي اثر

تخصصـي،   هـاي هاي خوب مترجم بـراي اصـطالح   ارزشمند كتاب با وجود معادل ةترجم
چنـد   گـاه باشـد كـه    استفاده از جمالت طوالني  ،شايد دليل اين ابهام .گاهي دچار ابهام است

در . شايد اين ابهام رفع گـردد  ،تر شوند اگر جمالت كوتاه. جملة معترضه را در برگرفته است
داري ستودني آقاي رحمتـي در برگـردان مـتن موجـب شـده تـا       امانت ،برخي مواضعِ كتاب

هـاي   كـه در چـاپ   -حال اين نكـات صـوري   هربه .فداي رعايت امانت شود ،فصاحت بيان
  . كاهد از ارزش كار مترجم محترم نمي - تواند اصالح شود بعدي مي

  
  يي اثرمحتوا بررسي

وي با تمركـز   .شايان تقدير استانتخاب شايستة دكتر رحمتي در معرفي آثار هانري كربن 
حكمـت   دوسـتداران اي جديد بـه روي   شناس فرانسوي موجب شده تا دريچه آثار اين اسالم بر

معنـوي اسـالم بتواننـد بـا مداقـه در       -   ايراني گشوده شود و كاوشگرانِ ميراث فكري  -   شيعي
 ني اسالمي و مقايسـه هاي غ واكاوي انديشه برايهايي جديدي را  راه ،شناسي هانري كربن روش
نـي اسـتخراج كننـد و در    نخوردة حكمت اسـالم ايرا و دستر بكر ها از ذخاي با ساير انديشه آنها

آقـاي  گيـري مجدانـة   پي. منـدي انجـام دهنـد    هاي نظام شها، تال شدن آن گنجينهجهت روزآمد
هاي پژوهش و ترجمه در آثـارش موجـب    رحمتي در يك مسير معين و اجتناب از تغيير زمينه

هـاي   شده تا به تبحر و تخصصي شايسته در حـوزة آثـار هـانري كـربن دسـت يابـد و ترجمـه       
  .هاي متقدمش باشد تر از ترجمه انهنظر صاحبتر و  متأخرش، محققانه

البحرينـي   مجمع ،»سينا و تمثيل عرفاني ابن« اي مترجم بر كتاب صفحه هفتاد حدودپيشگفتار 
. اسـت  فرهنگـي كـربن   فرهنگي رحمتي و نگاه بروندهد كه در برگيرندة نگاه درون ميرا نمايش 

گو و تعامل ميان اين دو نگاه را گشوده است كه وهاي گفت رحمتي در اين پيشگفتار برخي زمينه
تـا حقـايقي    ،قان انديشه و حكمت اسالمي باشدتواند راهگشاي آثار بعدي وي و نيز آثار محق مي

رحمتـي بـا   . دشوهاي موجود جهاني فراهم  هاي جديد با فرهنگ ديگر آشكار گردد و لوازم تعامل
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نشان داده كه اگر متفكران ) 41ص(در كتاب  سينا و مقايسة آن با تفكر دكارت ابن ةنقادي انديش
قدرت  ،فرهنگي نشوند فرهنگي و چه برون چه در بعد درون ،جامعة ما وارد حوزة تطبيق و مقايسه

خصوصيت همة  ،زيرا تفكر ؛نقد آثار و افكار مشاهير ايراني اسالمي خودمان را نيز نخواهند يافت
 تمـامي گرانه و منصـفانه در دايـرة فكـري همـة متفكـران، در       ست و فقط حضور تحليلها ناانس

كه بررسـي   درحالي ،هاي تفكر خودمان شود تها و قو عفتواند موجب آگاهي از ض ها مي فرهنگ
شود تـا نتـوانيم تحليـل     ها موجب مي ايراني بدون تعامل با ساير حكمت  -  انتزاعي حكمت ديني

  . منصفانه و مفيدي از آثارمان داشته باشيم
هيوم و مالصـدرا پرداختـه    يمترجم محترم كتاب به مقايسة هويت شخصي انسان در آرا

توانـد از   ميان يك فيلسوف غربي و يك فيلسوف اسالمي مـي  كه اين مناظره )55ص( است
  . ورزان فراهم سازد هاي مناسبي براي محققان و انديشه زمينه ،نظر روشي و نيز محتوايي

  
  نقد و بررسي تأليف: بخش دوم

فيلسـوف و مـتكلم    ،كتاب مورد نقد و بررسي، ترجمة يكي از آثار برجسـتة هـانري كـربن   
استاد  ،كربن .بدرود حيات گفت 1978ميالدي متولد شد و در  1903در سال او . استفرانسوي 

 »نا و تمثيل عرفـاني سي ابن«بررسي كتاب  براي. مطالعات اسالمي در دانشگاه سوربن پاريس بود
 ،سخن گفته شـود شناس غربي  اين اسالمشناسي پديدارشناسانة  از روش اكربن شايد بهتر باشد ابتد

 1روش پديدارشناسـانة  ،شناسان غربي برجسته نموده اسـت  زيرا آنچه آثار وي را در ميان آثار اسالم
فرهنگي حكمت سـينوي يعنـي مقايسـه بـا حكمـاي       هانري كربن با اين روش به مقايسة ميان. اوست
حكمت سينوي را با حكماي ايراني دست زده و نيز با استفاده از روش پديدارشناسانه،  هاي غير فرهنگ

  .مسلمان و ايراني ديگر مقايسه كرده است
  
  

                                                      
1  .  Phenomenological 
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  فرهنگي مقايسة ميان
 ،انـد  فرهنگ و تمدن ايران اسالمي مطالعه و بررسي كرده بارهخاورشناسان زيادي در هرچند

 هاي غيـر  انديشه ،توضيح آنكه اكثر خاورشناسان غربي .آثار هانري كربن از سنخي ديگر است
هـاي   فـرض  اند و اين امر موجب شده تا پيش كرده مثابه متعلق شناساي خود بررسي به غربيان را

كه كربن  درحالي ؛ذهني خود را در يك رويكرد سوبژكتيو به موضوع تحقيق خود تحميل نمايند
منـد بـه بررسـي     صـورتي نظـام   ، بـه 1تبع ادمونـد هوسـرل   در رويكرد پديدارشناسانة خويش به

اين روش پديدارشناسـانه،   .ايراني پرداخته است  -  يداري تفكر اسالميساختارهاي آگاهي و پد
از كربن مورد استفادة اكثر خاورشناسان قرار گرفتـه   پيشبا روش سوبژكتيو دكارتي كه  كليبه

طلب غربـي اسـتحاله    در روش سوبژكتيو، فرهنگ اسالمي در ذهنيت برتري .بود، متفاوت است
هاي فرهنگي و فكـري غـرب از اسـالم ارائـه      مغلوب ارزش شد و تصويري فرعي، ثانوي و مي
فرهنگي اسالم ايرانـي را    -   هاي فكري شخصيت ،كه پديدارشناسي هانري كربن درحالي ؛شد مي

فرهنگـي    -   هاي فكري ارز شخصيت ي، اصلي معرفي كرد كه در عرض و هماولدر يك رويكرد 
  .غرب مطرح شده است

ق را در آثار خويش ترسيم كرده و مقايسه و تطبيق مشاهير ايـن  او تعامل عادالنة غرب و شر
 عنوان مثـال در فصـل دوم كتـاب    به .اي منصفانه طراحي نموده است دو حوزة فكري را در رابطه

سينا و افالطـون را در يـك رويـارويي     وجوه اختالفي ابن ،)167ص( »سينا و تمثيل عرفاني ابن«
 ةرسد كه يـك فلسـف   طرفانه به اين نتيجه مي همچنين در روشي بيوي . كندميطرفانه بررسي  بي

بلكه حكمت مشرقي بيانگر عقلي است كـه   ،عقالني نيست اي غير شرقي ضرورتاً مستلزم مخاطره
 ،هانري كربن با اين عبارت. )139- 137 صص( هاي اشراقي قرار دارد همواره در معرض افاضه

توانـد زمينـة بسـياري از     ايـن تمـايز مـي    .كنـد  ان مـي وجه تمايز عقل شرقي با عقل غربي را بي
محـور   اسالمي قرار گيرد تا به طراحي عقالنيـت متعـالي و اشـراق     -  هاي محققان ايراني پژوهش

بپردازند، حدود و ثغور حاكميت اين عقالنيت شرقي را معين كنند و ارتبـاط آن را بـا عقالنيـت    
مي، عقل از جنود الهي است و شايد رابطة مراتـب  هاي اسال زيرا طبق آموزه ؛غربي بررسي نمايند

                                                      
1  .  Edmund Husserl 
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گـراي مختلـف بتوانـد بـه تعامـل و       هاي عقـل  عنوان مبناي فرهنگ مختلف عقول با يكديگر به
ها با يكديگر، نظم و نسق جديدي ببخشد و شايد امكان طراحي يـك عقـل    گوي فرهنگو گفت

گرايي در  تا تنازع و تضاد عقلهاي متفاوت فراهم شود  جمعيِ محيط بر عقول مختلف در فرهنگ
  .هاي مختلف به تفاهم و همراهي تبديل گردد فرهنگ

گرِ غربـي معتقـد اسـت عقـل      سينا و عقل انتزاع هانري كربن در مقايسة عقل اشراقيِ ابن
. استشناسي  معناي فرشتهشناسي حكمي و اشراقي به يعني عقل ،سينوي مبتني بر فرشته است

عنوان دو قوة عقلي يعني عقـل نظـري و عقـل عملـي نـام       انسان بهوي از دو فرشتة محافظ 
نويسد و عقل عملي يعني فرشـتة سـمت    مي ،برد كه عقل نظري يعني فرشته سمت راست مي
و معتقد  )146ص( كند وي فرشته را همان فعليت نفس انسان معرفي مي. كند عمل مي ،چپ

به فعليت  ،بودنش بالقوه استنيدليل زمي به درستاست نفس بشري، فرشتگي خويش را كه 
 ،شناسي سـينوي  النفس يا فرشته ترتيب هانري كربن با طراحي علماينبه. )153ص( رساند مي

  .دهد شناسي شرقي و غربي ارائه مي مقايسه و تحليل و بررسي نفس برايزمينة مناسبي را 
وسـتيني  يعنـي از مكتـب آگ   ،هانري كربن بدون هيچ تعصبي از اصطالح اتين ژيلسـون 

و تفكـر غربـي را در برخـي وجـوه، متـأثر از فلسـفة        )220ص( گويد مĤب سخن مي سينايي
شكاف ميان عقل و اشـراق   ،عنوان يك خاورشناس فرانسوي كربن به. دكن سينا معرفي مي ابن

سـينا اشـراق    معتقد است در حكمت ابن اما ،كند شناسي مي را در تعاليم توماس قديس آسيب
اين اساس شكاف ميان عقـل و اشـراق از    روني انسان به فرشته است كه برحاكي از اتصال د

سينا به نظر كربن زاييدة اين امر است كـه   وحدت ميان عقل و اشراق در ابن .خيزد ميان برمي
بلكـه بـا درك محسوسـات آمـادة      ،كنـد  ها را از محسوسات انتـزاع نمـي   عقل بشر، صورت

تواند در تقابل با ملكـوت   بنابراين عقل انسان نمي .دشو دريافت اشراقات از عقول متعالي مي
گونه كه شكافي ميان علـم الهـي بـا     همان ؛بلكه تعين و تحقق ملكوت است ،قرار داشته باشد

كليد اخـتالف مبنـايي غـرب و شـرقِ     كربن شاه. )224و  223ص ص( خالقيتش وجود ندارد
در مقابل ثنويت غربي عقل و شـهود  ايراني را در همين وحدت شرقي عقل و شهود   -  اسالمي

 -  مقايسـة فرشـته   ديگرعبارتيبه .شود ثنويتي كه زمينة حذف خدا در تفكر مدرن مي ؛داند مي
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دهد كه همين تنزيه و قطع رابطة عقل انسـان   عقل سينوي با الهيات تنزيهي مسيحي نشان مي
  . علت حذف خدا از عالم مدرن شده است ،با ملكوت خداوند

مثابـه عقـول    هاي پديدارشناسانة كربن از حكمت سينوي موجب شد تا فرشتگان به رهيافت
ترتيب عقل و عرفان و ملك و ملكوت بـا  اينمعرفي شوند تا به )158ص( در مراتب تشكيكي

فقدان اين رابطة تنزيلـي از عـالم    ،كه به نظر كربن درحالي ،يكديگر به وحدت و يگانگي برسند
موجب تقابـل   -   آوران معرفت و آگاهي در تفكر غربي عنوان پيام فرشتگان بهيعني نزول  - باال 

  . و دوگانگي عقل و عرفان، ملك و ملكوت و علم و ايمان در غرب شده است
وجوه تمايز ميان عقل غربي و  عالوه بر »سينا و تمثيل عرفاني ابن«هانري كربن در كتاب 

 .پردازد نيز مي »سالمان و ابسال«سينوي از قصة به وجوه تمايز ميان تمثيل هرمسي و  ،شرقي
 ،پرداخته اسـت  )372ص( نگاري نفساني معتقد است سنت هرمسي در اين قصه به شمايل لو

كـه ايـن     سـت حكايتي تأويلي است كه حاوي رموزي از عـالم باال  ،كه تمثيل سينوي درحالي
جـاي آنكـه در    طوسي نيز بهچند خواجه نصير ؛ هرحكايت تأويلي با مجازگويي متفاوت است

را به مرتبة ادراك روزمره تنزل داده  آنها ،را رمزگشايي كند »سالمان و ابسال«افقي عرفاني، 
واكـاوي پديدارشناسـانة هـانري كـربن در قصـه       ،به هـر تقـدير  . )391-388صص ( است

يـان  گذارد تا دچار خلط م روي محققان مسلمان مي  ، روشي تحقيقي پيش»سالمان و ابسال«
هـاي پژوهشـي    وي با بحث تأويل در هر دو سنت غربي و شرقي، زمينـه  .رمز و مجاز نشوند

هـايي كـه    كنـد؛ زمينـه   هاي انديشة غربي و شرقي ايجاد مـي  فراواني را در تعامل ميان ريشه
  . مان تأثيرگذار باشد هاي فرهنگي ميراث  شناسي تواند در روش مي

سينا و تمثيـل   ابن«يكي ديگر از نكات قابل توجه كتاب  ،هاي غربي و شرقي تطبيق اسطوره
پرومتـوس و  « :نويسـد  سـينا مـي   ابـن » سالمان و ابسـال «كربن با بررسي قصة  .است »عرفاني

. »هاي يونان باستان اسـت  همان سالمان و ابسال هستند و حوا همان پاندوراي اسطوره  اپيتموس
هـا بـه    شدن فرهنـگ وري ارتباطات موجب نزديكاي كه فنا ترتيب هانري كربن در زمانهاينبه

هاي مشـترك فرهنگـي    ها به ريشه كوشد تا عالوه بر وجوه افتراق فرهنگ يكديگر شده است مي
فرهنگي ميـان   هاي درون فرهنگي به مقايسه هاي ميان وي عالوه بر مقايسه. نيز اشاره داشته باشد
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روش تطبيقي وي نيز در ايـن حـوزه    .ازدپرد فيلسوفان و حكماي مختلف شيعه در ايران نيز مي
جانبدارانـه   صورتي غير هاي انديشه باشد تا به تواند راهگشاي خوبي براي پژوهشگران حوزه مي

بـه غنـاي    آنها و با اخذ نكات مثبت كنندها را ارزيابي  محصوالت فكري و فرهنگي ساير تمدن
  .فرهنگ خود بيفزايند  -   فكري

مثُل افالطوني در آثار حكمـاي  « :نويسد سهروردي و افالطون ميهانري كربن در مقايسة 
نـوع   اسـت و بـه تعبيـر سـهروردي هـر شـيء يـا        شناسي داده  ايراني جاي خود را به فرشته

بنابراين نوع محسـوس از   .است) النوع آن شيء يا طلسمِ رب(فرشتة آن » طلسمِ«محسوسي، 
شود، البته مشروط بـه اينكـه    سوق داده مي مواجهه» مكان«بلكه به  ،گردد فرشته منحرف نمي

  .)236ص( »خواهان اين مواجهه باشد نفس 
 او. مقايسة مبنايي كربن ميان حكمت مشرقي در ايران و يونان از نكات مهم ايـن اثـر اسـت   

يا ميكاييل يلِ مهين فرشته در مكاشفات دانيال، رافاييل همان نقش جبري يقظانبنحي« :نويسد مي
و  )292ص( »كنـد  يلِ مهين فرشته در كتاب پنجم اسدراس را ايفا مـي خنوخ، اوريدر مكاشفات 

هاي  شناسي حكمت در فرهنگ ها و جريان شناخت بهتر ريشه برايترتيب حكمت تطبيقي را اينبه
كردن فيلون و تجليات قدسي، انگيزة پديدارشناسانة چنين با مطرحوي هم. كند مختلف معرفي مي

دهد خداوند به همـة نفوسـي كـه     آنجا كه فيلون توضيح مي .كند را تقرير ميهمة تجليات قدسي 
صورت كـه از آن  ايندهد، البته نه به اند، خويش را در قالب يك فرشته نشان مي بند تن هنوز تخته

بلكه هر نفسي، تأثير حضورِ حضـرت   ،نفسه تغييري ايجاد شود پس در ذات خاص حضرتش، في
وجـه  هـيچ حال بهعيندر. كند سش متناسب است دريافت ميت كه با نفاو را تحت صورتي متفاو

كننده خود صورت مثـالي را  ، بلكه اطمينان راسخ دارد كه شهودداند اين شمايل را يك تقليد نمي
در عرفـان جايگـاه    كـه  همان موضوع تفرد مبتني بر مظهريت اسـت  درستاين  .كند مشاهده مي

  .)294و  293ص( بسيار مهمي دارد
در كـه  حكمت مشرقي پارمنيدس و آيين گنوسي والنتيوسي نيز معتقـد اسـت    بارهكربن در

يعنـي  » روشـنايي سـوي   بـه سفري «پارمنيدس، شاعر با هدايت دختران خورشيد، عازم  منظومة
شايان ذكر است كه تمايز ميان اين دو جهت، راست و چـپ، مشـرق و    .شود سفري به شرق مي
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كـربن در يـك روش    ).299ص( والنتيوسي، تمايزي مبنايي است مغربِ عالم در آيين گنوسي
مـا   :نويسـد  گويـد و مـي   سينا و سـهروردي نيـز سـخن مـي     اي از ارتباط توماس با ابن مقايسه
سـوي    توانيم وجوه اشتراك ميان تمثلي را كه هادي عارف در اعمال توماس در رهروي بـه  نمي

اي  ناديده بگيـريم؛ نكتـه   ،سينا و سهروردي دارد نهاي اب در تمثيل ، با تمثلي كه عارفشرق دارد
كـربن   .تواند بيانگر مفهوم فلسفه يا حكمت مشـرقي و نيـز مفهـوم ديـن مشـرقي باشـد       كه مي

طـرح ايـن    ).300ص( سينا و سهروردي ابداع محض نبوده است مشرق ابن :نويسد چنين ميهم
يـابي حكمـت    اني را بـه ريشـه  اير  -  تواند پژوهشگران حكمت اسالمي نظريه از طرف كربن مي

  .سينا و سهروردي ترغيب نمايد مشرقي در حكماي ماقبل ابن
كنـد كـه    ترجمه مطرح مي بارهنكات مهمي را در ،»سينا و تمثيل عرفاني ابن«كربن در كتاب 

وقتـي كسـي   : نويسـد  او مـي  .نمايـد  توجه به آن نكات براي هر مترجم تخصصي ضـروري مـي  
كليـدهاي   عنوان صفحه به آنها بايد از ،كند هاي موجود از قبل را به زبان ديگري ترجمه مي ترجمه

ترتيب فكر و اينبه .يقظان كرديمبنمتعدد استفاده كند؛ درست همانند كاري كه ما در ترجمة حي
هـا و   ويژگـي  ،س شـده اسـت  كه در فكر و زبان شـارحان او مـنعك  صورتي زبان مؤلف اصلي به

- بن در ترجمة حي :نويسد كربن مي .سازد كه تا آن موقع ناشناخته بودند هايي را نمايان مي تفاوت

اسـت كـه در ابتـدا مـا ترجمـة       شدهدو ترجمة فارسي از ساوجي و سهروردي استفاده از  ،يقظان
هاي موجـود   فا و اختالهاي جزئي در معن هايي ساختيم كه به تفاوت نوشت خويش را آكنده از پي

 امـا  ؛داد ايـم توجـه مـي    هاي خـويش داشـته   و نيز به داليلي كه براي ترجيح ها ميان متن و ترجمه
كه تصحيحي زمانيرسيد تا نظر مي ، زيرا بهها دست بكشيم نوشت مجبور شديم از اين پي درنهايت

كه زمانيعالوه تا رسيد و به توان به نتيجة مورد اعتمادي نمي ،انتقادي از اين متون در دست نيست
 ايـن اقـدام نـاقص اسـت     ،هاي فارسي ديگر متن مزبور را در اختيار داشته باشـيم  نتوانيم ترجمه

تواند الگوي خوبي براي مترجمـان آثـار    جانبة كربن در ترجمة آثار مي دقت نظر همه ).339ص(
  .هاي ديگر باشد مختلف از زبان

  
  



  )3(  فلسفه، كالم، اديان وعرفان نقدنامه     54

  فرهنگي مقايسة درون
اسالمي منتقـل    -  اي را به پژوهشگران انديشه ايراني پيام سازنده ،در اين كتابهانري كربن 

 .هاي متفاوتي داشته اسـت  كند و آن اينكه مكتب سينايي در دو عالم شرق و غرب، سرنوشت مي
پابرجا مانده  فراز و فرودها در ايران نمايندة اين مكتب، سنتي است كه تا روزگار ما، با وجود همة

را تعيين كند و ] آينده در[علل موجوديت خويش  ،اش آن سنت بايد با تصميم دربارة آينده .است
البته به اين شرط كه آن فلسفة سـنتي   .معناي مثبت رقم بزنداش را به تواند آينده با اين تصميم مي

نـد  بلكه بتوا ،كردن ضوابط قديمي فرو نرود، به خواب نشخواركه از مضامين سينايي تغذيه كرده
سينا به آن مبادرت  مبناي تبيين خاص خود در دنياي كنونيِ ما همان مخاطرة معنوي را كه ابن بر

كردن مهـم پيـام كـربن، اجتنـاب از نشـخوار     نكتة . )94ص( ديگر بار جامة عمل بپوشاند ،كرده
سـينا بـا    مبناي تبيين خاص سنتي از فلسفة ابـن  توان بر وي معتقد است مي .ضوابط قديمي است

ترتيـب  ايـن بـه  .چند اين امر مستلزم يك مخاطرة معنوي عظيم باشدهر ،ياي كنوني مواجه شددن
 پـس . سـازي دارنـد   هايي پويا با قابليت روزآمد پيام ،هاي گذشتگان ميراثكه كربن عقيده دارد 

كه چنان ؛توان تعاملي مفيد با فضاي فكري امروزي داشت هاي فكري نمي بدون پروراندن ميراث
آنكه احساس كنند ديگر فرزند زمانة  بي ،مشرب باشند مشرب يا آگوستين توانند توماس مي غربيان

بايد توجه داشت امروزه نسل نويني موجود است كه دسـتخوش ضـربة   . )99ص( خويش نيستند
سازي از فرهنگ سنتي  تا حدي كه در سرمايه ،تأثيرات بيروني قرار گرفته و روحش متزلزل شده

  .)100ص( خود ناتوان است
سـينا   ابـن  :نويسـد  سينا و شـيخ اشـراق مـي    فرهنگي ميان ابن هانري كربن با مقايسة درون

او معتقد اسـت   ،به بياني ديگر. )96ص( اي ديالكتيكي بر شيخ اشراق تأثير گذارده است گونه به
  .)135ص( به بياني ديگر است اماسينا  هاي ابن همان تمثيل ةارائ ،هاي سهروردي تمثيلكه 

ديني هـانري كـربن    دهد كه نگاه برون نشان مي »يسينا و تمثيل عرفان ابن«مطالعة كتاب 
 .دمتداول و خالف واقع تعريـف شـو   اي غير گونه موجب شده است تا برخي مسائل اسالمي به

گانـه اسـالم    دومين اصل از اصول اعتقـادي پـنج   ،شناسي معتقد است فرشته اوعنوان مثال  به
وي اصول اعتقادي اسالم را شامل پنج اصل يعني توحيد، فرشـتگان، رسـوالن، كتـب     .است
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و اين امر لزوم نقادي آثار كربن را از منظري  )156ص( كند روز قيامت معرفي مي و مرسل
  .نمايد ديني گوشزد مي درون

تب هاي اسالمي، فرشتگان همان عقول در مرا كربن معتقد است طبق آموزه ،كه گفته شدچنان
محدثاني مانند مجلسي را علت مخالفت ايشان بـا   ظاهربينيِ ،تشكيكي هستند و در همين ارتباط

كند كه وجود مالئكه مورد قبول همة اماميه  از مجلسي نقل مي يعنوان شاهد مثال داند؛ به تأويل مي
معرفـي   استثناي كساني كه به فلسفه اشتغال دارند و خـود را مسـلمان  به ،يا همة مسلمانان است

نگاه كربن به . )158ص( فقط با اين هدف كه اصول و اعتقادات اسالم را تخريب كنند ،كنند مي
  .تواند مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد محدثاني چون مجلسي نيز مي

توان متون اسالمي را با نگـاهي نقادانـه بـازبيني و     با تأمل در اين كتابِ هانري كربن مي
  :ن مثالعنوا به .بازانديشي كرد

تواند مفيـد و از   سينا از چه جهاتي مي ابن» سالمان و ابسال«تأويل خواجه نصير از . 1
 كننده باشد؟چه جهاتي گمراه

تـوان بـا كـدام     را براي درك همة معنايشـان مـي  » سالمان و ابسال«هاي  صورت. 2
  ها مرتبط ساخت؟ خانواده يا مجموعه از رمز

كه به شـرح و   »اشارات«را در ارتباط با فصلي از » سالمان و ابسال«تفسير حكايت . 3
؟ چگونـه بايـد فهـم كـرد     ،)العـارفين   مقامـات (پـردازد   بيان تجارب عارفان مـي 

  )391ص(
كـربن  . كـرد تـوان بررسـي    هاي فكريِ اسالم نيز مي ساير ميراث بارههاي باال را در سؤال

، پيوسـته صـورت   »اشارات« آخرمعتقد است محققان بايد در حين تأمل در نمط نهم در دفتر 
اندازهاي آن را گسترش  جاي بستن باب تأمل بتوانند چشم تا به ،ابسال را مدنظر داشته باشند

  .)421ص( دهند
عطار با سلوك عارفانة  »الطير منطق«به مقايسة  ،فرهنگي چنين در يك مقايسة درونكربن هم

  .)350ص( قابل عبور است غيرنويسد براي غزالي، متكلم  پردازد و مي احمد غزالي مي
روي محققـان ايرانـي     شناسي تحقيق خود راهـي جديـد در پـيش    هانري كربن با ارائه روش
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اي بـه سـطرهاي    سهروردي را بدون هيچ واسـطه  االشراقتحكمتوان  مي: نويسد گشايد و مي مي
صـورت انسـاني بـا صـفات و      سينا ضميمه كرد تا روشن شود حكيم كامـل، بـه   ي ابنشفاپاياني 

. تواند شخصيت آرماني خـويش را در او بيابـد   كماالتي آرماني توصيف شده كه مذهب اماميه مي
- ايـن به   .كربن با تلفيق دو متن حكمت شيعي به اين نتيجة مهم رسيده استكه شود  مالحظه مي

، فقط تغييـر و تبـديل   االشراقتحكمبه مقدمة  شفارد براي انتقال از خاتمة ترتيب كربن عقيده دا
سينا بـه   ابن رسالة حي بن يقطانانتقال وي از  بارهگونه كه قبالً در همان ،كند مختصري كفايت مي

  .)430ص( سهروردي اتفاق افتاده بود الغربيه ةقصه الغرب
عنوان يـك فيلسـوف و حكـيم     سينا به ابن :نويسد سينا مي تشيع ابن بارهكربن همچنين در

كـربن   .مشرقي، تشيع را در خود جا داده بود و مذهب اماميه را در خود عينيت بخشيده بـود 
 آيد متفاوت استگرايانه كه كسي به مذهب شيعي در عقيده دارد اين تشيع با عملكردي فرقه

گرايي عرَضـي   د و يك فرقهسينا ذاتي شده بو مذهب اماميه در ابن ،به بياني ديگر ).435ص(
  . نبود تا فقط به كسوت شيعه درآمده باشد

هـاي   هـا و تجربـه   جاي آنكه در برابر نظريه محقق به :نويسد شناس فرانسوي مي اين اسالم
كه گويي با مانعي بيرونـي  چنان  -جاي اينكه قدم در يك منازعه بگذارد  گذشته زانو بزند، به

را در خويش جـاي دهـد، خـويش را از     آنها غلبه كند، آنها بايد بياموزد كه بر -  مواجه است
  .)439ص( آزاد سازد آنها ، از قيدآنها طريق تالش براي آزادسازي
 ةآن شـروح متأسـفانه در انديشـ    :نويسـد  سينا مي شناسي شروح ابن كربن در جريان آسيب

اند كه آغاز رمـز پـس    از بداهت تنزل يافته اي اسالمي همواره به مرتبه  -  كنوني متفكران ايراني
هـاي نفسـاني    پـردازي  بخشي به اين شروح، همة نمـايش  رو با اصالت ايناز .از اين شروح است

 ماننـد  جـاي نمـي   باختـه بـر  شوند و چيزي جز مجازهايي رنـگ  سينا و سهروردي ناپديد مي ابن
جاي آنكه حكايت را در مرحلة تبديل  گويد كه به او از شروحي سخن مي ).441و  440ص ص(

  .)922ص( اند رمزهاي عرفاني را تا حد مجاز تنزل داده ،معرفتي آن در نظر بگيرند
توانـد معنـاي نـويني از     آيا امروزه تفكر نظري و حيات معنوي شيعه مي :پرسد كربن مي
ـ     اني بودهيسينا كسب كند و آيا سيناي رقي ابنحكمت مش وي را  ةاند كـه گـواهي دهنـد نظري
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د احمـد  دهد كه نوراهللا شوشـتري و سـي   خ ميبه اين سؤال پاساو  .اند اينگونه فهم و بيان كرده
اند و  سينا داشته همراه آنان، چنين رويكردي به نظرية ابن متفكران ديگر بهاز علوي و بسياري 

اند؟  سينا و آثار او را تكفير كرده هب، ابنمذسني يو فقها چرا اكثريت علما: نويسد سپس مي
سينا  اهل تسنن فقط نتيجة كامالً طبيعي اعتقاد ابن يتكفير فقها :در جواب معتقد است و خود

الوجـود و   عنوان حـد واسـط خـالق واجـب     به اقوالي چون قدم عالم و سلسلة عقول ملَكي به
  . )426و  425ص ص( است الوجود  مخلوقات ممكن

 .كليـدي امامـت اسـت    لةئمس ،مسائل مورد توجه هانري كربن در حكمت شيعي يكي از
 :نويسـد  و مـي  كنـد مـي اين مقولـه را بررسـي    ،پايان كتاب» اندازهاي سيناييِ چشم«وي در 

عرفان و مثَل اعالي حكيم پيشـنهاد   »برترين غايت«عنوان  سينا شخصيت و ذات امام را به ابن
در اين مورد كربن عقيده  .ل، خود نيز تجسم اين صورت استحكيم كام :نويسد كند و مي مي

شناسـي   شناسـي را در قالـب نـوعي انسـان     مكتب سينايي اشراقي توانسته است امامكه دارد 
اين اساس تصور كامل امامت منطبق است با آرمـان   بر. مابعدالطبيعي و عرفاني تشريح كند

مدار شخص امام برحـق، وارث   دنيوي، برفاضله كه در آن مرجعيتي توأمان روحاني و  ةمدين
 امـام «مذهب اماميه به بركت مفهوم . گيرد حقيقي پيامبر و خزانة معناي پنهان وحي شكل مي

توانسته خود را حفظ كند و  ،كه غايت اخروي را تقويت كرده است» غيبت كبري«و » غايب
يبـت امـام را بـه    فرصتي براي نوعي تأويل در اختيار حكيمان عارف قرار دهد؛ تأويلي كه غ

دور از  صرف حضور نهايي حكيم كامل بـه . گرداند ميفكرت حكومت نامريي حكيمِ كامل باز
 ته در ميـان الناس، در آنِ واحد شرط الزم و كافي است تا خميرماية حكمت، پيوسـ  ديدة عوام

  .يابدست تداوم ا آن» قطب«شكوفا شود و جماعتي بشري كه امام،  آنها
شيوة يك الهه در وراي معناي مرئي تاريخ و نيـز   انگيز ابسال را به شايد بتوان داستان غم

  .)428و  427ص ص( تفسير كرد باورانة قابل قبول به يك معناي امام
عنوان مركز دايرة  عنوان شاهد مثال خود براي اثبات وجود امام در تفكر شيعي به كربن به

اي علي چـون مـردم   «: فرمود )ع(اولكند كه به امام  حكمت و فلك حقيقت، از پيامبر نقل مي
كـربن  . »تا بر همه سبقت بگيري ،تو در ادراك معقوالت رنج بر ،در كثرت عبادت رنج برند
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توانـد   كند كه مخاطب اين فرمودة پيـامبر فقـط مـي    سينا نقل مي ابن »هنام معراج«همچنين از 
 »معقـول «ها هستند، بسـان   حال گزيدة انسانعيناشد كه در ميان صحابه، كه خود دركسي ب

  .)430و  429ص ص( است »محسوس«در ميان 
 ،گيـرد  برميشخصيت امام همة افق تعالي و فوق آگاهي را در ، سينا در رويكرد شرقيِ ابن

-عنـوان مشـاهده   خويش را به«گونه كه در مقام توصيف حالت عرفاني نفس گفته شده  همان

و اين مشاهده نسـبت امـام را بـا عمـوم بشـريت حتـي بـا صـحابة         » كند كننده، مشاهده مي
  . كند مانند نسبت معقول به محسوس تعريف مي )ص(پيامبر

دين معناست كـه  ب ،كند تعبير مي» معقول«عنوان  وقتي پيامبر از امام به كه كربن عقيده دارد
غايـت و كمـال   «شناسـي در ايـن تعبيـر     امـام . و هم مقصد اصلي اسـت  امام هم غايت قصوي

او  .)433و  432ص صـ ( دكن را به معناي دقيق كلمه تعيين و تصوير مي» شناسي عرفاني انسان
ويكرد شيعي، سلطان عرفاني عالم است كه حضورش در عـالم،  ترتيب امام در راينبه :نويسد مي

اي كـه   حضور و نيروي حكمتي است كه بدون آن بشريت ناخودآگاه در گرداب فتنـه » حافظ«
  .)434ص( حتي برايش قابل تصور نيست، نابود خواهد شد

صورت جسماني او است و نه معرفـت بـه   معرفت حقيقي امام، نه معرفت به: نويسد او مي
 .زيرا چنين معرفتي در توان هر خصم يـا معانـدي هـم هسـت     ،سم عام يا نسب جسماني اوا
دلي نيست كه توالي وي او را به جماعت  عالوه معرفت حقيقي او از نوع معرفت مريد ساده به

تر است، معرفت به ذات امام يا بـه   امام ملحق ساخته است؛ اين معرفت، معرفتي بسيار عميق
يعني درك چيـزي كـه حقيقـت صـفات او را      ؛اتي است كه همان امام استبه ذ ،تعبير بهتر

  .)436ص( سازد مي
  
  گيري نتيجه

ة رويكرد پديدارشناسانة واسط به » سينا و تمثيل عرفاني ابن«  كتاب ازجملهآثار هانري كربن 
از ايـن   .تواند نگاهي منصفانه به آثار فلسفي، حكمي و عرفاني ايران اسالمي داشـته باشـد   وي مي

منظر نكاتي چند قابل تأمل است؛ نكاتي كه متفكران و محققان ايـران اسـالمي را بـه بـازبيني و     
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  :نكات عبارتند ازاين برخي از . كند هاي فكري گذشتگانشان ترغيب مي بازانديشي ميراث
 مقايسة عقالنيت شرقيِ شيعه ايراني با عقالنيت انتزاعيِ غربي •
 نگاري نفساني در سنت هرمسي  سينوي با شمايل مقايسة تأويل عرفاني در سنت •
 هاي عرفاني اختالف ميان رمز و مجاز در بررسي تمثيل •
 سينا بررسي تأثيرپذيري آگوستين قديس از ابن •
 مقايسه مكتب سيناييِ التيني و مكتب سيناييِ ايراني  •
مسـلمان  متفكران  يدر بررسي آرا هاغربي اختالف نگاه سوبژكتيو و نگاه پديدارشناسانه •

 .وسيله مسلمانانبهمتفكران غربي  يايراني و نيز اختالف اين دو ديدگاه در بررسي آرا
-منظور گفـت  به ،هاي مشترك يافتن ريشه برايهاي غربي و شرقي  مقايسة اسطوره •

 گو و تعامل فرهنگي و
فرهنگـي توسـط متفكـران     هـاي درون  فرهنگي و مقايسـه  هاي ميان ضرورت مقايسه •

 ايرانيمسلمان 
تطبيقِ حكمت مشرقيِ تطبيقي شرقي با حكمت مشرقيِ غربي و اخـذ نقـاط اشـتراك و     •

 تمايز 
و عرَضـي  ) تشـيع دادن در خود جا(عي در دو رويكرد ذاتي توجه به بررسي تفكر شي •

 ) آمدنبه لباس شيعه در(
 سينا و سهروردي  يابي حكمت مشرقي در تفكر پيشينيان ابن ريشه •
 ايراني -  هاي فكري حكماي اسالمي وي و ساير ميراثروزآمدسازي سنت سين •
و مقصد حكمت شيعي و لزوم حضور  عنوان مبدأ، طريق شناسي كربن به توجه به امام •

بخش عقالنيـت، حكمـت و    عنوان روح و معناي حيات بشري و تحقق دائمي امام به
 معنويت در بشريت محسوس و جسماني
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ديني است كـه انديشـمندان    مهم كه هانري كربن داراي نگاهي برون ةتوجه به اين نكت •
توانند با استفاده از روش كربن و نيز از زاويـة   ديني خود مي ايران اسالمي با نگاه درون

تر بررسي كنند تـا بتواننـد بـا     اي وسيع حقايق حكمت ديني خود را در حوزه وي،ديد 
گوي جهـاني عرضـه   وگفت ةود را در صحنخهاي فكري  تر از قبل، ميراث تتبعي جامع

  .كنند



 

  فرهنگ فلسفه دكارت
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اصـل كتـاب و هـدف اصـلي از      به ابتدا ،»فرهنگ فلسفه دكارت«نقد و بررسي كتاب  رايب
ـ   ،مؤلف ةهمچنين سابق و هاي آن نگارش و ويژگي  ةسـابق  فارسـي كتـاب،   ةسپس بـه ترجم

سـرانجام بـه    و فارسـي آن  چـاپ  هـا و مشخصـات  ترجمه و همچنين ويژگـي  ةمترجم، نحو
  .خواهد شدمبادرت  گيري بندي و نتيجه جمع

اسـتادان،   ،ن خـاص ايـن كتـاب   تخصصي است و مخاطبـا  هاي مرجع و اين كتاب از كتاب
  . پردازند فلسفة دكارت به تحقيق مي ةبارطور خاص در كه به هستندپژوهشگراني  دانشجويان و

تــرين  تــرين و بــزرگ ز سرشــناسنويســنده كتــاب، جــان كــاتينگم، عــالوه بــر اينكــه ا 
نيـز   ويشـود، متـرجم و سرويراسـتار مجموعـه آثـار       محسوب مي شناسان حال حاضر دكارت
ترجمة معيار و مرجع اصلي ارجاع به آثار دكارت بـه   عنوان به؛ مجموعه آثاري كه امروزه هست

را هـم در   اي جامع از آثـار دكـارت كـه مكاتبـات     تا پيش از اين، ترجمه .زبان انگليسي است
برنـارد   گفتة بهاما  .مفيد است )1911(در دو مجلد راس هالدن و  ةترجم. وجود نداشت ،گيردبر

كمي سنگين و پخش و پراكنده اسـت  ) پل ادواردزالمعارف هدائر» دكارت«در مدخل (ويليامز 
قوي و محكم اما آزاد آثار دكـارت   ةترجم. اي از مكاتبات در جلد دوم آمده است و فقط گزيده

، شامل نكـات مختصـر و   انددهكر منتشر) 1954( كويره الكساندر با مقدمه كه آنسكوم و گيچ
نـورمن كمـپ    را اي از آثـار دكـارت   همچنـين گزيـده  . مفيدي است و كتابنامه خوبي هم دارد

 .كدام جامعيت و دقت اين مجموعه آثـار را نـدارد   اما هيچ. ده استكر ترجمه) 1952(اسميت 

                                                      
 شمالتهران واحد  ،دانشگاه آزاد اسالميدانشيار گروه فلسفه،  *
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  .دهد دكارت نشان مي ةو اشراف نويسنده را به فلسف اين امر احاطه
ترسيم خطوط  گويد، كوششي براي طور كه خود در ابتداي كتاب مي ، همانمؤلفهدف 

ــا اســتفاده از آثــار خــود وي و در ب  ســاختن رخــي مواضــع آشكاراصــلي تفكــر دكــارت ب
 ،به آثار خود دكارت پرداخته است تنهاوي در انجام اين مهم . هاي پنهان آن است فرض پيش
ارائـه   اي را كتابنامـه  ،در انتهاي كتـاب  ين امربراي جبران ا. وي مفسران و منتقدان ينه آرا

در چهـار بخـش   كتابنامـه   .دوم اختصـاص داده اسـت   را به آثار درجة آن كرده كه بخشي از
 هاي ساير فيلسوفان كه در متن كتاب بـه  ترتيب به آثار دكارت، كتاب تنظيم شده است كه به

 تـر دربـارة   به آثار تخصصي دكارت و سرانجام عمومي دربارة آثار ،ه استاستناد داده شد آنها
شـده، كتـاب   اساس تفكيك انجامدهد كه بر ين امكان را ميو به خواننده ا وي اختصاص دارد

   .مورد نظر خود را دنبال كند
ة آنسـكوم  نامي از ترجم ،اول اينكه در اين كتابنامه: خورد چشم مي به جاچند نكته در اين

جامع نيست و برخـي   ،فهرست بخش دومكه نكته دوم اين. ميان نيامده است كمپ اسميت به و
، )105ص(سـنت تومـاس    ةنوشـت  »در رد كفـار « ةمجموعها از قلم افتاده است؛ مانند  از كتاب

ة بونـاونتورا  نوشت »سير نفس الي اهللا«و ) 167ص(گاسندي  ةنوشت »ايراد شبهاتي در رد ارسطو«
) 1993( پيش از تـاريخ نگـارش كتـاب    دوم أليف منابع درجةاينكه تاريخ تسوم  ).285ص(

اي  اين اثر، كتابنامه ةاولي سال از انتشار به بيستامروزه پس از گذشت نزديك  روازاين .است
اي نشـده   ها اشاره مقاله به وجههيچبهدر اين كتابنامه  نكته آخر اينكه. شود جامع محسوب نمي

  .است
دكارت، اين مجال را به وي داده است كـه بـراي هـر     ةاشراف كاتينگم بر فلسفاحاطه و 

تعداد زيادي از فقرات مرتبط انجام دهـد، فقراتـي كـه از     بهترين گزينش را از ميان ،مدخل
ممكن است مفهومي  در ابتدادر مدخل فرشته كه  براي مثال. تر باشدو روشنگر تر همه كليدي

موجـودي   عنوان بهفقراتي استفاده شده است كه تفاوت فرشته  فلسفي، ازنظر برسد تا ديني به
گشاست و هم ة نفس و بدن راهرابطة لئمس بارةاين تفاوت هم در. مجرد را با انسان نشان دهد

شناسي مـرتبط   النفس و معرفت ة علمجهت ارتباطش با احساس و ادراك حسي، به دو حوز به
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  .شود مي
بلكـه در انتخـاب    ،نتخاب و گزينش قطعات و فقرات دخيل بودهدر ا تنها نه مؤلفتسلط 

ـ  عبارتبه. گذار بوده استتأثير نيزخود مدخل  ة ديگر در انتهاي هر يك از سه مجلـد مجموع
كلمات كليدي و اصطالحات تخصصي وجود دارد،  ،ها اي مبسوط و مفصل از واژه آثار، نمايه

اين امر بيانگر نوعي گزينش است كه بـا توجـه بـه    . اين فرهنگ نيامده است در آنها ةاما هم
ـ از. را انتخـاب كـرده اسـت    آنها ترين توان گفت مهم مي مؤلفموقعيت  ة ايـن بهتـرين   جمل
 هرسالهايي مانند  كمك رساله علمي دكارت به يآرا هايي در معرفي مدخل ها، انتخاب انتخاب
ـ     جهان است كه امـروزه ] رساله[انسان و  دربارة اي رساله ،نور ةدربار ة نـه مـورد توجـه جامع

هـاي   مايـه  تا بـن شده  اقبالي موجب لسفي به آن اقبالي دارد و اين بيف ةنه جامع علمي است و
  .فلسفي مضمر در آن از نظر دور بماند

آثـار دكـارت بـه     ةترجم بارةفارسي كتاب، الزم است به نكاتي در ةپيش از پرداختن به نسخ
 مجموعـه جـز   شـايد بـه  . به فارسي ترجمه شده استكتب متعددي از دكارت . رسي اشاره شودفا

ت ترجمه آثار فلسفي دكار ةبقي ،)و برخي رسائل علمي يادشدهجلد سوم مجموعه آثار ( مكاتبات
ارتبـاط بـا    بـي  گـاه هاي زماني زياد و توسط افراد مختلف و  ها با فاصله اما اين ترجمه. شده باشد
نـد و نـه از اصـطالحات    نگـارش واحـدي دار   ةبنابراين نه نثر و شـيو  .ترجمه شده است يكديگر

زبـان   چگي الزم است و بـراي مخاطـب فارسـي   نتيجه فاقد انسجام و يكپاردر. مندند يكساني بهره
  : كهجمله ايندارد، از همراه مشكالتي را به ،كتاب فرهنگ فلسفي براي استفاده از

 بـاره بالاسـتفاده اسـت، مگـر در    كمابيشفارسي ه از منابع ارجاعات كتاب براي استفاد •
و انفعاالت نفس كه به بندهاي آن استناد شده است، نـه  اصول فلسفه هايي مانند  كتاب

  . به صفحات مجموعه آثار
اما در اين كتاب، . كار رفته است هاي گوناگوني به اسامي خاص، شيوهدر ثبت و ضبط  •

وجـود   هاي مختلف آن به فارسي ضبط و خاص و ثبتاختصاصي براي اسامي  اي ايهنم
 ضـبط  در كتب ديگر رگيوس آمده است، »رژيوس«اسمي كه در متن  براي مثال. ندارد

هيچ مدخلي مـرتبط بـا آن نخواهـد     ،باشد »رگيوس«دنبال  ، حال اگر كسي بهشده است
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 .يافت

تـرين   تر مفصـل پيشـ كه  از مترجم اين كتاب بايد گفت كه فارسي كتاب ةترجم بارهاما در
انتظـار   خـوبي ترجمـه كـرده اسـت جـز ايـن       هرا ب »هاها و پاسخاعتراض« دكارت يعني نوشته
رفت كه همچنان رواني و سالست را ضمن حفظ محتوا در نظر داشته باشد كه ايـن انتظـار    نمي

ترجمه نـدارد و در انتقـال مطلـب بـه      رنگ و بوي وجههيچبهمتن فارسي  .برآورده شده است
تصنع و ناپختگي زبان ترجمـه در آن مشـاهده    مالل و خستگي ناشي از. مخاطب موفق است

و همـين امـر    نيازي به وضع اصطالحات جديد نديده است تاحدوديمترجم  هرچند. شود نمي
در مـواردي از   نخسـت  حدي از صعوبت و سختي كار كاسـته اسـت، سـعي كـرده اسـت     تا

تـر اسـت، ماننـد     مناسـب  ولـي  كلمه به كلمه متفاوت، ةاصطالحاتي استفاده كند كه با ترجم
  ). 2پانوشت  55ص( »يقين عملي«به  moral certainty ةترجم

ـ        ترجمـه  هاياشتباه از برخي دوم اينكه  ةهـاي قبـل را مرتفـع كـرده اسـت، ماننـد ترجم
formal  مفـردات را متـرجم محتـرم     امـا برخـي  ). 51ص 2پانوشـت  (آن  و معاني متعـدد

  نوسنامـأ  گـاه افتـاده و متـداول آن، متفـاوت و    جا ةترجمه كرده است كه با ترجم اي گونه به
برهـان  «جاي  به »برهان عالمت صنعتي«به  trademark argumentة است، مانند ترجم
به اين دليل كه تصور فطري خداوند مانند مهر صـنعتگر بـر مصـنوع خـود      ؛»عالمت تجاري

معنـاي مـورد نظـر متـرجم را      نوسي است وأنام اصطالح »عالمت صنعتي« كه درحالي ،است
 290پانوشـت صـفحه   در  ترجمـه شـده اسـت و    »گرداب«به  vortex همچنين. رساند نمي

 »گردشـار «رايج اين كلمه در كتب تاريخ علـم،   ةاما ترجم. مطلبي در توضيح آن آمده است
 قبلـي در متـرجمين  . نـه آب يـا بـاد    ،موصوف چنين حركت چرخشي اتر اسـت  زيرا ،است

اي كـه   نـوع مـاده   نـه ، قصد القاي همين حركت چرخشي را دارنـد  تنها انتخاب اين اصطالح
  .كند حركت مي

 2سـطر   ،31 فحةصـ  در. رسـد  ، ذكر موارد ديگري الزم به نظر مييادشدهعالوه بر موارد 
 ،علم ةفلسف در حوزة» تبيين«تعبير  .»كند پديده را تبيين مي«كه فقط » اي فرضيه«: آمده است

طـور كـه در ادامـه     فرضيه، همان .است شدهغفلت  از آن جامعنايي خاصي دارد كه در اينبار 
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بـه نجـات نمودهـا     تنهـا كـه   رياضـي  يكي مـدلي : رود كار مي به دو معنا به ،هم آمده مطلب
با تبيـين سـروكاري    در كلنتيجه در، پردازد و با برداشتي ابزارانگارانه از علم همراه است مي

 يعنـي  بـا ايـن اوصـاف، ايـن تعبيـر     . پـردازد  ديگري به كشف و تبيين واقعيـت مـي   .ندارد
 ، در مقابل معنايي از فرضيه كه به كشـف اشـيا  »كند پديده را تبيين مي«كه فقط  »اي فرضيه«

  .تواند تعبير دقيقي باشد پردازد، نمي مي
تاريخ علـم  اساس آنچه در بر .»كشف مناظر مريخ«: آمده است 19ر سطصفحه، همان در 
ظاهري سياره طي سـال   منظور اين است كه شكل .نه مناظر ،است »اهله«تعبير درست  ،آمده

اهلـه  «كنـد و از آن بـه    كه شكل ظاهري ماه طي يك ماه تغيير مـي  طور كند، همان تغيير مي
اهلـه زهـره    ،آنچه گاليله با تلسكوپ ابتدايي خود مشاهده كرد ديگر اينكه. شود ياد مي »قمر
ـ     آزموني فيصله عنوان بهاهله زهره  ةواقع مشاهددر. نه مريخ ،بود  ةبخـش نسـبت بـه دو نظري

شـمار   هكپرنيكي از سوي ديگر ب ةسو و نظريبطلميوسي از يك -  يعني نظريه ارسطويي ،رقيب
  1.رود مي

مخمصـه سلسـله   «است كـه بـه    labyrinth of the continuumتعبير  ،مورد ديگر
در فكر بشر قائـل   »هزار تو«نيتس به دو  اليب. رسد نظر نميبه ترجمه شده است و درست »مداوم
پيوسـتگي اسـت كـه از پيوسـتگي در رياضـيات بـه        ةلئديگري مس و يكي آزادي انسان: است

 2001وي كتابي هم به همين نـام دارد كـه در سـال     .شود ة متافيزيك كشيده ميپيوستگي در حوز
» پيوسـتگي لة مسـئ هزار توي «معادل پيشنهادي براي آن  بنابراين .استمنتشر شده  ترجمه و

  .است
آمـده اسـت كـه     Geometryو  geometry مـدخل  دو ،124و  123 در صفحات
اسـتفاده  » ]رسـاله [« از لفـظ  اگر پـيش از آن . نوان اختصاص دارداي با اين ع دومي به رساله
بـا   هندسـه  ةمدخل مربـوط بـه رسـال   چند هر. ت اين دو نشان داده خواهد شدشود، بهتر تفاو

. رسـد  نظر مـي به افزودن عبارت درون قالب مفيد ،حروف بزرگ و ايتاليك نوشته شده است

                                                      
  .توانم بگويم كه اشكال از ترجمه است يا از متن اصلي نمي ،متن انگليسي كتاب در اختيارم نيست كه ييازآنجاالبته . 1
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تـوان از ايـن شـيوه     نيست هـم مـي   آنها هاي ديگري كه نام رساله در عنوان حتي براي رساله
 آنهـا  قالب، تفاوتاستفاده از  .)268ص( »حقيقت يجووجست ]رساله[«استفاده كرد؛ مانند 

  .خوبي روشن خواهدكرد هانسان ب هاي دربار هايي مانند رساله را با رساله
هـا   صفحه آخر كتاب به فهرست هشتاد، حدود مؤلف ةپس از ترجمه متن كتاب و كتابنام

همراه  ها مدخل ةدربار دسته فهرست اول دو. فهرست است ششاختصاص داده شده كه شامل 
و دومـي براسـاس حـروف فارسـي      ست كه اولي براساس حروف التـين آنها ةصفح ةبا شمار

دسترسي به موضوعات را آسـان كـرده    هر دو فهرست با دقت تنظيم شده و. مرتب شده است
. فارسي قـرار دارد  ةصفحات ترجم ةموضوعات و اسامي افراد با شمار ةپس از آن نماي .است

، اسـت  دكارت پرداخته شده ةبا فلسف موضوعات و اسامي خاص مرتبط ةبه هم در اين نمايه،
بـا   ،موضوع يا اسم خـاص، مـدخل هـم باشـد     كهصورتيدر و اعم از اينكه مدخل باشد يا نه

 در مـتن بـه   مؤلفهايي كه  اسمي از كتاب ه،اما در اين نماي. حروف سياه مشخص شده است
 »اسـپينوزا  اخالق«مطلبي از كتاب  ،173 فحةدر ص براي مثال. نيامده است ،استناد كرده آنها

اشاره شده است و كتاب اخالق در نمايه وجـود   اسپينوزا درج شده است، اما در نمايه فقط به
صـدق   فلسفه دكارت هاي مورد استناد در فرهنگ تمام كتاب ةباردر تاحدودي اين امر. ندارد
  . كند مي

 ةشـمار  كـردن براي مشخص كند اين است كه جلب توجه مي ها ديگري كه در نمايه ةنكت
 ةابتدايي و صـفح  ةحاكي از صفح اند كه هم مربوط شدههدو عدد با خط تيره ب گاهي ،صفحات

در اين موارد مترجم جهت اعداد را مانند جهت جمـالت فارسـي از راسـت بـه     . انتهايي است
كه عبارت را  نيست و عالمتي نماد ،خط تيرهآنكه  حال ؛)28-21مانند (ثبت كرده است  چپ
بايد از همان نظم رياضيات تبعيت كنـد و الزم   بنابراين .عبارتي رياضي باشد خارج كند اينكه از
اگر در بين اعـداد از حروفـي ماننـد     البته .)21-28( دنوشته شوست اعداد از چپ به راست ا
و  و نظاير آن اسـتفاده شـود، عبـارت مـا در قالـب يـك عبـارت فارسـي         »الي«، »تا«، »و«
ن شده است و الزم است اعداد از راست به چپ نوشته شوند، ماننـد  بيا صورت غير رياضي به

  .28تا  21
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بـراي  به تعبير متـرجم،  ( ها و اصطالحات از فارسي به خارجي پس از نمايه، فهرست واژه
برخي  هاي فارسي س است كه معادلو بالعك )بگيردلمات التين و فرانسه را هم در برك اينكه

در  common sense بـراي مثـال  . يكسان نيست مربوطخل مد ةترجم از اصطالحات با
 »حـس مشـترك  «كه مدخل مطـابق آن   درحالي ،ترجمه شده است »عقل سليم« ،فهرست اين

از  سـرانجام فهرسـت منـابعي   . صحيح است ترجمه در جاي خود هر دو رغم اينكه است، علي
 كتاب، در ترجمه و تـدوين كتـاب از   ةوي در مقدم گفتة به سوي مترجم افزوده شده است كه

اي  ، جـاي خـالي كتابنامـه   مؤلف ةاما نه اين فهرست منابع و نه كتابنام. سود جسته است آنها
 90هـاي بعـد از دهـه     كتـاب  ويـژه  هب  -تفصيلي از كتب و مقاالت معتبر فارسي و انگليسي 

  .كند پر نميرا  -  نپرداخته است آنها به مؤلفميالدي كه 
 ويـرايش ادبـي  . حيث قابل قبـول اسـت  متن از اين گفت متن بايد ويرايش ادبي بارهدر

تر خواننده با مـتن   موجب ارتباط راحت ،جا از عالئم سجاوندي هدرست و ب ةمناسب و استفاد
پـرداز باشـد تـا     واژه نگارشي اندكي وجود دارد كه شايد بيشتر متوجه هاياشكال. شده است

  :شود به برخي از اين موارد اشاره مي ؛مترجم و ويراستار
بـه   »بعـد «و ) 10سطر  ،ث  ص( جاي انگليسي به »انگليس«: چيني حروفاشتباهات  •

  ).اول پانوشت سطر ،52ص(جاي بعد 
نشـانه      افتـادن ماننـد جا : چينـي  م سـجاوندي ناشـي از اشـتباهات حـروف    نبود عالئ •

 )اول بندانتهاي  ،31ص(بسته ) گيومه(قول  نقل
 »نفـس «: تباه خوانـده شـود  اعراب براي برخي كلماتي كه ممكن است اشـ  نگذاشتن •

 ،كاهـد  معادل انگليسي از اشتباه مي آوردن چندهر). 13سطر  ،25ص( سجاي نَفْ به
 .گذاري بهتر است رسد كه اعراب به نظر مي

 هرچنـد  كه هر دو در يـك صـفحه قـرار ندارنـد،     يبراي ارجاعات» همان«استفاده از  •
 هـر دو در يـك صـفحه قـرار داشـته باشـند       ،بندي انگليسـي  است در صفحهممكن 

 ).اول بند، 32ص(
در  »ي ه«جـاي   بـه  »ة«الخط جديد در برخـي مواضـع ماننـد     كار نبردن شيوه رسم به •
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 )5پانوشت  ،20ص(كلماتي نظير افزودة 
 مثـال بـراي  هاي مرتبط؛  براي مدخل جاي معادل فارسي آن به التين ةاستفاده از واژ •

 .)46ص(است كار رفته  هب idea جاي ايده، به
اي جـاي   يقهمـوارد سـل   ةشايد بتوان در زمر ،شود اشاره مي آنها به در ذيلكه را اما نكاتي 

رسد رعايـت مـوارد تـذكر     نظر ميدرمجموع به هرچند ؛حساب نياورد بهرا اشكال  آنها داد و
 :بيفزايد داده شده بر محسنات كتاب

اگـر كلمـات و   . هـاي طـوالني   عبارت ويژه ههاي التين، ب نوشتن پانوشتچين  راست •
درست نيست، مشكلي را هـم   چندهرنوشته شود،  چين هاي التين كوتاه راست معادل

اما در مورد مشخصات يك كتاب كه حدود يك خط و نيم جـاي   ؛آورد وجود نمي به
 ،54ص(نادرسـت اسـت   خط بعدي معلق و نازيبـا و  چين بودن نيمراستگيرد،  مي

  .)1پانوشت 
واژة داخـل  «جاي تعبير طوالني  به براي مثال ؛هاي طوالني غير الزم استفاده از عبارت •

اسـتفاده شـود   » مؤلـف از «شايد بهتر بـود از تعبيـر كوتـاه     ،»كاتينگم قالب افزودة
اند كـه   ، مترجم محترم ذكر كردهكه در ابتداي كتاباين ويژه هب ،)5پانوشت  ،20ص(
 . غلب موارد داخل قالب از خود ايشان استا

جاي اينكه فقط نام اثر به التين نوشته شود و مجلد و  در استناد به مجموعه آثار دكارت به •
اول  ترتيباينبه.          شد اينها به التين نوشته مي ةشماره صفحه به فارسي، بهتر بود هم

را از نظـر   هاسرعت اين استناد توانست به خواننده مي ،م توجه به محتواي متنهنگا اينكه
 ،CSMجـاي   به CSM,I:230 مانند( كرد جاي كمتري را اشغال مي دوم،. بگذراند

ـ  و سوم )230ص  1جلد   شـود،  جـاع داده مـي  ار CSMو هـم بـه    ATه چون هم ب
زيـرا   ؛شـود  تـر از هـم تشـخيص داده مـي     بهتر و راحـت  ،دوصفحات مربوط به اين 

ن كـه اآل  درحـالي  ،گيرنـد  هاي مرتبط در يك جهت از چپ به راست قرار مـي  نوشته
البتـه  . گيرد است و خالف جهت نام كتاب قرار ميجزئيات جلد و صفحه در سمت ر

شـود كـه    نمي اصول فلسفههايي مانند  روشن است كه اين پيشنهاد شامل حال كتاب
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 .شود به بندهاي آن ارجاع داده مي
نقطه نشانه دو از مجموعه آثار به زبان اصلي و به انگليسي كردن مشخصاتبراي جدا •

ـ  .)108 ، ص1ج، CSM: 202، ص11ج، AT :ماننـد (استفاده شده است (:)  ن اي
اين عالمت بعد از نـام  بلكه در انگليسي اگر  ،چنين كاربردي ندارد وجههيچبهنشانه 

بنـابراين ايـن طـرز    . صفحه اسـت  ةشمار گيرد، عدد بعد از آن حاكي ازكتاب قرار 
ويرگـول  بهتر است از نشانه نقطه. است كننده گمراه در نگاه اولكم  دستجداسازي، 

 .استفاده شود(/) يا مميز ) ؛(
هاي مرجع است و از ابتدا تـا انتهـاي آن خوانـده     كه اين كتاب ازجمله كتابازآنجا •

فونـت   شـماره  رسدنظر ميبه(شود، لزومي ندارد حروف آن به اين بزرگي باشد  نمي
افزايـد،   شدن متن ميتربودن حروف به زيباترنظر از اينكه كوچك صرف ؛)است 16

بـا   هاچون استناد البته ممكن است گفته شود. زيادي دارد تأثيربر سرعت مطالعه هم 
 ،مـتن اصـلي   )ِقلـم (شـدن فونـت   تر حروف ريزتري آمده است، در صورت كوچك

نتيجـه خوانـايي آن از دسـت    شـد و در  تـر مـي   ناگزير اين حروف هم بايد كوچـك 
اسـتفاده از  (پيشنهاد مورد بـاال   گيريكار گيري از اين مشكل به براي پيش. رفت مي

  .ثر باشدؤحلي متواند راه مي) حروف انگليسي براي ارجاعات
اين كتاب به  ةمطالع روازاين. كاهد آنچه گفته شد از ارزش و اهميت اين كتاب نمي ةهم

نكـات بسـيار درخـور تـوجهي در آن      ، زيـرا شود دكارت توصيه مي ةپژوهشگران فلسف ةهم
 ،دكارت آشـنايي دارنـد   ةحتي خواندنِ از ابتدا تا انتهاي آن به كساني كه با فلسف. وجود دارد
د، موجـب  ده اين كار عالوه بر اينكه معلومات جديدي در اختيارشان قرار مي .شود توصيه مي

  .دكارت خواهد شد ةشان دربار هاي قبلي بخشي بسيار خوبِ دانسته نظم و سامان
  
  ضمايم

 كـه اشاره كـرد  نيز توان به موارد ذيل  مي ،عالوه بر اشكاالتي كه در متن مقاله آمده است
  .گذاري شده است نامه نام پرسش پرسش ةشمار بر اساس بخش و
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  ...و اشكاالت تايپي، ويرايشي )2ـ ب ةضميم
 .»....بـراي اطـالع از   .اسـت منبع ارزشمندي ....محاوره با بورمان، «در  :2س ،80ص •

 .بيايد بايد آخر جمله »است«
 ن ولو :4پانوشت  ،93ص •
سوم  متعلق به قرن دوم و) م160-210(يكوس سكستوس امپر: 3پانوشت  ،94ص •

  .نه قرن سوم ،ميالدي است
 .نوشته نشده است) ايرانيك(كج  ،»صول فلسفها« نام كتاب:  3، س97ص •
 لويع :5، پانوشت 99ص •
 .جمله ناتمام است: 1پانوشت  ،111ص •
 . درج شده است δεαبه اشتباه  Ιδεαي نونالفظ ي :3 و 2س ،135ص •

هـاي اعـالي    نمونـه  عنوان بهاز صور ... نويسندگان مسيحي،«جمله : 18س ،135ص •
 . رسد نظر مي، نادرست به»موجود و سرمدي در عقل الهي سخن گفتند

 مشكوك،: 13س ،155ص •
 و، ثانياً،  :15ص ،155ص •
 »واخر«جاي  به »اواخر«: 20س ،202ص •
 »افراطي«جاي  به »ترين افراطي« :7س ،218ص •
معاصر « ،»...نسبت به رساله معاصريكي از منتقدان ... «در عبارت : 11س ،218ص •

 .رسد نظر ميصحيح به »وي
 .آمده است) »( قول نقلعالمت ) "(كيد عالمت تأ جاي به: 10س ،226ص •

نوشـته   ξιδحـروف   ،معني ملكهبه Εξιςلفظ يوناني  جاي به: 19و 11س ،248ص •
 .شده است

، با توجه به تغيير موضوع، بهتـر  »...اما رويكرد« رسد جمله نظر ميبه: 6س ،267ص •
 .باشد بنداست ابتداي 
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 منسوج: 14س ،279ص •
 آَن  :4س ،280ص •
 نوشتجات :1س ،295ص •
با ايـن عنـوان اسـت،كج     اي رساله ،»جهان«منظور از  هرچند: 15 و 7س ،340ص •

  .است نوشته نشده) ايرانيك(
  

  يابي اشكاالت ترجمه و معادل )2ـ ج ةضميم
ــي  :15س ،67ص • ــارت انگليسـ  Comments on a Certain عبـ

Broadsheet  ترجمه شده و پانوشت مفصـلي   »حواشي انتقادي بر يك اعالميه«به
هـايي   بـه روزنامـه   Broadsheetامـا  . درباره آن آمده است 68 و 67در صفحات 

شود كه تا همين دهـه پـيش نيـز چـاپ      اطالق مي با قطع بزرگ سياسي اغلبوزين و 
چـاپ  بـه   تـر  كه در قطع كوچـك  )tabloid(هاي جنجالي  نامهشد، در مقابل روز مي
 بنابراين .)هاي اينترنتي نامه ويكيپديا و ساير لغت ،اكسفورد نامة لغت :ك.ر(رسد  مي

 »هـايي بـر رد يـك طـرح     يادداشـت «كه نبايد آن را ضمن همراهي با مترجم در اين
 . باشد »حواشي انتقادي بر يك روزنامه« ،تر رسد ترجمه دقيقنظر ميه كرد، بهترجم

، اگـر  »خلوقات استمركز عالم و شرف م راحتيانسان به« ةدر جمل: 10س ،79ص •
، بايـد آن را  )مـتن اصـلي در اختيـارم نيسـت    (باشـد   simply ترجمه »راحتيبه«
 .ترجمه كرد »صرفاً«

 .مبهم است »ارزش نقدي«تعبير : 21س ،81ص •
» گرايـي دينـي   سنت«تعبير ، religious orthodoxyدر ترجمه  :3س ،81ص •

 .رسد نظر ميتر به مناسب» كيشي دينيراست« .كه رسا نيستآمده است 
 .تعبير متداولي نيست »چالش خواندن«تعبير به : 16س ،95ص •

بر اساس فحواي كـالم  . نارساست »استناد شده است«فعل : 22و  6 ،4س ،109ص •
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 . كار رود هب »متوسل شده است« ،)متن اصلي در اختيارم نيست( شود پيشنهاد مي
 .گويـا نيسـت   indifferenceمعـادل   عنـوان  به »تساوي«تعبير  :1س ،153ص •

  .تر باشد بودن مناسبمرجحيا بال شايد تعابيري مانند تساويِ نسبت
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  منطق اشراق
  . 1390 ،بوستان كتاب قم: قم. حسين فلسفي

  .صفحه 166. چاپ اول
  

  *سيماسادات نوربخش: ناقد
  

در گذشـته   كه درحالي داشته،اهميت واال ) ق 587-549(هاي سهروردي  گاه منطق در نوشته
سهروردي در بخش منطق  اتو ابداع ها آورينو از برخي. و حال كمتر به آن توجه شده است

شود تـا ضـمن آگـاهي از نسـبت      باره موجب مي تحقيق در اين. استشده آثار وي منعكس 
هـاي وي و تنقـيح و    بررسـي سهروردي در حكمت اشراق، بسياري از  ةمنطق با بنيان انديش

جمله كساني بود كه توانسـت  ؛ زيرا وي ازتلخيص منطق ارسطويي در عالم اسالم معلوم شود
وسـيله   عنـوان  بـه كه بتـوان از آن   اي گونه بهتر كند،  منطق، آن را خالصه مسائل برخيبا نقد 

هاي منطقي سهروردي كه با اين رويكرد  نوشته. هاي فلسفي استفاده كرد براي سنجش انديشه
يعنـي آن دسـته از    ،مند وي هاي نظام در تمام نوشته تاحدودينوشته شده، بسيار زياد است و 

شـامل  را  زيـادي آثار كه مشتمل بر سه بخش منطق، طبيعيات و الهيات است، منطق بخـش  
  .شودمي

سـهروردي  . گرفـت  تـوان منطـق را ناديـده    نمي شناسي حكمت اشراق در بررسي معرفت
ارسـطو را واضـع   وي . 1)13: 2، ج1380سـهروردي،  ( نامـد  فكر ميمعرفت را ابزار حافظ 

ايرانيـان منطـق را دانـش روشـنگر     . دانـد  منطق ندانسته و آن را از ميراث كهن ايرانيان مي
اسـتناد كـرده و    )؟!(»دهقـان «نـام   گمان شخصي بـه  وي به. دانستند انديشه و مفتاح علوم مي

از منطـق آگـاه    ،كه از خزاين ايران به غنيمت رفته بود» فن عتيق« ةگويد ارسطو با مطالع مي

                                                      
 مطهريعالي شهيد مدرسه  ياراستاد *
  .اال له الواقية للفكر .1
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اس سـاختار  اسـ سـهروردي آثـار منطقـي خـود را بر    . 1)316-317: 1385سهروردي، ( شد
 »قواعـد معلـم اول   مـنقّح و در آن، لُـب  «بلكه آن را  ،تدوين نكرد هاي مشهور منطقي نوشته

سبب اختصار مباحث منطق و حذف مطالب غيـر   رو ايناز .وردآ )2: 1، ج1380سهروردي،(
ابراهيمـي  ( ذهن سهروردي، منطقي است. )1380طاهري، ( شود ضروري نزد وي آشكار مي

ده؛ ابراهيمي دينـاني،  : 1388حبيبي، ( بخشي مايل استو به منطق دو )245: 1385ديناني، 
  . )16: 1386؛ فرامرز قراملكي، 163: 1386

بـه   4لمحات و 3المشارع، 2تلويحاتبخش اول  ؛سهروردي در منطق زياد استتنوع آثار 
ـ  همچنين. منطق اختصاص دارد  »فـي ضـوابط الفكـر   «شـراق بـا عنـوان    االتقسم اول حكم

، »مشارع« منطق. شود به مباني منطق اشراقي مربوط مي )105-14: 2، ج1380ي، سهرورد(
سـهروردي اصـطالحات   . )Ziai, 1990: 56( سهروردي از منطق اسـت  ترين تلقي جامع

  .)يازده و دوازده: 1388حبيبي، ( ه استكردخاصي در منطق وضع 
  

  بررسي اثر
منطق  مسائلاي  هروردي و برآمده از بررسي مقايسهمنطق س ةدربار »منطق اشراق«كتاب 

هاي ديگر تدوين آن، نياز مبرم به تصـحيح   از انگيزه همچنين. آثار سهروردي استبرخي در 
. شده است دار اين كار در بخش منطق عهده مؤلفاست كه شراق االتحكمو ترجمه جديد از 

طرح روي جلد، تناسب با موضوع دارد و ناشـر محتـرم   . كتاب از حيث صوري مناسب است
كار گرفته  هتوجه بهاي قابل  تمام تالش خود را از جهت صوري براي انتشار كتابي با شاخصه

                                                      
معنـاه   إسمه بالفهلوية مازعم الدهقان أنّ الفن العتيق الّذي اطّلع منه ارسطو علي المنطق أخذ من خزائن الفرس و كان . 1

  .ذلك ةواهللا أعلم بكيفي. علم تشحيذ الفكرة و مفتاح العلوم و كان في الحكمة الّتي دفنها طهمورث من آل فيشداذ
بعدها متن كامل آن بـا  . چاپ شده است) 1334(فياض  اكبر يعلصورت مستقل به تصحيح  بار به اين بخش يك. 2

ابن كمونه نيز با تصحيح و  »التلويحات اللوحية و العرشيةشرح «. چاپ شد) 1388(تصحيح و مقدمة نجفقلي حبيبي 
 . چاپ شده است) 1378(مقدمة نجفقلي حبيبي 

  ). 1385(پور  تصحيح مقصود محمدي و اشرف عالي. 3
 »اللمحـات فـي الحقـايق   «علي ابوريـان بـا عنـوان    د، محمـ )4، ج1380(نجفقلـي حبيبـي    اين كتاب با تصحيح. 4
   .چاپ شده است) م1969(و اميل المعلوف ) م1988(
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هـاي   البته از كاسـتي . است خوب ناشرهاي تالش  كاغذ مناسب و صحافي فني از نمونه. است
اشـاره  فارسي و عربي در پايان كتاب  ،كامل و جامع التين ةفقدان نمايتوان به  ميفني كتاب 

شـود تـا    موجب نمي ها كاستي حالبااين. هاي پژوهشي كرده است كه اثر را فاقد استفاده كرد
براي نشـر متنـي قابـل    اندركاران را  ة كتاب تالش دستانتشار بهين .بتوان به ناشر انتقاد كرد

  .دهد توجه نشان مي
گذاري، ترجمـه و شـرحي از بخـش منطـق      نويسنده، اين كتاب، ويرايش، اعراب گفتة به
در انتهاي هـر بنـد، گـزارش     .خورد چشم مي البته تحقق شرح، كمتر به .است االشراقتحكم

در بحث از جايگاه منطق در حكمت . توان آن را شرح دانست كوتاهي بيان شده است كه نمي
سبب همين فقر پژوهشـي، انگيـزه    آن سخن گفته شده و به ةاشراقِ سهروردي، كمتر از پيشين

ه بـه بررسـي   شده كه گويي نخستين متن جديد است ك ااي به خواننده الق گونه تأليف كتاب به
كنون تحقيقات زيـادي  كه تا درحالي ؛پرداخته است حكمت اشراق سهروردي عميق منطق در

را احصـا و گـزارش    آنها منطق سهروردي در قالب كتاب و مقاله صورت گرفته كه ةدر حوز
خود با آن منـابع،   ةكم براي تعيين جايگاه و نسبت نوشت دست مؤلفو شايسته بود  1اند كرده

داد تا خواننده بداند كتاب حاضر در چـه جايگـاهي از    بخشي از مقدمه را به آن اختصاص مي
  .هاي سهروردي قرار دارد انديشه ةپژوهان حوز سنت منطق

موارد بعضي برخي در . هاي فراوان صورت گرفته است دقتي در تصحيح و ترجمه متن، بي
كه در مقدمه كتاب ادعا شده  هرچند. اي شده است مقايسهتصحيح  ،االشراقتحكماز عبارات 

وقتي متن  ،الدين شيرازي تصحيح شده اساس شروح شهرزوري و قطببر االشراقتحكممتن 
 يتوجهبيتصحيحي نيست و  هايغلطمناسبت نقل شده، خالي از  جاي كتاب بهاصلي در جاي

ـ   . دهد را در بررسي يا تصحيح متن نشان مي مؤلف يدقتبيو   ةبراي نمونـه در تصـحيح خطب
حركت فتحه براي ) 13ص(» مصطَفَيك« ة، كلم)9: 2، ج1380سهروردي، ( االشراقتحكم

اي  گونـه  ، بـه نيز خالي از لغزش نيست ترجمه اين قسمت از متن عالوه هب. مناسب نيست» م«

                                                      
 .ي از اين آثار ارائه شده استفهرستدر انتهاي همين مقاله،  .1
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 »كو تعالى جـد  كعلَت سبحاتُو  كارو عزَّ ج كاللّهم و عظُم قُدس كجلَّ ذكرُ«كه عبارت 
يافته درگاهت، سـرافراز  خدايا يادت ارجمند، درگاهت بزرگ و راه«: چنين ترجمه شده است

  . ) همان( »مانند است و شكوهت برتر و بودنت بي
يافتـه  راه« عبـاراتي ماننـد  . دهد يمنشان هاي آن را  مقايسه مختصر متن و ترجمه، لغزش

شـايد  . معادل دقيقي براي متن خطبه سهروردي نيسـت  ،»مانند است بيبودنت «يا » درگاهت
خداوندا ياد تو شكوهمند، قدس تو عظـيم، جـوار تـو    «: گونه ديگر ترجمه كرد بتوان آن را به

يا در ادامه اين . »و شأن و عظمت تو بس واالست محترم و انوار جاللت، بلندرفعت ارجمند و
كثرة اقتراحكم فى تحريـر حكمـة االشـراق اوهنـت عزمـى       و بعد اعلموا اخوانى انّ«: عبارت

بـرادران مـن   «: چنين ترجمه شده است ،»االمتناع و ازالت ميلى الى االضراب عن االسعاف فى
فشاري كرديد كه نتوانسـتم پـي كـار    پاي چنان بدانيد كه براي نوشتن كتاب حكمت اشراق

  ).14ص(» خويش گيرم و آن را ننويسم
و شمارش خورد كه  چشم مي هها در سراسر كتاب ب دقتي دست بيفراواني از اينهاي  نمونه
  .گنجد در اين مختصر نمي آنها گزارش

هاي مختلـف   در بخش. هاي بسيار صورت گرفته است گذاري التين متن نيز لغزش در معادل
ي از اصـطالحات  ا پاره ،هاي انگليسي در خالل آن معادل ،ترتيب نقل شدههايي از متن به كه نمونه

 ,Suhrawardi ( انگليسي والبريج و ضـيايي  ةاز ترجمرا ها  اين معادل مؤلف. نقل شده است

كتاب، منبع التين خود را بـراي   هاي مختلفبخشانتخاب كرده و البته شايسته بود در ) 1999
را وضع  آنها خود ،مؤلفتا اين گمان پيش نيايد كه  ،كرد هاي انگليسي معرفي مي انتخاب معادل

چنين  مؤلفسازي اصطالحات نبود و البته اگر  نيازي به معادلاينكه  تر مهم. يا انتخاب كرده است
 عنـوان  بـه نوشت يا در پايـان مـتن   پا صورت بهرا  آنها ، بهتر بوداست ضرورتي در كار خود ديده

. كنـد  حالت كنوني به انسجام مطلـب آسـيب وارد مـي    .آورد يمها  فهرست اصطالحات و معادل
ضيايي و والبريج، چنان با شتاب و بدون  ةهاي ترجم در انتقال و نه انتخاب معادل مؤلفعالوه  هب

اي صـورت   توجه نكرده و الزم بود چنين بايسـته  آنها از رخيدقت عمل كرده كه حتي به صحت ب
ـ محترم حتي در قرائت نام مترجمان انگليسـي   مؤلف. گيرد دقـت نكـرده و در    االشـراق تحكم



 77منطق اشراق    

  .نوشته شده است» والبريدج«نام والبريج به غلط ) 10ص(
آمـده  []  و ()هـاي   تصحيح انتقادي حروف مقطعي در متن يا پانوشت در عالمت عنوان به

» درآمد«در  مؤلفشايسته بود . نيست آنها ةاست كه در هيچ قسمت از كتاب توضيحي دربار
 . پرداخت م اختصاري ميئاي، به رمزگشايي از اين عال با اشاره

فارسـي   ةو ترجم االشراقتحكماست كه پس از متن » گزارش«بخش ديگر اثر با عنوان 
بر اين  مؤلفكوشش اصلي . شود شرح متن محسوب مي عنوان بهگذاري آن آمده كه  و معادل

هـر   مسـائل خالصه است و كمتر به تفصيل مطالـب و   بيشترها  گزارش. بخش معطوف است
در شرح عبارت سعي شده از اقوال سهروردي اسـتفاده  . فصل يا متن مورد نظر پرداخته است

هاي وي بوده و معلوم نيست تا چـه انـدازه    بدون استناد و ارجاع به نوشته آنها شود، اما اغلب
در تمام كتـاب فقـط بـه شـش ارجـاع بـه منـابع        . را تأييد كرد آنها توان صحت انتساب مي

اين نوع ارجـاع مناسـب   . كه درون متن آمده است بسنده شده) 76 و 54، 53، 29، 26ص(
  . شود در كتاب، منابع در پانوشت ذكر مي طور معمولبهنگارش مقاله است و 

ان كـان كلّمـا   «كقـولهم   متّصـلتين  مـن  متّصـلة   و قد يتركّـب «: االشراقتحكماين عبارت 
 منهما  و قد يتركّب» .الشمس طالعة فالنهار موجود، فكلّماكانت الشمس غاربة فالليل موجود كانت
ان يكـون اذا كانـت    امـا ان يكون اذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجـود، و   اما«كقولنا  منفصلة

چنـين تصـحيح    )23: 2ج: 1380سهروردي، (» كثيرة و التصرّفات» .الشمس غاربة فالليل موجود
ان كان كلما كانـت  «كقولهم  پيوستهتَينِمن ) ش، ق، ك( پيوستهةٌ) ق(و قد تتركب «: شده است

و قـد تُرَكَـب   » كانت الشمس غاربة فالليل موجود) ض(الشمس طالعة فالنهار موجود، فكلما اذا 
ة فالنهار موجود، و اما ان يكون اما ان يكون اذا كانت الشمس طالع«كقولنا  جداةٌ منهما) ش، ض(
يا در  ).52- 51ص ص(» كثيرة)ق(فيه  و التصرّفات» .كانت الشمس غاربة فالليل موجود) اذا، ك(

و ما يقال فـي جوابـه يسـمي     (How much) »كم« و« :عبارت چنين آمده است 119 ةصفح
ـ از . »كانت پيوستهةً كالمقادير او جـداةً كاالعـداد   (quantity)» كمية« جملـه كـه بـراي     ةادام

صـرف نظـر كـرده و     ،كار رفتـه  هدرون متن معادل انگليسي ب» من« و »متي«، »اين«اصطالحات 
  . شود خواننده اين مقاله واگذار مي ةبه عهد ، قضاوتخط كشيده شده آنها كلماتي كه ذيل بارهدر
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تكلـف   گذاري كلمات فارسـي، خـود و خواننـده را بـه     متن عربي و معادل ةدر ترجم مؤلف
خدشه  آنها نوس استفاده كرده است كه عبارات را از رواني خارج و به فهمأانداخته و از كلمات نام

، »مهملـه بعضـيه  «، معادل )59ص(» تكواژ«، »سور«معادل اصطالح  ،نمونه عنوان به. كند وارد مي
ايـن  ترجمـه  . انتخـاب شـده اسـت   ) 61ص(» نايش«، »سالبه«معادل  ،) همان(» چندامند نارسا«

و في غير العربية قد اليعتبر تقدم الرابطة و تاخرها في السلب و االيجاب بل مادام الرباط «عبارت 
» ن يكون السلب قاطعـاً لهـا  أو السلب سواء كان جزء الموضوع او المحمول هي موجبة اال  حاصالً

سلب (گاهي پيش و پس بودن واژه سلب در نايش و هايش گزاره  ها نادر برخي زب«: چنين است
جايي ندارد مگر در زبان تازي بلكه تا زماني كه آن پيوند پابرجاسـت و واژي نـايش،   ) و ايجاب

خواه بخشي از موضوع باشد خواه بخشي از محمول، گزاره همچنان موجبه است مگـر آنكـه واژه   
 .شـدن مـتن اسـت   هايي، تبيين و روشن ليف چنين كتابأت ةانگيز .»نايش، آن پيوند را پاره كند

بلكـه موجـب    ،كنـد  مشكل خواننده را برطرف نمـي  تنها نهكار بردن اين اصطالحات و عبارات  هب
   .شود افزايش ابهام و سردرگمي او مي

جانبـه   طور عميق و همه ، وي از حيث محتوا بهمؤلفهاي  نظر از صورت علمي گزارش صرف
در نخستين بخش كتاب كه مربوط به تصور ،براي نمونه. سخنان سهروردي را شرح كندنتوانسته 

. شده چندان ناظر بـه سـخن سـهروردي نيسـت    شود كه مطالب مطرح معلوم مي ،و تصديق است
 مؤلـف باره بسيار مهم بـوده و   هاي وي در اين و ساير نوشته االشراقتحكمسخنان سهروردي در 

آوردن نظر سهروردي، متقبل زحمت چنداني نشـده و مطـالبي عنـوان    دست  هبراي پژوهش در ب
وي اخـذ   ةكرده كه چندان اهميت ندارد و معلوم نيست كه سخنان سـهروردي را از كـدام نوشـت   

  . كرده است
نشر،  شايسته است در اين وضعيت چاپ و. طلبد تفصيل بررسي اين كتاب، مجال ديگري مي

تـا شـاهد   خرج دهند  بيشتري به گيري ها دقت عمل و سخت ن محترم نيز در انتخاب كتابناشرا
   .روزافزون كيفيت نشر باشيم ارتقاي
  



 79منطق اشراق    

  منابع
مهـر  :  ران ه ت .كوشـش حسـن سـيدعرب    به .و خرد رت پ .1385 .ابراهيمي ديناني، غالمحسين

  .نيوشا
چـاپ  . شعاع انديشه و شـهود در فلسـفه سـهروردي    .1386. ------------------

  .حكمت :تهران .هفتم
 .تصحيح و مقدمـة نجفقلـي حبيبـي    .التلويحات اللوحية و العرشية شرح .1378 .كمونه ابن

  .ميراث مكتوب: تهران
تصـحيح و  . التلويحات اللوحية و العرشـية ، در سهروردي» مقدمه« .1388 .حبيبي، نجفقلي

  .مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران: تهران. مقدمة نجفقلي حبيبي
 .اكبـر فيـاض   حققـه و قـدم لهـا علـي     .منطق التلويحـات  .1334 .الدين سهروردي، شهاب

  .دانشگاه تهران :ران ه ت
پژوهشـگاه علـوم   : تهـران  .مجموعه مصنفات شيخ اشـراق  .1380 .--------------

  .انساني و مطالعات فرهنگي
تصــحيح مقصــود  .المشــارع و المطارحــاتبخــش منطــق  .1385. --------------

  .دانشگاه آزاد اسالمي :كرج .پور اشرف عالي و محمدي
تصـحيح و مقدمـة نجفقلـي     .التلويحات اللوحية و العرشـية  .1388. --------------

 .مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايران: تهران .حبيبي
مجموعـه   .هـاي شـيخ اشـراق در منطـق     بررسي ديـدگاه . 1380 .صدرالدين دطاهري، سي

 .1ج ،)شـيخ اشـراق  ( يالدين سـهرورد شيخ شهاب يالملل مقاالت نخستين كنگره بين
 .دانشگاه زنجان: زنجان

مطالعه موردپژوهانـه در نـوآوري شـيخ اشـراق در منطـق      . 1386 .فرامرز قراملكي، احد
  .4، شماره پنجم ، سالآينه ميراثالمشارع و المطارحات، 

Suhrawardi, Yahya Ibn Habash (1999) The Philosophy Of 
Illumination/ Suhrawardi; tr. By John Walbridge and 
Hossein Ziai, Utah: Brigham Young University. 



  )3(  فلسفه، كالم، اديان وعرفان نقدنامه     80

Ziai, Hoseyn, (1990) Knowledge and Illumination; a Study 
of Suhrawardi’s Hikmat al-Ishraq, Los Angeles: 
University of California, Atlanta: Scholars Press.  

  
  آثار منطقي سهروردي از برخي فهرست 

  )عربي و التين ،و ترجمه و شرح آنها به فارسي(
ـ  ق و م  يحح ص ت .ة ي رش ع و ال  ية وح ل ال  حات وي ل ت ال .ش1388. الدين سهروردي، شهاب  نجفقلـي   ةدم

   .پژوهشي حكمت و فلسفه ايران ةمؤسس : ران ه ت . حبيبي
ـ  ت . ضفيار ب اكعلي  هل  مدق و  هق ق ح. ش1334.  يحاتو ل ت ال  طق ن م .--------------- :  رانه

  .دانشگاه تهران
تصـحيح مقصـود    .)بخش منطق( المشارع و المطارحات .ش1385. ---------------

  .دانشگاه آزاد اسالمي: كرج .پور محمدي و اشرف عالي
ـ  ق م و  تصـحيح  .2ج .راق اشـ  شـيخ   ات ف ن ص م  ه وع م ج م .ش1380 .---------------   ةدم

  .اه علوم انساني و مطالعات فرهنگيانجمن فلسفه ايران، پژوهشگ : رانه ت ، كربن  نرياه
: رانه ت . ياد ج ر سف ع ج د ي س  رح و ش  ه م رج ت.  راق شاالمت ك ح .ش1377 .---------------

  .دانشگاه تهران
  . م ل ع : ران ه ت   فتحعلي اكبري،ة م رج ت.  راق شاالمت ك ح .ش1388 .---------------
ـ  ح م يم دق و ت تحقيق .ق قائ ح ال  في  اتح م ل ال .م1988. ---------------  .نيـا ور اب عليدم

  .دارالمعرفة الجامعية :يهدر ن ك اس
  .ار ه ن دارال :وتبير . وف ل ع م ال ل ي ام  ه ل  دم ق و  ه ق ق ح . ات ح م ل ال .م1969 .---------------

، تحقيق و مقدمة نجفقلي 1ابن كمونه، سعد بن منصور، شرح التلويحات اللوحية و العرشية، ج
 .ش1387حبيبي، تهران، ميراث مكتوب، 

: قـم  .لمعات نوري در شرح افاضات منطقـي شـيخ اشـراق    .ش1382. زاده، عبدالرضا جمال
  .نصايح

  . سنگيچاپ  . راق شاالت م ك ح  رح ش. ق1315. ود ع س م ن بود م ح م ،شيرازي لدينا  طب ق



 81منطق اشراق    

: سـنگي، افسـت قـم   چاپ .  راق االشت م ك ح  رح ش. تابي. -----------------------
  .بيدار

ـ  الص خ  ع م  راق شـ اإل  ة م ك ح. ق1304 .----------------------  الفتـوح ابو  رح شـ  ة
ـ  رج ت . ول ت ق م ال الشـيخ بـه    عروف م ال  يوردسهر  ش بحيحيي بن ي ـ م ةم ـ   ح رزا مي  .يدامـد ه
  . نيها م ث ع  ه ع ام ج  ع طب دارال: اد درآب ي ح

  مبـه اهتمـا   .يرورد ه سـ   راق شـ االتحكم  رح ش. ش1380 .----------------------
ـ   اه گ شـ  ، دان ران ه ت  اه گ ش دان  ات ع طال م ة  س سؤم :ران ه ت.  ق ق ح م  يد ه م و  نيورا ن  ه ل دال ب ع   كم

   . رال ت ون م گيل
ــ  راق شــاالتحكمــ  رح شــ. ش1388 .---------------------  تعليقــات  ام م ضــ ان  هب

  . ت م ك ح:  ران ه ت .ر ص ن حسين سيد ة  دم ق ا م ب . يو وس د م م ح م تحقيق،  المتألهيندر ص
  

Sadr al din shirazi, Addenda on the Commentary on the 
Philosophy of Illumination, edition by Hussein ziai, 
California Mazda, 2010.  

Suhrawardi, ShihabAl- Din, The Philosophy Of 
Illumination, edited and translated by Hussein Ziai and 
john Walbridge, Brigham Young University Press, 1999; 
Reprinted in Tehran: Hekmat. 

Ziai, Hussein, Knowledge and Illumination, Atlanta, 1990. 
  

  :لمحات بنگريد بهشناسي بخش الهيات  براي اطالع از كتاب
 :رو اله - اد آب  الم اسـ  . حبيبـي  نجفقليمة د ق و م تصحيح .ش1363. راق اش  خ ي از ش  ه ال رس  ه س

  .ز تحقيقات فارسي ايران و پاكستانمرك
انجمن فلسـفه   : رانه ت . مة نجفقلي حبيبيد ق و م تصحيح .ش1356.  راق اش  خ ي از ش  ه ال رس  ه س

  .ايران
اه علوم انساني پژوهشگ :تهران .تصحيح نجفقلي حبيبي .ش1380). 4ج(مجموعه مصنفات 



  )3(  فلسفه، كالم، اديان وعرفان نقدنامه     82

  .و مطالعات فرهنگي
  تمقاال
اعتباريــات جهــات و صـدق قضــاياي موجهــه در فلســفه  « .ش 1380. محمـدعلي اي،  اژه

، 3 ، جالـدين سـهروردي  المللـي شـهاب   مجموعه مقاالت نخستين كنگره بين، »اشراق
  .16-1 :زنجان

جلة الجمعية الفلسفة م ،»موقف السهروردي من المنطق األرسطي« .ق1424 .علي. ا بوقليع،
  .174-123 :العدد الثاني عشر الثانية عشرة، السنة ،المصرية

، نامـه حكمـت  ، »تحليل روش شيخ اشراق در مسئله تبيـين « .ش1385. ذهبي، سيد عباس
  .117-83 :بهار و تابستان، 7 شماره

ـ   ، »شناسي توصيف نزد شيخ اشراقروش«. 1384 .-----------  ، يانديشـه نـوين دين
  . 47-19 :، زمستان4 شماره

، »كريپكـي  qssنظريه ضرورت بتاتـه سـهروردي و سيسـتم    «. ش1388 .رشر، نيكوالس
  .166-153: انتشارات علمي و فرهنگي :اهللا نبوي، تهران ، ترجمة لطفيمنطق سينو

، كتاب ماه فلسـفه ، »هاي منطقي در آثار سهروردي آموزه« .ش1388. پيشه، محمودزراعت
  .47-32 :مرداد، 23، شماره 2سال 

كتـاب مـاه   ، »بخش منطق كتـاب المشـارع و المطارحـات   « .ش1388. سيدعرب، حسن
  .98-95 :، مرداد23، شماره 2، سال فلسفه

، »بررسي منطق سهروردي و مقايسه آن با منطق ارسطويي« .ش1352. شريعتي، محمدتقي
  . 329-319 :16-13، دفتر ها مقاالت و بررسي

ــق    «. ش 1382 .------------ ــا منط ــه آن ب ــهروردي و مقايس ــق س ــي منط بررس
 و اصـغر محمـدخاني   كوشـش علـي   ، به)مجموعه مقاالت( ينامه سهرورد، »ارسطويي

: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي   :حسن سيدعرب، تهران
315-321.  

  



 83منطق اشراق    

 :د ن ف اس 1 ، ايران،  )وگوتف گ(  »طق ن م  اب در ق  راق اش  ه ف س ل ف  ت ام ق«. 1384 .ي، حسين يا ي ض
 10.  

آوري شيخ اشـراق در منطـق   مطالعه موردپژوهانه در نو«. ش1386 .فرامرز قراملكي، احد
  .22-16: زمستان، 4، شماره 5 ، سالآينه ميراث، »المشارع و المطارحات

نوآوري منطقـي سـهروردي در   بازنگري در نقد و «. ش1388. ، محمد)الدين جالل( ملكي
  .194-159: ، بهار13، شماره يمعارف عقل، »شراقاالحكمت
  .10 :، مرداد3989، شماره 14، سال ايران، »شيخ منطق« .ش1387. اهللا نبوي، لطف

، »كريپكـي  qssنظريه ضرورت بتاتـه سـهروردي و سيسـتم    « .ش1380. ---------
  .68-55 :پاييز و زمستان، 3 و 2 ، شمارهفلسفه

  .10 :مرداد 12، 3990، شماره 14، سال ايران، »منطق اشراق« .ش1387. ---------
  



 

  اخالق فضيلت
  .صفحه 200. چاپ اول. 1389حكمت، : تهران. زهرا خزاعي

  
  *ياسر خوشنويس: ناقد

  
ايـن  . رود مـي شـمار   بـه هاي كليدي در فلسفة اخالق معاصر يكي از نظريه ،»اخالق فضيلت«

مـرور مـورد توجـه     داشتن، در نيمة دوم قرن بيستم بهگاه پس از چند سده در حاشيه قرارديد
 ،1981اينتاير در سـال  نوشتة مك »در پي فضيلت«انتشار كتاب  ويژه به. دوباره قرار گرفت

  .رودميشمار  بهبر فضيلت عطف مهمي در احياي فلسفة اخالق مبتني  ةنقط
در دورة . ديدگاه اصلي در آثار افالطون و ارسطو دربارة اخـالق اسـت  ، »اخالق فضيلت«

هـاي بعـد   خواجه نصـيرالدين طوسـي و در دوره   و اسالمي افرادي مانند فارابي، ابن مسكويه
بـر  رتيب تاينبهد و كردناتخاذ  اين سنت فلسفي را مالمحسن فيض كاشاني و مالاحمد نراقي

 ويژه بهتوان در فلسفة مسيحي، فرايندي مشابه را نيز مي. هاي ديني توسعه يافتمبناي آموزه
  .در آثار توماس آكوييني تشخيص داد
اندازهاي قرون ميانه، اخـالق فضـيلت   رفتن چشمحاشيهاما پس از آغاز فلسفة مدرن و به

ويژه در قـرن   اخالق در قرن هجدهم و بهمباحثة اصلي در فلسفة . مرور كنار گذاشته شد هم به
گرايانـه،   هـاي فايـده  نوزدهم و نيمـة اول قـرن بيسـتم، مباحثـاتي دربـاره و ميـان ديـدگاه       

ادي محصـول ديـدگاهي   حد زياين امر تا. گرايانه بوده استفهعاط در پي آنگرايانه و  وظيفه
هـاي  اما طـي دهـه  . است در اشكال مختلف آن، به انسان و امور اخالقي بوده گرايانهطبيعت

هـاي كالسـيك در   هـاي پوزيتيويسـتي، بسـياري از ايـده    رفتن سلطة ديدگاهمياناخير، با از
در  خـوبي  بـه توان  اين وضعيت را مي. ندا هپا به ميدان گذاشت دوبارههاي مختلف فلسفه  حوزه

  . متافيزيك، فلسفة ذهن و فلسفة اخالق معاصر تشخيص داد

                                                      
 ارشد فلسفه علم، دانشگاه صنعتي شريفكارشناسيآموخته دانش *
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گرايانـه و   هاي فايدهرقيبي براي ديدگاه عنوان به دوبارهق فضيلت نظرية اخال ترتيببدين
نوشتة خـانم دكتـر زهـرا     »اخالق فضيلت«كتاب . گرايانه مورد توجه قرار گرفته استوظيفه

خزاعي، بر مبناي همين تمركز دوباره بر اخالق فضيلت در فلسفة معاصر غـرب نوشـته شـده    
طرح و بررسي مباحث مربوط به چيستي فضيلت و چيستي نظريـة اخـالق    ،اين كتاب. است

  . عهده گرفته استفضيلت سنتي و مدرن را به
، پيشينة تاريخي اين نظريـه و تقريرهـاي   »تصوير اخالق فضيلت«فصل اول كتاب با عنوان 

اخـالق   در اين فصل، ما با سـه تلقـي كليـدي از   . كنداختصار معرفي ميسنتي و معاصر آن را به
سـقراط،   ياخالق فضيلت يوناني مبتنـي بـر آرا   :ترتيب عبارتند از كه بهشويم مواجه ميفضيلت 

اما ذيل رويكـرد دينـي    ،اي يوناني داردلت ديني كه شاكلهاخالق فضي ؛ارسطو ويژه بهافالطون و 
هـايي در  و اخالق فضيلت مدرن كه حاصـل آثـار و ديـدگاه    يافته است؛بازتعريف شده و توسعه 

. ديگر متمايز كـرده اسـت  از يك خوبي بهنويسنده از ابتدا اين سه رويكرد را . چهار دهة اخير است
گرايانـه بـا اخـالق فضـيلت را     گرايانـه و وظيفـه   هاي اخالق فايدهوي تقابل ميان نظريه همچنين

  . نحوي مختصر اما قابل توجه تصوير كرده است به
تر نظرية اخالق ، معطوف به توضيح تفصيلي»خالق فضيلتتبيين ا«فصل دوم كتاب با عنوان 

 يادشـده هـاي رقيـب   از طريق طرح انتقادات مدافعان اخالق فضيلت بـه ديـدگاه   بيشتر ،فضيلت
هـاي رقيـب    يـدگاه در اين فصل، هفت انتقاد مدافعان اخالق فضيلت نسبت بـه د . يابدتوسعه مي

اين فصل آنچنان كه بايد در مسير  حالبااين. بحث قرار گرفته است مورد اختصارمطرح شده و به
پيش از آنكه ما به دركي قابل اعتنا از ايـن نظريـه    زيرا ؛درك نظرية اخالق فضيلت موفق نيست

كند علل رويكرد به اخالق فضـيلت را از طريـق نقـادي    سرعت تالش مي دست يابيم، نويسنده به
ق فضـيلت را بـه فصـل سـوم بـا عنـوان       وي تشريح نظرية اخال. هاي رقيب توضيح دهدديدگاه

رسد بهتر آن است كه جـاي  نظر مياخير، به ةبا توجه به نكت. موكول كرده است» تحليل فضيلت«
شده در فصـل سـوم تـا انـدازة     فصول دوم و سوم با يكديگر عوض شود، يا آنكه محتواي مطرح

  . زيادي درون فصل دوم جاي بگيرد
ايـن فصـل بـا    . فصل سـوم آن اسـت   ،گفت قلب كتابتوان بندي كنوني، ميطبق فصل
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كـه در آثـار    »virtue« و معادل التـين آن يعنـي  » arête« معرفي و تحليل مفهوم يوناني
بخش دوم فصـل سـوم متوجـه    . شود، آغاز شده استترجمه مي» فضيلت«عربي و فارسي به 

ا وجود ظرايفـي كـه   ب. گانة يوناني، ديني و مدرن استهاي سهتحليل مفهوم فضيلت در تلقي
 هـاي هـا و نظر گسـترده از ايـده   كمـابيش اي در مباحث اين بخش وجود دارد، ما با مجموعه

شويم، بدون آنكه نويسنده وارد بحثـي  مختلف و گاه متقابل دربارة چيستي فضيلت مواجه مي
ه در آمـد نتيجه با اينكه بر مبناي تمهيـدات فـراهم  در. ها شودباره نسبت اين تلقيباكفايت در

را توانيم بحثي جـامع دربـارة مفهـوم فضـيلت     مي يادشدهفصل اول و بحث مفهومي تاريخي 
هـاي مختلـف   با گزارشي چندپاره و در مواردي عجوالنه از ديدگاه بيشترداشته باشيم، انتظار 

  . شويممواجه مي
نويسـنده  . اسـت » سـعادت «زيادي دارد، معطوف به تفسـير   كمابيشفصل چهارم كه حجم 

دهد كه مفهوم سعادت بـراي درك نظريـة اخـالق فضـيلت اهميـت      نحوي مختصر توضيح مي به
هاي مختلف دربارة چيستي سعادت را به ترتيبـي تـاريخي   وي در اين مسير، ديدگاه. خاصي دارد
. بينـيم  مـي نهاي مختلـف  در اينجا توازن واضحي را دربارة طرح و تشريح ديدگاه. كندمطرح مي
پرداخته  تر از همه ارسطوافالطون و مفصل هاي سقراط،به سي صفحه به ديدگاهكه نزديك  درحالي

گونه در ده صفحه و نحوي گزارش شده، تفسير سعادت در رويكردهاي ديني اسالمي و مسيحي به
هنگامي خـود   ويژه بهاين عدم توازن . تفسير نوارسطوييان مدرن در پنج صفحه خالصه شده است

كه اين نكته را در ذهن داشته باشيم كه خوانندة ايرانـي كـه تحصـيالت يـا     دهد را بهتر نشان مي
شـده در  هاي مطرحمطالعات مرتبط با فلسفة يونان داشته باشد و با سنت ديني نيز آشنا باشد، ايده

اهميـت و خصوصـيت    درواقـع . يش شنيده يا خوانده استرا كماب يادشدهسي صفحه و ده صفحة 
يكي از رويكردهاي كليدي و پويا در فلسفة اخالق اين  ةو تأليفي دربار متمايزكننده كتابي جديد

حدي كتاب در فصل اول و تا. بنماياند اندازهاي معاصر در اين زمينه را به مااست كه بتواند چشم
تر تالش خود را در فصول سوم و چهارم معطوف دهد، اما بيشنويدي را به ما مي فصل دوم چنين

  . شناخته شده است بيشتركند كه در سنت فلسفي ايراني به تبيين اموري مي
انتظـار دارد كـه    گمانبيخوانندة دقيق . نام دارد» نقد اخالق فضيلت« ،فصل پنجم كتاب
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اي كه هم دروني و هم بيروني نقادي ؛نقادي قابل توجهي را دربارة اخالق فضيلت مطالعه كند
هاي مختلفي كه از جانب مدافعان اخـالق فضـيلت   بدين معنا كه بايد از سويي، ديدگاه .باشد

د و از سـوي ديگـر،   وگو با يكديگر تدقيق و نقادي شـو ، در مقايسه و گفتاست مطرح شده
گرايـي قـرار   گرايي و نتيجـه فهگرايي، وظيها بايد مورد نقادي رقبايي مانند فايدهاين ديدگاه

شود خواننده  گيرد، باعث ميميبر در تر از پانزده صفحه رابودن فصل پنجم كه كمتنك. دگير
در اين فصل، سه نقد اصلي به اخالق فضيلت مطـرح   هرچند. مأيوس شود كليبهاز اين حيث 

تفصـيل بـراي    وجـه بـه  هـيچ و ميـدان مباحثـه بـه    يك از اين نقدها باز نشده ، هيچاست شده
  .خوانندگان تصوير نشده است

هاي الزم را در فلسفة اخـالق كسـب   زمينهپيش اي كهتوان گفت خوانندهمي ترتيببدين
 بـاره به درك قابـل اتكـايي در   زيرا ؛تواند حظ مورد انتظار را از كتاب ببردكرده است، نمي

، بلكـه بـا   يابـد نمـي دربارة اخالق فضيلت در فلسفة اخـالق معاصـر دسـت     هاهگسترة نظري
فضـيلت ماننـد آنسـكوم، فـوت،     هايي پراكنده دربارة آثار مدافعان كنـوني اخـالق   گزارش

تشـريح   خـوبي  بـه هاي اين افراد شود، بدون آنكه ديدگاهاينتاير مواجه ميهرتسهاوس و مك
هـا از يكسـو و مباحثـات ميـان طرفـداران      بدون آنكه روابط ميان اين ديدگاه ويژه به ؛شوند

  .دشواخالق فضيلت با رويكردهاي رقيب از سوي ديگر تشريح 
حيث كه اين نكته را براي خوانندة از اين» اخالق فضيلت«كه كتاب  بايد گفت درمجموع

سازد كه ديدگاهي كالسيك در فلسفة اخالق كه براي چندين سده به حاشيه ايراني آشكار مي
اما آنچه در ادامة كتاب در تحليـل   ؛بسيار جالب توجه است ،احيا شده دوبارهرفته بوده است، 

حـد زيـادي   هاي كالسيك يونـاني و دينـي، تا  قيتل بارهدر ،و بررسي اين ديدگاه مطرح شده
فاقد نقد و تحليـل   طور خاص بهحد زيادي پراكنده، نامنظم و باره تلقي مدرن، تاتكراري و در
   .تفصيلي است
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. هاي فلسفة تحليلي اسـت پوياترين شاخه حالعينترين و در، يكي از جالب توجهفلسفة ذهن
نحـوي   شود، طي چهار دهة گذشته به اهميت اين حوزه و گسترة مباحثاتي كه در آن مطرح مي

 ،هاي اخير، فلسـفة ذهـن  توان گفت در سالاست، تا بدانجا كه مي يافتهانگيز افزايش شگفت
تاكنون چند كتاب مقدماتي و نيز چندين مقالة . مركزيت نسبي در فلسفة تحليلي داشته است

كم پيش از انتشار  دست -اما هنوز هم  است، فني در حوزة فلسفة ذهن به فارسي ترجمه شده
لحاظ محتوايي قابل اتكايي در اين حوزه  كتاب روان و به -  در اين نوشتهكتاب مورد بررسي 

  . به فارسي منتشر نشده است
انـد،  كه در مقدمة كتاب ذكر كرده رضايي، همچنان زاده و دكتر شيخآقايان دكتر كرباسي

ي متني خودآموز و درسي را بر مبنـا  ،»آشنايي با فلسفه ذهن«اند با نگارش كتاب قصد داشته
كـه  ازآنجا. ويژگـي دوم را دارد  گمـان بـي كتـاب  . منابع دست اول به فارسي تـأليف كننـد  

و از  دارنـد تحصيالت مرتبط در مراكز تحصيلي برتر در حـوزة فلسـفة تحليلـي     ،نويسندگان
توان آشنايي دارند، مي آنها ها و مكتوباتپردازان در حوزة فلسفة ذهن و ايدهنزديك با نظريه

 بـاره امـا در . انـد كـار گرفتـه   منابع را تا زمان نگارش كتاب براي تأليف آن بـه گفت بهترين 
  .بودن كتاب در ادامه بيشتر سخن خواهيم گفتيعني خودآموز و درسي  ويژگي اول،

با طرح پرسش از چيسـتي فلسـفة ذهـن و بحـث دربـارة       »آشنايي با فلسفه ذهن«كتاب 
نسبت به ديگر فصـول حجـم بيشـتري دارد،    فصل دوم كتاب كه . شودمعيار ذهنيت آغاز مي
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در ايـن فصـل،   . ذهـن و بـدن اسـت    لةمسـئ لة محوري در فلسـفة ذهـن، يعنـي    ئمتوجه مس
انگاري  ، از دوگانهآنها ، با توجه به تاريخچه و اهميتلهئمسهاي اصلي در پاسخ به اين  ديدگاه

در اواخـر  . اسـت  يافتة معاصر مطرح و بررسـي شـده  دكارتي گرفته تا كاركردگرايي توسعه
هـايي اسـت كـه    يكي از نقاط بحراني براي ديدگاه ،يابيم كه موضوع آگاهيفصل دوم درمي

بـه آگـاهي و    طور مستقيمفصل سوم به بنابراين. ذهن و بدن پاسخ دهند لةئمسقصد دارند به 
هـاي  فصل پنجم نيز معطوف به حيث التفاتي اسـت كـه يكـي از نشـانه    . پردازدتبيين آن مي

در ايـن ميـان، فصـل    . رودميشمار  بهمتمايزكنندة حاالت ذهني در مقايسه با حاالت فيزيكي 
پردازد، چهارم كه به هويت شخصي اختصاص دارد و فصل ششم كه به ارادة آزاد يا اختيار مي

  .لحاظ موضوعي استقاللي نسبي دارند به
از سويي، كتـاب مباحـث   . بپردازيممناسب است كه به ويژگي خودآموز بودن كتاب بيشتر 

 ةهـاي فلسـف   يكي از دشـوارترين شـاخه   ،ذهن ةاز سوي ديگر، فلسف. دهدمتنوعي را پوشش مي
شده در اين حـوزه  هاي متعددي در مباحثات مطرحوتابنحوي كه پيچ هرود، بميشمار  بهمعاصر 

كه از پيش با فلسفة ذهـن  اي د خوانندهشو اين دو عامل سبب مي. جود دارداخير و ةطي چند ده
هاي مخـالف و  هاي نقض، تبيينها، مثالآشنايي نداشته باشد، در ميان مجموعة بزرگي از تبيين

اين موضوع بيش از همه خود را در فصـل دوم كـه   . هاي نقض جديد سردرگم شودمثالدوباره 
نظريـه در   معرفي هشـت . دهد حال دشوارترين فصل كتاب است، نشان ميعينترين و درحجيم

احتمال زياد خوانندة ناآشنا را خسته  به ،نحوي پيوسته به آنها ذهن و بدن و نقادي لةئمسپاسخ به 
. اندازة كافي پردامنه و دشوار هسـتند  فصول ديگر نيز به براينعالوه. رمانده خواهد كرديا حتي د

التفـاتي   توان گفت موضوعات دو فصل سوم و پنجم، يعني مبحث آگاهي و مبحـث حيـث  مي
رسـد  نظـر مـي  بـه  امـا در مقابـل  . سفة ذهن مطرح شـوند بايد در يك كتاب مقدماتي دربارة فل

موضوعات دو فصل چهارم و ششم، يعني هويت شخصي و ارادة آزاد با چنين ضرورتي مواجـه  
  .نيستند

هـا را بـا سـرعتي    ها و نقـادي ما با كتابي مواجهيم كه گسترة وسيعي از ديدگاه درمجموع
رسد نظرميبه ترتيببدين. گذارددر كمتر از دويست صفحة جيبي در اختيار خواننده مي زياد
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ايـن   ،شدهاما رواني و جامعيت مباحث    مطرح. تواند متني خودآموز باشدسختي مي كتاب به
  مدرسي كه با مباحث مطـرح . كتاب را به متني بسيار مناسب براي تدريس تبديل كرده است

ها يا فصولي را براي هـر جلسـه از تـدريس     تواند زيرفصلي داشته باشد، ميشده آشنايي كاف
ـ  آنها انتخاب كند و با توجه به دست اول بودن منابع كتاب، دانشجويان را به مراجعه به  رايب

  . توسعه بحث ترغيب كند
هـا  استدالل  كردن مفاهيم و توجه نويسندگان به مطرح ،برجستة كتاب هاييكي از امتياز

ظر رسد كه طـرح يـك   نممكن است به هرچند. توجه به زمينه و تجربة خوانندة ايراني است با
اهميت  ،»لندن«جاي  به» شيراز«آوردن از يا مثال» جان«جاي  به» بابك«كردن استدالل با ذكر

هـا و   بـردن از افـراد، مكـان   چنداني در پيشبرد بحث نداشته باشد، يكدسـتي كتـاب در نـام   
استفادة مناسب از كنايات و ظرايف زبـان فارسـي، موجـب     برآنايراني و عالوههاي موضوع

هاي تـأليفي دربـارة   كه يكي از مشكالت كتاب -بودن ايكتاب از حالت ترجمه تا شده است
  . دور باشد به -است فلسفة معاصر غربي 

كالت لحاظ قلم نگارش، قطع و صحافي دچار مشـ  ذكر اين نكته اهميت دارد كه كتاب به
وجـه  هـيچ كه بيشتر يادآور متون عربي است، بـه » بدر«اول آنكه استفاده از قلم . جدي است

قطع جيبـي كتـاب    براينعالوه. براي متني سرراست و معاصر در زبان فارسي مناسب نيست
جايي گردد، موجـب   ممكن است موجب جلب توجه خريداران و راحتي نسبي در جابه هرچند

 مناسب، خوانـدن كتـاب و نگـاه   ناة صحافي واسط بهت افزايش يابد و شده است تعداد صفحا
  . داشتن صفحات مورد مطالعه دشوار شده است

پيگيري مسير مناسب و منطقـي مباحـث در هـر     ،برجستة كتاب هاياز امتيازديگر يكي 
كـردن يـك مفهـوم يـا يـك      ابتدا با مطرح ،حد زيادي هر زيرفصلهر فصل و تا. فصل است

فـع نظريـه مـورد بررسـي مطـرح      ن هاي موجود بهسپس استدالل .شودكليدي آغاز مينظرية 
هـاي بـديل   سپس نظريه شود وميهاي نقض و شهودهاي مخالف ذكر در ادامه، مثال .شود مي

هـاي تبيينـي قـرار    هاي نقض و دشواريدر معرض مثال آنها در ادامه، خود .گرددمعرفي مي
شده و اشارة دوباره به مسائل اصلي باقيمانده به بندي مباحث مطرحهر فصل با جمع. گيرندمي
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ما مدام با ايـن جملـه    ،بودن فضاع موضوعات و محدوددليل تنو به باوجوداين. رسدپايان مي
شـده بـه خواننـده    سش نهايي يا پيگيري مباحثات مطـرح دادن به پرشويم كه پاسخمواجه مي
توانستند طرح مي     ه اين نكته اشاره كرد كه نويسندگان توان ببار ديگر مي. شودواگذار مي
آميـز  كـردن گسسـته و تعجيـل   هاي كليدي با دقت بيشتر را جـايگزين مطـرح  و بحث ايده

  . تر سازندموضوعات متنوع
حسـب  مطالعة بيشتر در پايان هـر فصـل بر  ذكر منابع براي  ،يكي ديگر از مزاياي كتاب

هاي مقدماتي نويسندگان در اين بخش هم به كتاب. استشده در آن فصل موضوعات مطرح
نكتة مهمـي كـه در   . اندهاي اصلي ارجاع دادهشده و هم در مواردي به مقاالت يا كتابشناخته

شـده  هاي ترجمـه  قابل اشاره است، اين است كه نويسندگان توجه خاصي را به كتاب باره اين
نشـان   -  رسـد نمـي هم به تعداد انگشتان دو دست  آنها كه البته تعداد  -در حوزة فلسفة ذهن 

هاي ، به فصول مرتبط از كتاب»منابعي براي مطالعة بيشتر«ترتيب كه در بخش دين؛ باندداده
گونه اشاره بـه  اثر خود را مستغني از هراند سعي نكرده اند و متواضعانهشده ارجاع دادهترجمه
  . هاي فارسي ديگر نشان دهندكتاب

گيـري رويكـرد   دهنـده شـكل  نشان ،»آشنايي با فلسفه ذهن«بايد گفت كتاب  درمجموع
بدين معنا كه دانشوران ايرانـي در ايـن    .تحليلي است ةجديدي در بازخواني و آموزش فلسف

تسلط خود بر منـابع   ةواسط بهاند و مقاالت و كتب انگليسي فراتر رفته ةحوزه از صرف ترجم
 ةرود اين كار به توسـع اميد مي. انددست اول در اين حوزه، به نگارش متون جديد دست زده

  .تحليلي در محيط فلسفي كشور كمك كند ةفضاي انديشيدن به فلسف
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  *مجيد معارف: ناقد

  
يوسـفيان بـا ويراسـتاري آقـاي      ليف آقاي حسـن أت »)2جلد ( مباني انديشه اسالمي«كتاب 
ها بـه چـاپ   توسط نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه 1389عباس رجبي در سال امير

) از سري واحـدهاي عمـومي  (درس معارف اسالمي ة يك كتاب درسي ويژ عنوان بهرسيده و 
  .در اختيار دانشجويان قرار گرفته است

» آموزش كارآمد مباني نظري اسـالم «كتاب  تأليف ةفلسف ،اساس سخن آغازين كتاببر
مگـر   نديشه، مباني و مباني اسالمي است،تعريف ا بارةروشني در ةاما كتاب فاقد مقدم. است
حسـاب مبـاني    ويژه فلسفه و خاستگاه دين است بتـوان بـه   هكرا باحث بنيادي كتاب آنكه م

  .گذاشت
دو مـورد عـدم    ،در اين سـاختار . ساختار كتاب از دو بخش و ده فصل تشكيل شده است

كـه بخـش   طـوري  به ،نبودن فصول هر بخش با يكديگراول متناسب :شودتناسب مشاهده مي
تعـداد   نبـودن متناسب يفصل است و ديگر سهفصل و بخش دوم شامل  هفتنخست شامل 

  .دانشگاهي در هر ترم استجلسة كالس  شانزدهفصول با 
هاي فارسي، عربي و انگليسي استخراج شده و از منبع به زبان 256 ةكتاب بر پايمطالب 

بـا منـابع    جاي تقويـت بيشـتر   چندهر ،جهت تنوع و اعتبار منابع بسيار قابل قبول استاين
  .وجود دارد تخصصي از نوع علوم قرآني و تفسير

پاورقي صفحات،  سطح مباحث كتاب با توجه به توضيح اصطالحات تخصصي در متن يا
ـ  خوبمجموع در اي اسـت كـه هـم قابليـت     گونـه  هو قابل فهم است و طراحي اين مباحث ب
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  . كندميفراهم را فردي و خودخواني  ةتوضيح و تدريس دارد و هم امكان مطالع
محتـرم درصـدد دفـاع عقالنـي از ديـن،       ةرسد نويسندنظر ميبا توجه به محتواي مباحث به
رويكـرد علمـي را بـر     ،نيل به اين هدفبراي محترم  ةنويسند .رسالت و كاركرد آن بوده است

 بيشـتر  ،مباحث بخش نخست ويژه بههاي كتاب نگاه جانبدارانه برگزيده و در بسياري از قسمت
فلسـفه و كـاركرد ديـن و طـرح مباحـث       ةتطبيقي استفاده كـرده و مبـاحثي در حـوز    ةاز شيو
هاي نقد كتـاب بسـيار انـدك شـده     مايه ،در اين بخش .را به نمايش گذاشته است االدياني بين
نبوت، امامت، واليـت و  (اسالم  ةمحتواي مباحث بيشتر در حوز ،اما در بخش دوم كتاب. است

  .رسدباست و تالش شده برتري آن بر ساير اديان به اثبات ) مرجعيت
هاي اسالمي خوب و قابل توان گفت رويكرد اثر حاضر به فرهنگ و ارزشمجموع ميدر

نيز در فصـول مختلـف    مؤلفنگاه . البته مباحث كتاب يكدست و همگون نيست. قبول است
شناسـي  مباحـث ديـن   ةكه در فصول اوليه با نگاه صرف علمي به ارائريطو ، بهمتفاوت است
ـ  مذهبي بـه  ديني و درون محترم با نگاه درون مؤلف ،اما در فصول انتهايي ،پرداخته شده  ةارائ

ديگر آنكه رويكـرد آموزشـي    ةنكت. هاي خود در معرفي اسالم و تشيع برخاسته استگزارش
بيشـتر،   مطالعـه  بـراي ها و منابع تكميلـي  فصل، پرسش ةفصول كتاب از جهت وجود چكيد

كاهد و تجربه نشان داده كه مباحـث  از جهت اقناعي مي هرچندمحسوس است،  طور كامل به
بهتر با روح و روان و فطرت پاك جوانـان ارتبـاط برقـرار     ،لطيف و مستدل قرآني و روايي

  .كندمي



 

  
  2 انديشه اسالمي

  . 1388معارف، : قم. علي غفارزاده و حسين عزيزي
  .صفحه 231. ام چاپ سي

  
  *مجيد معارف : ناقد

  
حسـين عزيـزي و    و آقايان علي غفـارزاده  تأليف) ويراست دوم( »2انديشه اسالمي «كتاب 

توسط نهاد نمايندگي مقام معظم رهبـري در   1388ويراستاري آقاي رضا مصطفوي در سال 
منتشر و توزيـع   درس معارف اسالمي ةكتاب درسي ويژ عنوان بهها به چاپ رسيده و دانشگاه

  .است شده
ـ اساس سخن آغازين و نيز پيشگفتار بر مـتن آموزشـي درس    عنـوان  بـه ان، كتـاب  مؤلف

 ةسـه مبحـث عمـد    ةويـژ » 2انديشـه اسـالمي   «مباحـث  . تهيه شده است» 2 ه اسالميانديش«
بـوده و ايـن   » مرجعيت و واليت در عصر غيبـت «و » امامت و مهدويت«، »پيامبري و دين«

سـاختار كتـاب و تـوالي     روازايـن  .انـد هـم زده طولي معيني را در كتـاب بـه   ةمباحث رابط
توان گفـت بخـش   گانه ميهاي سهدر ارتباط با بخش. است مل و دفاعأهاي آن قابل ت بخش

مباحث كتـاب   پنجاه درصدبيش از  در عمل» وحي، پيامبري و دين«نخست كتاب با عنوان 
دينـي   مباحـث درون  سـنخ و در آن از مباحـث گونـاگوني از    شودشامل ميرا ) 135تا ص(
سكوالريسـم  (ديني  ونو مطالب بر...) ناپذيري قرآن، خاتميت ووحي، اعجاز قرآن، تحريف(

ة اديــان، و علــل پيــدايش آن، قلمــرو ديــن و جامعيــت آن، رويكردهــاي مختلــف دربــار 
توان به مي رسدنظر ميدر اين بخش به. سخن رفته است) گرايي دينيگرايي يا انحصار كثرت

در بحث نبوت  و ديگر اينكه جدي كرد شده انديشةدو محور از مسائل طرح خر اينأتقدم و ت
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كـه در كتـاب   ( )ص(اصه و شرح ابعاد شخصيتي رسول خـدا گفتن از نبوت خامبري سخنو پي
هاي بعد ، از كمبودهاي اين بخش است كه در ويراست)حاضر جسته و گريخته مطالبي آمده

كـه از   شـود صـورت پيشـنهاد مـي   ايندر. دگان محترم قرار گيردنتواند مورد توجه نويسمي
، كاسته شود تـا حجـم   ديني تنظيم شده كه با رويكرد بروني كتاب حاضر يمباحث عام و مبنا

  .مجموع از سطح دو واحد درسي تجاوز نكندكتاب در
با فشردگي تمام بـين مبـاحثي چـون     ،»امامت و مهدويت« با عنوان در بخش دوم كتاب

خاتميـت و امامـت خاصـه در اسـالم      با توجه به پديـدة ) امامت عامه(مت ضرورت عقلي اما
جمع شده، برخي از مباحث قابل نقـد در ايـن محـور    ) منانؤم ثبات امامت اميرطرق نقلي ا(
همـه تفاصـيل و جزئيـات    ) ص(پيامبر خدا«: كه 145ين مطلب در صمثل ا(خورد  چشم مي به

دليل فشردگي تمـام و   تصور ناقد بر آن است كه مباحث اين بخش به .)»احكام را بيان نكرده
ـ    عينت و درد نقدي آن به عقايد اهل سنرويكر  ةحال عدم طرح مبسـوط امامـت طبـق نظري

 خـالي از ) دليل اجتناب نويسندگان از ورود به مباحث اختالفي به(كالمي شيعه پس از پيامبر 
اين بخش بتواند خوانندگان شيعه و اهل سنت را  ةبعيد است كه مطالعرو ازاينابهام نيست و 

. خـرج دهنـد   هرا بايد ب مضاعفيتالش  ،مباحثكننده اين اساتيد تدريس گمانبياقناع كند و 
اسـتداللي نگـارش    و كه با رويكـرد نقلـي   )163-152ص ص(البته مباحث مياني اين بخش 

  .تر استبراي خوانندگان معتقد به مباني قرآن و حديث قابل پذيرش ،يافته
امـا الزم   ،طرح شـده  خوبي به» مرجعيت و واليت در عصر غيبت«مباحث در بخش سوم، 

كه ) )ع(نظام مرجعيت ديني در عصر ائمه(ست استادان با ذكر ادله و شواهد و قرائن تاريخي ا
 ؛تبيـين كننـد  اين بحث را بـراي دانشـجويان    ،هاي معاصران آمده استدر برخي از پژوهش

چون مطلب بسيار خطير و حتي بين فقهاي اسالمي چالشي است و تا اسـتاد معتقـد نبـوده و    
ـ  ةده در حوزداراي مطالعات گستر معصـوم بـا   ة واليت فقيه و قلمرو آن و تفاوت واليت ائم

را قانع  آنها ،فقهاي عادل نباشد، قادر نخواهد بود اين مطالب را براي دانشجويان توضيح داده
  .رسد جاي معرفي منابع تكميلي و عناوين تحقيقاتي در اين بخش خالي استنظر ميبه. سازد

شده  تأليفمنبع فارسي و عربي  110 ةبر پاي) ويراست جديد( »2 انديشه اسالمي« كتاب
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 ،هـاي تحقيقـي و تخصصـي معاصـران    هاي مرجع قديمي تا كتابمنابع از حيث كتاب. است
 ناپـذيري مانند وحي، اعجاز، تحريف(حال در مباحث علوم قرآني عيندر .اي دارندتنوع ويژه

ديگر آنكـه   ةنكت. جديد پژوهشي وجود دارد هايفضاي استفاده از كتاب ،)بودن پيامبرامي و
هاي آموزشي در عصر حاضر مانند كتاب حاضر يك متن آموزشي است، اما از اسلوب كتاب

معرفـي  و  تحقيـق بـراي   دروس، پيشنهاد ةجلسه، خالص شانزدهبندي دروس به درآمد، تقسيم
  .استنگرفته  مطالعه بيشتر بهره برايمنابع 

گويي بوده و تالش نويسي و كلياز ذهني پرهيز ،ان محترممؤلفآخرين مطلب آنكه تالش 
هـاي برخـي از   حال ديـدگاه عيندر .استنادهاي علمي را ذكر كنند اند براي مطالب خودكرده

در اينگونه موارد الزم  .انداي ذكر كردهمثل الكسيس كارل را از طريق منابع واسطه ،متفكران
اين موضـوع كـه شـواهد    . خذ علمي دست اول نقل شودأهاي علمي به نقل از ماست ديدگاه

به منـابع   ،اي استفاده كرده ان از منابع ترجمهمؤلفموجب شده ، متعددي در كتاب حاضر دارد
چنين كمبـودي مشـاهده    ،اما در استفاده از منابع مرجع عربي. دست اول التيني ارجاع ندهند

  .شودنمي
انـد بخشـي از   از جانبداري خاصي تالش كردهدور  ان كه بهمؤلفمجموع رويكرد علمي در
خوان در اختيار نسل جوان قرار دهند، سـتودني   صورت قابل فهم و خوش ة اسالمي را بهانديش

  .خدمات ديني بيشتر از خداوند منان خواستارم ةو قابل تقدير است و توفيق آنان را در ارائ
  



 

  )2ج(انديشه اسالمي 
  معارف،: قم. رضاييمحمد محمد و جعفر سبحاني
  .صفحه 230. چاپ شانزدهم. 1389

  
  * مجيد معارف: ناقد

  
آقايـان جعفـر سـبحاني و محمـد محمدرضـايي بـا        تأليف »)2جلد ( انديشه اسالمي«كتاب 

توسط نهاد نمايندگي مقام معظـم رهبـري    1389ويراستاري آقاي اميرعباس رجبي در سال 
از سـري  (درس معـارف اسـالمي    يك كتـاب درسـي ويـژة   ها به چاپ رسيده و در دانشگاه

  .شود تلقي مي) واحدهاي عمومي
ـ  ،اثر حاضـر  تأليفان كتاب، هدف از مؤلفاساس سخن آغازين و نيز مقدمه بر يـك   ةتهي

رسـد در   نظـر مـي  بوده كه به 2هاي مصوب درس معارف اسالمي فصلطبق سرمتن آموزشي 
انديشـه  « بـاره  در اين. كتاب مورد بحث مبادرت شده است تأليفراستاي تحقق اين هدف به 

، »نبـوت «جملـه  ا در كتاب حاضر چند محور مشخص ازام ،عنواني بسيار عام است ،»اسالمي
  .به بحث گذاشته شده است» واليت و مرجعيت«و » امامت«

هـا، دو بخـش نخسـت    ن اين بخـش در بي .بخش تشكيل شده است پنجساختار كتاب از 
كه كمتر به اسالم اختصـاص  (شناسي است دين ةمباحثي مقدماتي و عمومي در حوزمربوط به 
ايـن نحـوه سـاختار و    . داردتعلق شناسي اسالم ةبه مباحث ويژ ،و سه بخش آخر) كندپيدا مي
 ،كتـاب  عنـوان  بـه دو بخش نخسـت نسـبت    ،نخست آنكه :دو اشكال اساسي دارد ،مباحث
كتـاب   پنجاه درصـد  بيش از  ،ديگر آنكه همين دو بخش .استخارج شده  موضوعاز اندكي 

اسـالمي ديـر بـه مباحـث      ةرا به خود اختصاص داده و دانشجو در راسـتاي شـناخت انديشـ   
ـ  . رسدشناسي مي اسالم اخيـر، وضـعيت مباحـث دو بخـش اول از جهـت       ةدر ارتباط بـا نكت
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با استنادهايي كه بـه آيـات و روايـات     چندهروش است، ديني بودن مغش ديني و برون درون
طبيعت مباحث اين دو بخش  هرچند ؛ديني ديني مباحث بيشتر است تا برون درون ةشده، صبغ

دينـي دارد   برون ةبيشتر صبغ ،»اهداف، ابعاد و قلمرو دين«و » پيشينه دين و پيامبري«: يعني
  .ديني تا درون

هاي درسـي  رويكرد آموزشي مناسبي است كه از شرايط كتاب ،هاي كتاب حاضراز ويژگي
برنامه در كادرها، در هر بخش منـابعي نيـز    يادشدهجهت عالوه بر افزودن مباحث در اين .است
  .مطالعه و تحقيق بيشتر به دانشجويان و خوانندگان كتاب معرفي شده است براي

شـده كـه    تأليفعربي و انگليسي  منبع از منابع فارسي، هفتادحدود  ةكتاب حاضر بر پاي
ست و جاي برخي از منـابع مـتقن علمـي در    نيكافي تاب علمي يك ك تأليف براياين منابع 

برخـي از مطالـب    ضمندر .خالي است ،دين ةتفسير، علوم قرآني و حتي مباحث فلسف ةحوز
  . را ندارد استناد و منبع علمي الزم ،كتاب

بـودن  بودن مباحـث دو بخـش اول كتـاب و سـنگين    محتوايي، عالوه بر طوالني ةاز جنب
 گـاه اي از مطالبي است كـه  هاي ديگر آميختهاي از عناوين اين دو بخش، مباحث بخش پاره

 و برخـي نيـز مبـاحثي   ) آنهـا  مانند مباحث مربوط به منابع اسالمي و اعتبار(جديد و نو است 
ع مباحـث نبـوت، امامـت و    نـو (اي دانشجو در دوران دبيرستان هخواندهنسبت به  است كه

  رسـد دانشـجويان نسـبت بـه ايـن مباحـث      نظر نمـي بهتكراري است و ) واليت و مرجعيت
  .الذهن باشند اطالع و خالي بي

كـه از   حـالي ، دراسـت  شـده  تـأليف هاي مورد قبول مسلمانان  فرض كتاب حاضر با پيش
انتظـار   گونه موارددر اين. استشناسي هم دم زده ويژه تورات و انجيل به ،مباحث غير اسالمي

از . يابـد تـري اسـتناد   رود مباحث و ادعاهاي نويسندگان محترم به منابع و مدارك متنوعمي
جملـه مطالـب   از ،اسـت  جهت شايسته است مطالبي كه بدون ذكر منبع دقيق طرح شـده اين

مستند  ...مربوط به تعريف دين، وضعيت تورات، انجيل، يهوديت، مسيحيت، كاركرد دين و
رويكـرد   ،با تدارك اين نقيصـه . دنارجاعات و استنادات مناسب پيدا كن ،به منابع علمي شده

ارائه خارج  دارانهكتاب از حالت اندك جانب ،طرفانه كتاب در مباحث اختالفي تقويت شدهبي
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  . خواهد شد و به اقناع خوانندگان غير مسلمان نيز كمك خواهد كرد
مباحث دو بخـش   بارهاما در. مجموع قابل قبول استهاي آن درنظم كتاب و توالي بخش

دين، قلمرو و كـاركرد آن در چنـد    ةفلسفباره زيرا در ،شودسازگاري الزم مشاهده نمي ،اول
  .ثير قرار داده استأاي تحت تموضع بحث شده و انسجام كتاب را تا اندازه

ز ابهام و ضـعف نيسـت و جـا    هاي نويسندگان در مواردي خالي انكته آخر آنكه استدالل
  : دشوزير تقويت  دارد مباحث كتاب در محورهاي

  قلمرو دين و شناخت اين قلمرو •
  »علي كل مسلم ةطلب العلم فريض«تفسير علم در روايات اسالمي مانند حديث  •
با آوردن بحثـي تـاريخي از مرجعيـت اصـحاب و راويـان      (مرجعيت و واليت فقيه  •

  ))ع(ائمه
  ).كتاب، سنت و عقل(اعتبار منابع فهم دين  حجيت و •

  
  



 

  ذهن، مغز و علم
  بوستان قم،: تهران. امير ديواني: مترجم، جان سرل

  .صفحه 204. چاپ اول. 1388
  

  *د حسينيوداو: ناقد
  

ذهن  ةفهم برخي از مطالب كلي فلسف كوشد با زباني ساده و عامه مي »ذهن، مغز و علم«كتاب 
 واقعدركند، محتواي كتاب  طور كه نويسنده اذعان مي همان. را از نگاه جان سرل مطرح كند

جلسـات سـخنراني وي بـراي     سلسـله  -  راه با برخـي اصـالحات  هم  - روي صفحه آمدهمتن 
  . مخاطبان عام است

هـاي تخصصـي از متـون انگليسـي،      ز اين كتاب، در مقايسه با ترجمـه امير ديواني ا ةترجم
اي قابل قبـول    توان آن را ترجمه جز موارد اندك مي اي كه به گونه اي دارد؛ به رواني قابل مالحظه

مـواردي وجـود دارد كـه در     حـال اينبا. زبان دانست ةمخاطب ناآشنا به فلسف برايو قابل فهم 
 كوشد در مياين سطور نده ويسن .صورت تصحيح، رسايي و رواني متن بيشتر و بهتر خواهد بود

  .، به معرفي اين موارد بپردازدآنها سطر و نقد ةصفحه و شمار ةادامه با ذكر شمار
ـ  -  نويسنده و مترجم كار است ةعهدكه بر  -جدا از محتواي متن  اب بخش ويراستاري كت

 هـاي غلـط     چينـي،   حـروف  ةتوان نحو مي در اين زمينه. محل بحث قرار گيردتواند  نيز مي
جـا از ادوات نحـوي و همچنـين اسـتفاده از     هـاي بجـا و ناب   ماليي، استفادهاهاي غلطتايپي، 

   . كردفاصله را بررسي  نيم
نده ويسـ ، نرا داردمطالـب نويسـنده اسـتحكام كـافي      ،كه اثر حاضر، ترجمه بـوده ازآنجا

  :فارسي را از دو منظر بنگرد ةكوشد ترجم مي
  .شود ها نيز مي يابي ل برخي معادلمتن كه شام ةترجم: نخست

                                                      
  علمي دانشگاه تربيت مدرسهيئت عضو *
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  .نكات ويراستاري متن: دوم
  

  بررسي كتاب
  متن ةترجم

مطروحه پرداختـه   ةنكت تك به بيان مختصرِ به در اين بخش، با ذكر موارد محل بحث، تك
  :شود مي

 يابي معادل -1
برنهـاده   Digital Computerمتـرجم ايـن واژه را در مقابـل     :كامپيوتر رقمـي  •

رو اسـتفاده از   ايـن از. رودكـار مـي  بـه انگليسي در زبان فارسي نيـز   ةهر دو واژ. است
تـوان از   كـردن باشـد، مـي   اما اگر قرار بـر سـره  . مشكل است بي» كامپيوتر ديجيتال«
ـ « خاطرهمينبه. استفاده كرد» رقومي«و » رايانه« ـ «و » ديجيتـال  ةرايان » رقـومي  ةرايان

در كتـاب   بارهااين واژه از كه ازآنجا. »كامپيوتر رقمي«نسبت به  ،تر است پذيرش قابل
ثير جدي بر غنـاي كتـاب   أرسد انتخاب معادل نيكو براي آن، ت نظر مي، بهشدهاستفاده 

  .خواهد داشت
رسد اگـر   نظر مي، اما بهشده استترجمه » واقعي«به » Real«در بسياري از موارد،  •

. هتـر باشـد  در نظـر بگيـريم، ب   actualرا معـادل  » واقعي«و ود ترجمه ش» حقيقي«
  .فعلي نيز مشكل خاصي ندارد ةترجم حالاينبا

• Semantics:  مانند  (مترجم در برخي موارد . شود جمه ميتر» معناشناسي«اين واژه
كـرده  ترجمـه  » محتـواي معنـايي  «را به  Semantic contentتركيب  ،) 59 ص
محتـواي  «تر آن است كه تركيـب يادشـده را    رسد مناسب نظر ميبه حالبااين. است

فصل دوم، اين كلمه را  5نوشت شماره  البته مترجم در پي. ترجمه كنيم» معناشناختي
ـ اما در مواردي مانند صفحه يادشده،  ،ترجمه كرده است» معناشناختي«درستي  به  اتنه

اكتفا كرده است كه بهتر است عالوه بـر وجـود وحـدت رويـه، همـان      » معنايي«به 



  )3(  فلسفه، كالم، اديان وعرفان نقدنامه     102

  .برگزيده شود» معناشناسي«
ــفحه   • ــرجم در ص ــل 79مت عبــارت ، Propositional attitudes در مقاب

اما آنچه در عرف منطق و فلسـفه رايـج اسـت،     .را نهاده است» اي هاي گزاره تلقي«
  .است» اي هاي گزاره گرايش«ترجمه آن به 

كـار بـرده    به» مرجعي«هاي آن را  و برخي برساخت referential ةواژترجمة  ،مترجم •
-selfرا حيث التفاتي مرجعي و  referential intentionality براي مثال. است

referentiality  ـ » رجـاعي ا«رسـد   نظـر مـي  بـه . رده اسـت را خودمرجعي ترجمه ك
نظـر  تر بـه  متداول» خودارجاعي«و » اعيحيث التفاتي ارج« ترتيببدين. تر است مناسب

 .هاي مترجم رسد تا برنهاده مي

  
  ها ترجمه عبارت -2
نظر اند، ناسازگار   به به هم عطف شده اي كه ترجمه شده و دو جمله: 10طرس ،13ص •

  :نمايد كه جمله اول چنين ترجمه شود متن اصلي، بهتر ميبا مراجعه به . آيند مي
به چـه ميـزان كمـي اسـت      /موضوع اول اين است كه چه كم است«

  »...كه چه اندازهكاركرد مغز انسان و اين ةدانش ما دربار
هاي ديگري از مغز كـه بـه كـوچكي     بخش«قول، عبارت همان صفحه در بخش نقل •

تـوان گفـت كـه مـا در همـان موقعيـت        مـي  كف دست اسـت، دربـاره آن تقريبـاً   
بيان  of whichساختار اين جمله در زبان انگليسي با جمله موصولي  .»...اي علمي

 ترتيببدين .خوبي رعايت نكرده است شده است كه مترجم محترم اين موصول را به
  : تر چنين است مناسب ةرسد ترجم به نظر مي

  ه كوچكي كف دست هسـتند كه ب  -هاي ديگري از مغز  درباره بخش«
  »...اي فت كه در همان موقعيت علميتوان گ مي تاحدودي -

شود كه نويسنده پـس از ذكـر    با مراجعه به متن اصلي مشخص مي: 8طر س ،14 ص •
ـ     ،»كنـد  را دريافت مـي  آنها ها كه مغز انواع متعدد داده« ة بـه ذكـر مـواردي در جمل
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جـاي خطـوط    تمام اثر تـالش كـرده بـه   كه مترجم در جاآناما از. پردازد معترضه مي
مشـكل   مربوط به جمله معترضه نيز از ويرگول استفاده كند، اينجا رسايي مطلب بـا 

گونه كه  همان  -شود پس از بخش يادشده  پيشنهاد مي ترتيببدين. مواجه شده است
 ةبا استفاده از خط فاصله به بيان جمل -  نويسنده نيز از خط فاصله استفاده كرده است

گونه كه در اين متن اتفاق ها، آن از اشتباه و اختالط ويرگولمعترضه پرداخته شود تا 
 -كنـد   دريافت مي.. .انواع متعدد«شود  چنين مي ترتيببدين. افتاده، جلوگيري شود

ها بـه يـك    همه اين داده  -... كنند، امواج صوتي و ها كه به شبكيه برخورد مي فوتون 
  .»...واسطه انتقال مشترك

» ...اين فرضيه از روي گمان و حدس است چندهر«جمله : نخست بندانتهاي  15ص •
ـ  با مراجعه به متن مشخص مي. معوج ترجمه شده است ةگون به آن بـه   ةشود كه ترجم

  :شود شكل زير، باعث رواني آن مي
زماني حمايت ] ولي[اين فرضيه از روي گمان و حدس است  چندهر«

يك  گرچهآورد كه بر اين واقعيت تأمل كنيد كه  دست مي مستقلي به
وجـود   عالمتي بصري را بـه ] اما[ضربه به چشم، محرك نوري نيست، 

  ».آورد مي
 ههايي كه قابل ذكر است، اين اسـت كـه در ادبيـات انگليسـي، توصـي      يكي از نكته

هـايي   از واژه» Although« و »though« ماننـد دنبـال واژگـاني    بهكه شود  مي
نياوردن واژگـاني   ،كه در زبان انگليسيحال ازآنجابااين. استفاده نشود» but« مانند
شـود، بهتـر    موجب التباس معنا مـي » گرچه«و » چندهر«از  پس» اما«و » ولي«مثل 

مترجم در اينجا و در جاهاي ديگر اين . است در مقام ترجمه اين واژگان افزوده شود
  .را به خواننده واگذار كرده است نهاآ واژگان را نياورده و درك معاني

اسـتفاده كـرده    A lot of researchersنويسـنده از تركيـب   : 16س ،16ص •
 a lotكـه  ازآنجا. ترجمه كرده اسـت » ي محققمقدار زياد«است كه مترجم محترم 

اهي قابـل  شـود، چنـين اشـتب    ده مـي امعـدودات اسـتف   هم براي معدودات و هم غير
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معـدودات اسـت، بهتـر اسـت از واژه      ءجـز » محقـق «كه جاآناما از. بيني است پيش
  .استفاده شود» مقدار«جاي  به» تعداد«

ـ    براساس نظريه« :مترجم چنين ترجمه كرده است: 10س ،27ص • م هـاي رايـج، عالئ
هـاي عصـبي حسـي بـه نخـاع       وسيله دو نوع رشته عصبي از پايانـه كم به درد، دست

. »الـخ ... هـاي  شـوند؛ رشـته   نتقل ميوسيله دو نوع رشته عصبي مكم به شوكي، دست
با . شده دوبار ترجمه و تكرار شده استطور كه مشخص است، عبارت مشخص همان

است و حذف آن بهتر از حـذف مـورد    زائدترجمه، مورد اول  ةمراجعه به متن و نحو
  .دوم است

پرده بيان كنيم و  اگر بخواهيم مطلب را بي« :مترجم ترجمه كرده است: 3س ،29ص •
 حسـاب  بـه بخشـي از مغـز    سيستم مركزي اعصاب را، با توجه به بحث حاضر، كل

كه براي حيات ذهني ما اهميت دارد؛ يعني همه افكار و احساسات  يزيهر چآوريم، 
 ».ما معلول فرايندهاي درون مغزي است

» طـور خـام   به«است كه بهتر است  Crudelyترجمه » پرده بي«واژه  نخست اينكه
يعنـي   ؛پـرده  نـه بيـان بـي    ،نويسنده در مقام بيان اجمـالي بـوده اسـت   . ترجمه شود

» با توجه بـه بحـث حاضـر   «عبارت  دوم اينكه. خرج دهد خواسته نوعي تسامح به مي
» در بحث فعلـي «است كه بهتر است  for our present discussion ةترجم

خواسته در اين گام  نويسنده مي كه دهد نشان مي زيرا ؛ه شوديا چيزي مانند آن ترجم
 سـوم اينكـه  . يابـد ميمعنا » طور خام به«كار برد و عبارت  از بحث، نوعي تسامح به

استفاده كرده است كـه در مقـام عطـف    » يعني«پيش از  )؛( ويرگول مترجم از نقطه
از  پـس اما جايي كه قرار است عطف بيان استفاده شود، . بيان براي ماقبل بوده است

 ...«: بهتر است چنين ترجمه شود ترتيباينبه. عبارت عطفي نيز بايد جداكننده بيايد
مغـزي   نـدهاي درون معلـول فراي  -  افكار و احساسات مـا  ةيعني هم  -اهميت دارد 

  .خواني دارداين نوع خوانش با متن اصلي هم. »است
دانـيم،   درباره مغـز چيـزي مـي    كه اصالً آنجابه همين شكل، تا  دقيقاً«: 1س ،34ص •
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با مراجعه بـه مـتن،   . رساند در اين ساختار معنايي را نمي» اصالً« ةكلم .»...توانيم مي
 In exactly the same« :شود كـه عبـارت اصـلي چنـين اسـت      مشخص مي

way, as far as we know anything at all about it« .   اينكـه مـراد
امـا   .در اين موقعيت چه بـوده، بـر بنـده پوشـيده اسـت     » at all«نويسنده از آوردن 

ويـژه   بـه   - در تركيـب يادشـده   » اصالً«آن به  ةرسد كه ترجم كم چنين به نظر مي دست
  .مشكل نيست بي -  آمده Anythingوقتي همراه با 

 .»...وجـود دارد  واقعـاً اين است كـه نشـان دهـيم آن چيـز چگونـه      «: 16س ،34ص •
» واقعـاً «يـا   »بالفعـل «استفاده كرده است كه به  actually ةنويسنده در متن، از واژ

اسـتفاده كـرده    realكه در موارد ديگري نويسنده از واژه اما ازآنجا. قابل ترجمه است
 ةاست براي ترجمبهتر رسد  نظر ميترجمه كرده است، به» واقعي«و مترجم آن را نيز به 
و  Realحقيقـي بـراي   : عنـوان مثـال   به. متفاوت استفاده شود ةاين دو واژه از دو واژ
  .Actualواقعي يا بالفعل براي 

كـه  » داشتن ميل بـه نوشـيدن اسـت    جمله به معنايتشنه بودن، از« :11س ،36ص •
   :واقع ترجمه اين بخش از متن اصلي استدر

thirsty is to have, among other things, the 
desire to drink To be 

  .اي نامطابق است ترجمه ،»ازجمله«سد ترجمه عبارت مياني به ر نظر ميبه
كردن چيزي درباره چگونگي كـار  اصالًكه ما  آنجا تا در واقع«: پاياني سطر ،40ص •

  :كه ترجمه اين بخش از عبارت است» ...دانيم جهان مي
as far as we know anything about how the 
world works 

اي  جدا از ناهمگوني با ساختار فارسي، معادل هيچ كلمـه » اصالً«رسد واژه  به نظر مي
  .در متن اصلي نيست

بـا   .»اما اين ديدگاه تا حد بسيار زيادي، ديدگاه يـك اقليـت اسـت   «: 9س ،55ص •
ديدگاه يـك  «جاي  به» ديدگاه اقليت« ةرسد كه ترجم نظر ميمراجعه به متن اصلي به
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  .تر است مناسب» اقليت
ــاً «: 6س ،56ص • ــه اساس ــن نتيجــه را دارد ك ــذكور اي ــدگاه م ــيچ دي ــاًه ــز ذات  چي

ـ  » .انسان وجود نـدارد  شناختي ذهن زيست را ترجمـه نكـرده    about ةمتـرجم كلم
ذهـن انسـان وجـود     بـراي شناختي  زيست چيز ذاتاًهيچ« :شود مي ترتيببدين. است
  .»ندارد

هـم   شـماره حتـي حـاكي از    آنها ند؛عددها فقط  و يك صفرها مثالً«: 17، س59ص •
را در مقابـل  » شماره«و  Numeralرا در مقابل » عدد«كه مترجم محترم » نيستند

number با توجه به بحـث از تمـايز ميـان سـينتكس و      آنكهحال  .برگزيده است
مراد نويسنده آن است كه صفرها و . برعكس است درسترسد  نظر ميسمنتيكس، به

عدد، . نيستند -  عددها  -ها  يك عالمت هستند و حاكي از معناي عالمت تنهاها  يك
معنا و معناشناسي است و عالمت و شماره مفهـومي مـرتبط   مفهومي مرتبط با بحث 

  .با سينتكس
اللهجه باشيم،  اما بگذاريد صريح«: نوشته است مترجم. »...مغز. 1«ذيل مورد  ،70ص •

 چنـد هر .»آورد وجـود مـي   مغز، ذهن را بـه : نويسي كنيم واژه كوتاه سهفقط آن را به 
 Brainsزيـرا نويسـنده از عبـارت     ،متن انگليسي صادق است بارهدر» سه«عدد 

cause Minds كه در فارسـي از شـش كلمـه بـراي     ازآنجا ،استفاده كرده است
. اسـتفاده كـرد  » سـه «يگـر از عـدد   تـوان د  اين معنا استفاده شده است، نمي نرساند

ش چنين قصدي داشته كه اين معنـا  رسد نويسنده در فحواي كالم ظر مينچنين بههم
اسـت   بهتـر  رو ايـن از. خواهد بيان كنـد  مي - سه كلمه  -وتاهي ك بسيار ةرا در جمل

مغـز  « ماننـد مترجم در مقام ترجمه اين عبارت از كمترين تعداد لفظ استفاده كنـد؛  
  . يا چيزي مانند اين ،»علت ذهن است/موجد

كـه سيسـتمي را    كافي نيسـت نفسه  حد هيچ برنامه كامپيوتري في« :1 ةنتيج ،71ص •
نوعي  دليلهمين ترجمه كرده است و به واژه به واژهگونه  مترجم به .»ي ذهن كندادار

 is sufficient to… -با توجـه بـه مـتن اصـلي     . شود تعقيد لفظي احساس مي
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give…  - شكلي ديگر اين عبـارت ترجمـه شـود   است به بهتررسد كه  نظر ميبه .
» سيستمي را نـدارد دار كردن  يت ذهننفسه كفا حد كامپيوتري في ةهيچ برنام«: مانند

كافي  ،سيستمي را داراي ذهن كند آنكهحدنفسه براي  كامپيوتري في ةهيچ برنام«يا 
  .هايا مانند اين ،»نيست

جملـه پژوهشـگران   پژوهشگران علـوم مختلـف از   زيرا غالباً« :سطر پاياني ،76ص •
مراتـب بـاالتري از علـم و    هوش مصنوعي در مواجهه با نواقص ديدگاه خـود،   ةرشت
  »:...نك آورند كه در انتظار بشر است، مثالً را به ميان ميش دان

رسد  نظر ميبه. ت كه مترجم محترم افزوده استنوشتي اس موارد پياين عبارت جزء 
و معناي محصـلي را بـه    استبسيار گنگ » مراتب باالتري از علم و دانش«عبارت 

با خواندن پس و پيش مطلب و تأمل شايد بتوان معنايي  چندهر. رساند مخاطب نمي
  .رسايي كافي را ندارد ،از آن برداشت كرد، عبارت در رساندن آن معنا

كلمه تشبيه به معناي = بسان «خوانيم  در پاورقي چنين مي: 2پاورقي شماره  ،93ص •
نده ويسن .آمده است» گويي كهناچن«و اين پاورقي در مقام ايضاح واژه » مثل، مانند
اي استفاده  انگليسي از تركيب فارسي ةزند مترجم محترم ابتدا در برابر واژ حدس مي

ترتيب كوشيده اسـت تـا معنـاي    بوده است و بدين» سان«كرده است كه واجد واج 
ناشي از مشـورت بـا افـراد     براي مثال  -اما بعدتر . را در پاورقي تبيين كند» سان«

 ة، معادل خـوبي بـراي واژ  »سان«است كه تركيب واجد  به اين نتيجه رسيده - ديگر
همچنـان   حـال بـااين . تبديل كرده است» وييگ كهناچن«انگليسي نيست و آن را به 

  .كلي حذف شود رسد بايد به نظر ميبه آنكه حال ،پاورقي باقي مانده است
هاي صوري فكركـردن   تواند ويژگي مي حتي پردازش اطالعاتي كه«: 18س ،93ص •

در جاي نامناسبي نشسته اسـت و  » سادگي به«قيد  .»سادگي بهسازي كند  من را شبيه
  .منتقل شود» سازي شبيه«است به پيش از كلمه  بهتر

كه چگونـه ادراك حسـي   توانيم درباره اين بلكه همچنين مي«: سطور پاياني ،100ص •
هـاي سـابق شـخص يـا      مثـل توانـايي   ،]شـامل [= ذهني كلي هاي تحت تأثير پديده
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طور كه مشـخص اسـت،    همان ».گيرد، سخن بگوييم بيني كلي وي نيز قرار مي جهان
در كالم اضافه است و با مراجعه بـه مـتن اصـلي هـم مشـخص      » ]شامل[=«عبارت 

خـوبي   بـه » مثـل «استفاده كرده است كه مترجم آن را بـا   asشود كه نويسنده از  مي
چنـين الزم  هم. كردن اين عبارت نيسـت ه اضافهرو نيازي ب ايناز. استترجمه كرده 

آيد، ويرگولي گذاشته شود تا از اصـل   مي» مثل«است در پايان مواردي كه در ادامه 
  .متن جدا شود

اطالعاتي » علوم شناختي«ها درباره  نوشت مترجم در بخش پي: ، سطر پاياني105ص •
ك .ر: كنـد  علوم شناختي را چنين تعريف مـي هاووارد گاردنر « :گويد دهد و مي مي

ايـن  از  مترجم يا بايـد . تعريف بسيار نامعمول است ةاين نوع ارائ. »]كتاب گاردنر[
: بنويسد آنكهاز دونقطه، متن تعريف گاردنر را بياورد يا  پس ،ساختار استفاده كرده

  »].كتاب گاردنر[ك .ر» علوم شناختي«براي تعريفي از «
شوند تـا امـوري از راه عليـت     موجب مي آنها ، گاهيثالثاً«: دوم دبن، پايان 117ص •

نماياننـد؛   بـازمي  آنهـا  اتفاق افتند؛ يعني ايجاد امري كه نظيرالتفاتي براي ايجاد يك 
را بـه   Match ةمتـرجم واژ . »ديگر، ايجاد شرايط برآورده شدن خودشانرتاعببه
. ترجمـه شـود  » مطابقـت «اسـت   بهتـر رسد  نظر مياما به ،ترجمه كرده است» نظير«

 آنهـا  گاهي«: شود چنين مي - ا توجه به متن اصليب -عبارت باال  ةترجم ترتيببدين
شوند تا براي ايجاد مطابقت، اموري از راه عليـت التفـاتي اتفـاق افتنـد؛      موجب مي

شـدن  نماياننـد؛ ايجـاد شـرايط بـرآورده     را بـازمي  آنها كه وضع امورييعني ايجاد 
  .»خودشان
كـه  خالي از اشكال نيست و ازآنجا» رامو«به  state of affairsترجمه  همچنين

  .ترجمه شود» وضع امور«است  بهتريك تركيب تخصصي است، 
نـوع  «رسـد   نظـر مـي  بـه  .»...نوعي عليتي كـه «: اصل سومدر مقام تعريف  121ص •

  .را برساند The kind of causationتواند معناي  ميبهتر » عليتي
جـاي   را بـه » نمـون  نـوع «بعـد از آن، واژه   و چنـدي  رجم در اين صفحهمت: 123ص •
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»typical «بهتراما  ،يابي خوبي انجام شده رسد معادل نظر مي به. استفاده كرده است 
  .شود  اشارهيابي  انتهاي كتاب، به اين معادل ةنام است يا در پاورقي يا در واژه

انجـام يـك كـار     چگـونگي  دانستناين موردي است كه در آن «: 13س ،127ص •
مواردي اسـت   ءدو عبارت يادشده جز .»نيست اي گزاره دانستنناظر به  لهمسئ صرفاً

ـ  ،»دانسـتن چگـونگي  «. داشته است خود  كه مترجم كمي اغتشاش در ترجمه  ةترجم
Knowing how  شود و دانستن  ترجمه مي» بلد بودن« بيشتراست كه به فارسي

كـه معـادل   ؛ درصـورتي اسـت  knowing thatتسامح ترجمه  از روي اي گزاره
اســــت كــــه گــــاهي در  propositional knowledgeاصــــلي آن 

دانسـتن  «تقابـل   لهمسـئ . شـود مـي اسـتفاده   objectual knowledgeمقابـل 
وضـوح قابـل    اي است كه در زبان انگليسي بـه  لهمسئ ،»دانستن اينكه«و » چگونگي

الزم  امـا در زبـان فارسـي   . شـوند  بيان مي Knowچون هر دو با لفظ  ،درك است
دو بـا هـم در    رابطه ايـن  نخست،نوشت اضافه كند كه  توضيحي در پي ،است مترجم

 سوم اينكهو  سان استشناسي به چه ها در معرفتدوم، رابطه اين ؛فارسي چگونه است
  . اي ترجمه كند را به دانش گزاره Knowing thatديده است كه  بهترچرا 

 علـوم طبيعـي، هرچـه باشـد،    در حال، شايستگي اين نوع از تبيين «: 7س ،138ص •
اسـتفاده نابجـا از   . »...كيـد كـنم  خواهم در اين فصل بـر آن تأ  كه مي يكي از اموري

معترضـه پيـدا كنـد و     ةساختار جمل ،»هرچه باشد«ويرگول باعث شده است عبارت 
قبـل از عبـارت    ويرگولِ است بهتر. برداشت از كل جمله را با مشكالتي مواجه كند

ايـن  . تر و رسايي معنا بيشـتر شـود   تا خواندن متن ساده ،برداشته شود» هرچه باشد«
ـ   ،سادگي قابـل فهـم اسـت    نكته در متن اصلي به آن بـه شـكل موجـود،     ةامـا ترجم

  .مشكالتي ايجاد كرده است
چرا ممكن نيست قـوانيني در سـطح بـاالتر، يعنـي سـطح      « :سطور پاياني ،143ص •

هماهنـگ   كـامالً تـر، يعنـي سـطح ذرات،     با قـوانين سـطح پـايين    كامالًها  انقالب
  .تكرار شده است و اولي زائد است» كامالً« ةكلم .»درآيند؟
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 نكات ويراستاري
در مواردي كـه  . فاصله مشخص نيست ويراستار محترم با نيم ةمواجه ةنحو: فاصله نيم •

كردن هـر جـزء   روهي با اعتقاد به جـدا فاصله بسيار راديكال است و گ استفاده از نيم
ويراسـتار از   -  رس مثـل دسـت    -كننـد   فاصله مي اقدام به استفاده از نيم ،معناداري

درصد از مواردي كـه   هفتادمتن، در حدود  ةاما در ميان ؛فاصله استفاده كرده است نيم
قدر زياد است كه  ها آن مثال .آن استفاده نكرده است از برده، كار مي فاصله به بايد نيم

كننده   مضطرب: شود چند مورد بيان مي حالاينبا. اين نوشتار است ةخارج از حوصل
، دسـت كـم   )شـده  داده جـاي رجحـان   به(، رجحان داده شده )كننده جاي مضطرب به(
، )اي رشته جاي ميان به(اي  ، ميان رشته)عنوان جاي به به( نوانبه ع، )كم جاي دست به(

، تشـكيل دهنـده   )مسـلك  جـاي تجربـي   بـه (، تجربي مسلك )تنها جاي نه به(نه تنها 
  . ...و) دهنده جاي تشكيل به(

ـ       •  ةدر بسياري از موارد كه در متن انگليسي از ويرگـول يـا خـط فاصـله بـراي جمل
 لهمسـئ ترجمه شده است كـه ايـن    صورتهمان همعترضه يا قيد استفاده شده است، ب
از . دنباشند و چندتكـه خوانـده شـو   شده قابل فهم  سبب شده برخي از عبارات ترجمه

سوي ديگر، در مواردي كه نويسنده از بدل يا عطف بيان استفاده كـرده اسـت، الزم   
اما در متن فارسي،  ؛فاصله استفاده شودها از ويرگول يا خط  است دو طرف معطوف

  .كند تنها يك طرف آن داراي ويرگول است كه خوانش متن را با سختي مواجه مي
 بـراي مثـال   .اند يا بالعكس گاه باز نشده هيچ آنكهحال  ،اند هايي كه بسته شده گيومه •

چنـين در  هم. گـاه بـاز نشـده اسـت     است كه هيچاي بسته شده  گيومه: 5س ،34ص
 .دوم بند ،103 ةصفح

   .شودبه چند مورد اشاره مي در زير كه :تايپي و اماليي هايغلط •
  .نوشته شده است» ضيعف«به شكل » ضعيف« واژة: 6س ،89ص 
جا افتـاده   ،»از«كه واژه » گيرد گر من چيزي را ورودي مي ماشين حساب«: 7س ،92ص 

  .است
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كـه كلمـه   » مادون قرمز يا ماوراي بنفش را مبين؟] هاي اشعه[به «: 15س ،96ص 
  .است هاضاف» به«
  .نوشته شده است» اميداور«شكل به» اميدوار« ةواژ: 10س ،118ص 
يا وقتي كه بـر قصـد خـود بـراي انجـام آن عمـل       «: در بيان اصل ششم ،125ص 

  .است اضافه» در« ةواژ .»كرد در مدنظر او بوده است استدالل مي
شناختي پيشين همه رفتار ما را همانند رفتار فردي را كـه   علل روان«: 11س ،168ص 

» را« ةكـه واژ » بخشند به هروئين تعين ميدر خواب مصنوعي است يا رفتار فرد معتاد 
  .اضافه است

  
  گيرينتيجه

از اسـتحكام كـافي بـراي     نقص و اصالحي كـه بيـان شـد،    كتاب يادشده با وجود موارد
 خواننده تنها نـوعِ  حالبااين. است برخوردارذهن  ةمتخصص با كليات فلسف آشنايي افراد غير
ايـن سـه دهـه،     آنكهحال  ،گذشته را خواهد شناخت هم مربوط به سه دهة آن ،نگاه جان سرل

كتـاب مزبـور   رسد  نظر ميبه روازاين. بوده است ذهن و علوم شناختي ةشكوفايي فلسف ةدور
توانـد   سبب فقدان ارجاع، نمـي  عنوان منبعي روزآمد تلقي شود و گذشته از آن، به تواند به نمي

  . فلسفه ذهن در نظر گرفته شود ةآغازي براي مطالع
ماننـد   ،هـا  عنوان منبـع فرعـي بـراي برخـي درس     توان اين كتاب را به مي رسد نظر ميبه

حـدي نسـبت بـه    معرفي كرد تا دانشجو تا» ذهن ةسفمقدمات فل«يا » ذهن ةآشنايي با فلسف«
  . اين رشته آشنا شود هاي كالسيك برخي بحث

  
  



 

  نيچه و فلسفه
  ،نو رخداد :تهران. منش ليال كوچك: مترجم، ژيل دلوز

  .صفحه 314. چاپ اول. 1390
  

  *نوشين شاهنده: ناقد
  

يك مـتن  ة ترجم ةبپردازيم نياز است تا برخي اصول را دربار  به ارزيابي ترجمه آنكهپيش از 
شـرط نخسـت    ،أدانيم كه آشنايي كـافي بـا زبـان مبـد     مي. يك فلسفي در نظر آوريم ةدرج

شود كه اين شرط نخست به تنهـا   اما گاه ديده مي .شدن به هر متني براي ترجمه استنزديك
ايجاد  را كار مشكلي  اين ،شايد در برخي متون. شود يك متن بدل مية شرط الزم براي ترجم

يعني متوني كه فيلسـوفان و   ،يك ةمتون درجة هم ترجم متون فلسفي، آنة اما در ترجم ،نكند
  .آفرين است ار مشكلاند، اين نگاه بسي نه متخصصان فلسفه آن را نگاشته

متـون  ة ي نياز است تا به دو شرط بسيار اساسي در ترجميواقع در كنار اين شرط ابتدادر
ن انگليسـي آثـار فلسـفي    نگاهي به مترجما رط اول كه با نيمش. يك فلسفي توجه شود ةدرج
مقام تفسيري و تخصصي مترجم در متن مورد ترجمـه   ،آيد نظر مياي آشكارا به هاي قاره زبان
متـرجم خـود مفسـر و     آنكـه مگـر   ،دكريك را ترجمه  ةتوان متني فلسفي و درج نمي. است

آن ة كسي كه نگاهي سـازمند و دقيـق نسـبت بـه فلسـف     . آن فيلسوف باشدة متخصص فلسف
شايسـتگي   ،أزبـان مبـد  صرف داشتن آشنايي اوليه با افكار او و آشنايي با  فيلسوف ندارد، به

كافمن از آثار نيچه به متنـي كالسـيك   انگليسي ة اگر ترجم. يابد دقيق اين اثر را نمية ترجم
همـين  . پيش و بيش از هر چيز متخصص نيچه است ،به اين خاطر است كه كافمن ،بدل شده

ياز است بنابراين ن. ژان هيپوليت از هگل به زبان فرانسه گفتة ترجمة توان دربار سخن را مي
تـا   ،تا يك مترجم پيش از انتخاب يك اثر براي ترجمه به توان تخصصي خود نگاهي بيندازد
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حيران و سـرگردان نشـود و ايـن سـرگرداني را بـه       ،راه ترجمه در صحراي كلماتة در ميان
  . مشتاق نيز منتقل نكندة خوانند

بلد باشد و توان هنري و ابداعي در  خوبي بهزبان مقصد را نيز  ،شرط دوم اين است كه مترجم
با يك اثر فلسـفي   وقتي. يك مترجم بايد يك نويسنده باشد ،به ديگر سخن. اين زبان داشته باشد

خـوريم و   ست برمـي ا يك نويسنده كه در پي بيان امري نو با زباني نوة به نوشت ،شويم رو مي روبه
. راي بيان اين نوبودگي اثر فلسـفي بيافرينـد  مترجم بايد بتواند زباني مناسب ب ،در اين رويارويي

فيلسوف براي . برگردان واژه به واژه و تالش در وفاداري ساختاري براي اين منظور كافي نيست
زباني نو پديد آورده و اين بر مترجم است كه براي انتقال اين امر نـو بـه    ،درك نو خود از جهان

حال فهم و درعين ، زباني قابلتا بتواند در زبان مقصدكار گيرد  توان ابداعي خود را به ،زبان مقصد
  . فيلسوف اي باشد براي انتقال درك نوِ تا رسانه ،نو پديد آورد

كمكي بـه   آنكهناپذير است و بيش از  نبود اين دو شرط در هر مترجم آثار فلسفي، جبران
 مترجمـي كـه درك نـوِ   از . كنـد  مي، راه سرگرداني و نافهمي را بازدرك فيلسوف كرده باشد

زبـان مناسـبي    ،نحو سازمند و تخصصي نيافته و براي بيان اين امر نـو نايافتـه   فيلسوف را به
  .فهم ارائه كند توان توقع داشت اثري يكدست و قابل  نمي ،نپرداخته
گـاه  اينكـه   افـزون بـر   .بـرد  از اين هر دو مشكل رنج مي ،»نيچه و فلسفه«كتاب ة ترجم

  . كند كام مي شورمند را تلخة ي نيز خواننديبتدامشكالتي صوري و ا
. هاي آن بد نيست اندكي بـه خـود كتـاب بپـردازيم     پيش از پرداختن به ترجمه و كاستي

اين دشـواري معلـول   . كتابي دشوارخوان و طراز اول در فلسفه است ،»نيچه و فلسفه«كتاب 
فة نيچه اسـت و در آن از  چند نكتة ظريف است؛ كتاب، خوانش فيلسوفي توانا از كليت فلس

فهم كردن  همه ايربهاي فيلسوف كردنپارههاي تفسيري و پارههاي معمول كتاببنديتقسيم
آميزند و محتواي هاي فرعي بسيار مبتكرانه و نبوغهاي اصلي و عنوانآن خبري نيست؛ فصل

  . تعيين نسبت نيچه با كل تاريخ فلسفه است ،آنها همگي
فهميدن جايگاه نيچه در تاريخ فلسفه و تالشـي اسـت    ،دلوزبنابراين اولين خصوصيت كتاب 

بودن اين نگاه غالـب را  بنيادين. براي نشان دادن ميراثي كه نيچه در درون آن معنادار خواهد بود
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را  كند نيچـه توان نشان داد كه دلوز گاهي تالش مياي راديكال ميدر كتاب با اين نمونة تااندازه
  . گري بداند اي سنجشدر بستر فلسفة نقادي كانت تفسير كند و كار او را گونه

- شـيوه  به اما اين كار . عنوان فيلسوف تراژيك استمعرفي نيچه به ،گيراترين بخش كتاب

. كه در تقابل مفهوم تراژدي با ديالكتيك روشـن شـده اسـت   نيست وار گويانه و نيچهاي گزين
- ترين منظرهاي فلسـفي بركشـيده مـي   حد شاملنحوي در اين تفسير تاهيالكتيك بتراژدي و د

تفسير دلوز از تقابل ايـن دو  . فيلسوف يا ديالكتيسين است يا تراژيك. ناپذيرندشوند كه آشتي
نحـوي  خواننـده را بـه   ،دار و پيچيده و بسيار ناشنيده است و بنابراين فهم كار دلـوز بسيار دامنه

روي توضيح يا تفسـير  هيچمقصود من به. كندتاريخي مي  -   گاه فلسفيدرگير بازنگري در كل ن
اي ايـن نكتـه را   انـدازه  رو ضروري است كه تا  آنتوضيح اين نكات از. يا معرفي كتاب نيست

روشن كرده باشيم كه تالش دلوز در بخش اعظم كتاب مصروف اين اسـت كـه دقـت مفـاهيم     
نسبت با ديگـر فيلسـوفان نشـان دهـد و تحليلـي را پـيش       نيچه را در بستر تاريخ فلسفه و در 

رو ضروري است كه در استحكام  آنين تحليل براي فهم فلسفة نيچه ازنهد و بر آن است كه ا مي
 ،توان دريافت كه فهم نيچة دقيـق از اينجا مي. مندي فلسفة نيچه ترديد شده استو دقت و نظام

  . دشوار استقدر اي چفلسفهمند و تاريخساز
  

  در فارسي اثرترجمة 
انگليسي كتاب ژيل دلـوز بـه فارسـي برگردانـده     ة از ترجمرا هيو تاملينسون اين كتاب 

در پيشـگفتار  . كتاب به اين امـر نشـده اسـت   ة اي در شناسنام سفانه هيچ اشارهولي متأ است،
تـرجم  كه او متوان دريافت   وجه نمي هيچبه ،بينيم مترجم انگليسي نيز كه نام تاملينسون را مي

ـ   ،اين اشاره نشده كه منبع اصلي ترجمهبرافزون. انگليسي كتاب است ة كدام ويراسـت ترجم
  . آقاي تاملينسون است

نبود فهرسـت برابرنهادهـا و اعـالم در پايـان كتـاب       ،آيد چشم مي ديگري كه بسيار بهة نكت
 ،ترين امـور اسـت   داشتن يك فهرست برابرنهاد از واجب ،يك متن فلسفية هنگام ترجم. است

ة هاي فلسفي از فرانسه به انگليسي و از انگليسـي بـه فارسـي بـراي خواننـد      زيرا برگردان واژه
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گونـه كـه     دهد كـه همـان   اين امر زماني ضرورت خود را نشان مي. بسيار مهم است دانشگاهي
  . شناسي رايج در زبان فارسي را ببينيم توجهي مترجم به اصطالح بي ،خواهد آمد
 ،كنـد توجه را به خود جلب مي ،اي كه دربارة كتاب منتشرشده توسط نشر رخداد نونكته

نواز از كار درآمده است و رغبت خواننده را طراحي جلد كتاب است كه بسيار شكيل و چشم
است در رفته كار  هاز نيچه بقلمي كه سياهتصوير . انگيزدكم ورق زدن كتاب برميبراي دست

بنـدي بسـيار   يد و در زير، عنوان كتاب و اسم نويسنده و مترجم بـا رنـگ  اي كامالً سفزمينه
  . دهندمتوازن، همه و همه لذت خواندن كتاب را وعده مي

 ،چه درون اين جلد شكيل اتفاق افتـاده اسـت  آن: خواهد اين نكته را نشان دهداين نقد مي
  .دلوزي نه نشاني از همين زيبايي ظاهري اوليه دارد و نه اثري از آن دقت

  
  هاي فلسفي  بررسي برخي اصطالح

identiy-identical 
 every time we understand the«را  ايـن جملـه   5متـرجم در صـفحة    •

eternal return as the return of the identical or the same, 
we replace… «يكسـان  عنوان بازگشت چيزي به ...«: گونه ترجمه كرده استاين

  . كردترجمه مي» همانچيزي همان يا اين«كه بايد » كنيممي   تفسير  و عيناً
اي از انديشـه نظر نيچه، بازگشـت ابـدي بـه هـيچ نحـو،      به«: خوانيممي 80در صفحة  •

. »اي از تركيـب اسـت  نيسـت بلكـه انديشـه   ) هماناي دربارة امر اينانديشه( يكساني
Identity هـاي  همـان انتخـاب   ترجمه شده است كـه از  »كيستي« ،در همان صفحه

- بـه      را  كيسـتي كس نقد همة اشـكال  هيچ«: جهت، از فرهنگ لغت استهربهباري

  . »اندازة نيچه پيش نبرده است
 بـاز هـم  كه » ...اراده در همة ظهورات خود هويتآگاهي از «: خوانيممي 20صفحة در  •

به ناگاه متوجـه   62ترجمة ايشان در صفحة سپس در . آمده است identiyدر ترجمة 
در كنار عليت و غائيت از مقوالت هر انديشـة   identiyشويم كه هويت يا همان مي
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كاوي و توضيحات مفصل و تنها با تكيه بـر مشـهورات    بدون هيچ ژرف. معقولي است
 ،آيـد  شمار ميبه   پرسم كه آنچه بنيان منطق سالة ميراث ترجمة آثار فلسفي، ميدهچند

نظام نقادي او در سـه سـطح، يعنـي عليـه     «هماني منطقي؟  يا اينهويت منطقي است 
  .»كند عليه تساوي رياضياتي و عليه تعادل فيزيكي عمل مي هويت منطقي

شود و من تنها به ذكر ايـن چنـد نمونـه بسـنده     در اين ترجمه ديده مي ارهاهمين اشتباه ب
  . كنم مي

  negationو  affirmationگويي در ترجمة گويي به زندگي و نهآري
بحـث   وجههيچبه. استفاده كرده است »نفي«و  »تأييد«مترجم در برگردان اين دو واژه از 

 بر سر اين نيست كه لزوماً ترجمة داريوش آشوري درست است و هر مترجمي موظف اسـت 
اين انگاره  بين باشيم و بااگر خوش(اما ببينيم كه اين پيشنهاد مترجم  ؛قرار دهدرا مالك  آنها

تـا چـه انـدازه در بازنمـايي يكـي از      ) پيش رويم كه ايشـان پيشـنهادي دارنـد ديگرگونـه    
هاي مفهومي و بستههم         ترين اصطالحات نيچه در تاختن بر متافيزيك و يكي از  كليدي
ذكر اين نكتـه نيـز    ،هاپيش از بيان نمونه. موفق و كارآمد بوده است» خواست قدرت«عيني 
ترين كلمه در تفسير دلوز است و در طول كتاب از هـيچ  ري است كه اين واژه پربسامدضرو

دلوز بار تمام تفسير دشوار خود از امر تراژيك را . اصطالحي تا اين اندازه استفاده نشده است
  .گذارددوش همين واژه مي بر

را نيز  گويانهآريكه حتي اگر  )5ص(» گرداندميناب را آزاد  تأييدامر سراسر كنشي و «
نحـوي   ديونيسـيوس بـه  «. كندجمله نزديك مي بيشتر ما را به فهم اين ايجابيانتخاب نكنيم، 

  ). 28ص( »شودنشان داده مي تأييدكنندهعنوان خداي مثبت و مصرانه به
آنكه بافـت و زمينـة   واحدي در ترجمة اين واژه وجود ندارد و بي ءديگر اينكه حتي مشي

نيـروي  «: اين واژه گاهي تأييد و گاهي مثبـت ترجمـه شـده اسـت     ،باشد بحث تغييري كرده
  ). 29ص(» -  مثبت  -خالقانه 

 »زنـدگي  تأييـد و  نفـي «: ترجمـه شـده اسـت    »نفي« به همين سياق مفهوم مقابل آن نيز
كه مـا در   حاليدر ،شوداي سلب استفاده مياز نفي بيشتر براي رساندن معناي گونه. )29ص(
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ايـن واكـنش محصـول زهـد     . خاطر توجه به چيزي ديگركنيم بهندگي پشت ميگويي به زنه
گويي به زندگي نتيجـة ايـن    يا اينكه نه. نامدتوزي مياست و همان چيزي است كه نيچه كينه

زندگي هست؛ فقط . توزي است كه در اخالق و متافيزيك و حتي علم ريشه دوانده استكين
كـه از   هـا آن«. برگردان خوبي براي اين واژه نيسـت  »نفي« نبنابراي. گوييمما به آن آري نمي

 :حـال آنكـه منظـور ايـن اسـت      ؛»كنند مي رنج را به تأييد تبديلبرند، وفور زندگي رنج مي
بـه   .شـوند گويند و با آن رودررو ميبردن، فراخواني تراژيك را پاسخ ميجاي رنج اي به عده

  .تر استدرست ،»كنندگويي بدل ميرنج را به آري « كنماين دليل فكر مي
گويـد و مقـوم امـر تراژيـك و     دلوز در فصل اول كتاب از ذات امر تراژيك سخن مـي 

گـويي   به ابـژة يـك آري   يزچ همهكردن هايي است كه براي تبديلدشواري تحقق آن، سختي
مهابت . ماگويي  آري: چيز يكاي است تنها و تنها براي آزمون ابژه يزچ همهيعني . وجود دارد

كلمـة  . شـود گويي بهتر نمايـان مـي  بودن اين كنش در لفظ آريساز بودن و سرنوشتو قاطع
ترين سطوح ارتباط دهد كه در عاديتأييد، موافقتي ساده و سرجنباندني محتاطانه را نشان مي

 ...«: دهـد را نشان مي يادشدهخوبي تفاوت به ،آيداي كه در پي ميجمله. دهدبا چيزها رخ مي
  .»...چيز به ابژة يك تأييدهاي تبديل همهسختي

 تأييـد پايين گويي را با موافقت دستخوبي تفاوت كنش قهرمانانة آريها نيز بهاين مثال
كـه مقصـود   ) همـان (» هستي تأييدشده« ،)36ص( »خصلت تأييدي موسيقي«: دهد نشان مي
چندگانگي، تأييـد يگـانگي و شـوند، تأييـد     « ،اي است كه به آن آري گفته شده استهستي

تأييد چندگانه، . تأييد چندگانگي، خود، يگانه است. تأييد شدن، خود، بودن است. بودن است
 ،»او شوند را به تأييد درآورد« ،)45ص( »كندروشي است كه در آن، يگانه خود را تأييد مي

تفكـري كـه زنـدگي و خواسـت     است،  تفكر تأييديمعناي يك عبارت طريق انديشيدن به«
  .»كندزندگي را تأييد مي

آن » تأييـد «گـوييم؟  كنيم يا به زندگي و خواست آن آري مـي آيا ما زندگي را تأييد مي
  . منظور نظر نيچه است دهد كه گويي را نشان نمي فعال و تراژيك آرية جنب
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Appearance  - Apparition  
اگر جمله را به فارسي سالم بازنويسي كنيم و خـود   .)13ص( »يك جلوه نيست ،يك پديده«

جالـب  . »جلوه نيسـت  ،پديده«: شويمرو ميهبا اين جمله روب ،ها خالص كنيم »يك«را از شر اين 
ــه   ــد ك ــت بداني ــوه«اس ــردان  ،»جل ــت appearanceبرگ ــل  . اس ــوم مقاب ــر مفه ــايد اگ ش

appearance ايـن كلمـه در   . انـد ترجمه كـرده  »نمود«بهتر بفهميم كه چرا آن را به  ،را بدانيم
سـت و  ذات، وجـه تغييرناپـذير چيزها  . ستاست و تمايزي افالطوني ا) essence(مقابل ذات 

در افالطون نبايد نمـود  . تواند باشدآيد و متعلق اپيستمه نميآني است كه به حس درمي تنهانمود 
ي است كه ديگر از نمود در پديدارشدگي مختص فلسفة كانتي و پساكانت. را پديدارشدگي بناميم
ترديد پديدار چيزي است؛ ولـي مـا    شود بيزيرا چيزي كه پديدار مي ،گوييمبرابر ذات سخن نمي

. پـردازيم مي   تنها با چيزي كه پديدار شده است كار داريم و به شرايط پديدارشدگي اين پديدار 
خواهد دربارة فلسفة دلوز مي. يستزيرا در برابر ذات ن ،پديدار كانتي ديگر نمود افالطوني نيست

يـا  (نـه پديـدار    و نه نمود افالطـوني اسـت   ،نيچه اين نكته را يادآوري كند كه پديده براي نيچه
گـويي و  اي بـراي آري اي است براي خواست، ابـژه بلكه ابژه ،گرانهفلسفة سنجش) پديدارشدگي

  . »يابداي است كه در نيرويي موجود معنا مينشانه«
نفسه يك جلوه نيست بلكـه شـبح يـك    زيرا ابژه في«: كنيد توجه 18صفحة به اين جمله در 

پرسش ايـن  . شده در فهم اين جمله تا حدي كارگر شود كنم اصالحات گفتهگمان مي. »نيرو است
شـده را در  فتـه يك از تمايزهـاي گ كدام ،»جلوه«به  »نمود«است كه پيشنهاد مترجم براي ترجمة 

   نماياند؟خود بازمي
 ؛ناميـده شـده اسـت    »شـبح «در ترجمه ايشان  ،قرار دارد) نمود(حال آنچه در برابر جلوه 

شـدن  بايـد پديدار  ،آور استكه بنا به داليلي كه تكرارشان مالل Apparitionيعني همان 
پديده جلوه نيست و يا «: يعني بنا به ترجمة ايشان، تفسير دلوز از نيچه اين است. ترجمه شود

اي در نگاه نيچـه نـه   كه منظور دلوز اين است كه هر پديده درحالي ؛)13ص( »يك شبح حتي
شـدن بـه معنـاي كـانتي كـه بـه شـرايط        اي پديدار، نـه گونـه  است معناي افالطونينمود به

  . گويي استبلكه ابژة خواست و آري ،پديدارشدن آن بپردازيم
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در صـفحة   براي مثال. جلوه ترجمه شده است  -  جوهر ،14نمود در صفحة   -  دوگانة ذات
ايشـان جـوهر را در ترجمـة    . »هـا باشـد  جلـوه  مثل جوهري در پشت... «آمده است كه  45

essence جـوهر  « :خـوانيم مـي  62نشده است و در صفحة به همين مقدار بسنده . اندآورده
  جلوه  -  ة جوهراين ملغم. آمده است natureبار جوهر در ترجمة اين .»شناسي چيست؟سنخ

چه رسد به نيچة دلوز  ،آيدفيلسوف هم نمي  -  پرداز و اديبكار تفسير نيچة استعارهبه ،شبح  -
 نيچة دلوز حتي فيلسوف. هگل و اسپينوزا كاويده شودكه بايد اصطالحاتش در برابر كانت و 

 جلـوه   -  جوهرملغمة . ترين مفاهيمترين و تراشيدهفيلسوفي است با دقيق ؛اديب هم نيست  -
   .تكرار شده استنيز  45 و 27، )دو بار( 26، 19شبح در صفحات   -

دقتـي در ترجمـة   هـاي حاصـل از بـي   نماي كژتـابي آيينة تمام ،خوانيداي كه اكنون ميجمله
appear و affirmation آينـد  چشـم مـي  بـه  ديونيسيوس همة آن چيزهايي را كه «: است ،
  .)34ص( »آيد چشم ميي تأييدشده بهها را و در همة چيزهاترين رنجكند، حتي تلختأييد مي

زنيم  تر بايد بگويم در جاهايي كه از اشتباهي در ترجمه حرف ميپيش از ذكر اشكاالت جزئي
كـار  فالن واژه را در ترجمة فالن واژه بـه  ،گذاريم، دانستن اينكه مترجماي انگشت ميو بر كلمه
مترجم تنها معـادل  . تنها از طريق مقابلة دقيق متن فارسي با انگليسي ممكن شده است ،برده است

گونه  شمار را در پاورقي در اختيار خواننده قرار داده است و البته همانانگليسي چند كلمة انگشت
   .دهد نياز به فهرست برابرنهادها در اينجا خود را نشان مي ،كه اشاره شد

  
  جزئيهاي  برخي اشكال

: ده اسـت از سه واژه اسـتفاده شـ   critiqueدر برگردان واژة  ،در فصل يك كتاب •
چند متـرجم بيشـتر از واژة سنجشـگري اسـتفاده كـرده      هر. سنجشگري، نقد، نقادي

كدام از ايـن  هيچ. كار بردن دو واژة ديگر مشخص نيست دقيقاً دليل بهاصالً و است، 
زيـرا   ؛واحـد در ترجمـه اسـت    يمشـ تن منظور من بيشتر نداش .برابرها غلط نيست

تصميم خـود را بـراي برگردانـدن     ،خصوصيت هر ترجمة خوب اين است كه مترجم
وارسـي سـادة   «كه به معناي  appraisalايشان در ترجمة . هاي كليدي بگيردواژه
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اگـر  . انـد كـار بـرده  است نيز سنجشگري را بـه  »چيزي و تعيين ارزش و قيمت آن
ديگـر   ،گـري ترجمـه كنـد   را سنجش يا سنجش critiqueمترجمي تصميم بگيرد 

آن نبايد چيزي براستفاده كند و افزون... ادي وجا از كلماتي چون نقد و نقنبايد جابه
ندة سنجش فلسفي به معنـاي كـانتي   داردر بروجه هيچرا كه معنايش اين نيست و به

 ). 10صفحة  :ك.ر(كند كلمه نيست، سنجشگري ترجمه 
ـ   كننـدة  هزا و گمـرا بسيار ابهامتصميمي از بي نمونة ديگري •  ةمتـرجم در ترجمـة كلم

will خواست بالضروره بـر خواسـتي   «: خوانيممي 19فحة در ص. اتفاق افتاده است
اي اسـت  مسئله، ارتبـاط اراده « :مخوانيدر خط بعد مي درست. »شودديگر اعمال مي
تمام اين كلمـات در مـتن انگليسـي    . »برداي كه فرمان ميدهد و ارادهكه فرمان مي

will مترجم در نيمة اول صفحه از كلمة خواسـت و در نيمـة دوم از كلمـة    . هستند
  . اراده استفاده كرده است

 ،ترجمه شده اسـت  »ارزيابي«است كه بيشتر  evaluationنمونة ديگر، ترجمة كلمة  •
ترجمه  »ارزشيابي« ،)11ص  مانند( هاي ديگراما بدون دليل مشخصي در برخي بخش

  .شده است
 ايـن  ).4ص( »فرض خود داردها پيشاساس سنجش پديدهها را برارزيابي، ارزش« 

  :ترجمة اين عبارت بوده است ،جمله
and evaluation presupposes values on the 
basis of which phenomena are appraised 

اساس ها بركه پديدهگيرد فرض ميا پيشهايي رارزيابي، ارزش :يعني
  .شوندسنجي ميآن ارزش

ارزش  آنهـا  هـايي اسـت كـه از   هـا و ارزش ارزيـابي  مسئلة نقادي، ارزش ارزش« 
كه بايـد   )5ص( »كردن استشود و بنابراين مسئله، مسئلة خلقها گرفته ميارزش

هـا و نيـز سـنجش    سـنجش، تعيـين ارزشِ ارزش   لةمسـئ «: شد اينگونه ترجمه مي
يعنــي ســنجش (هــا محصــول آن ارزش اي اســت كــه تعيــين ارزشِداوريارزش
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  . »است) داوري ارزش
كه تركيبـي  » اساس آنها ارزيابي انجام شده استهستند كه بر هايياصلِ ارزشو « 

هـايي  اصـل «: شـود بيان مي چنينمعمول طور بهاست عاميانه براي بيان چيزي كه 
  .»...هاييهستند براي ارزش

جبربـاوري در   .)4ص( »تازه شده است جبرباوري ظهور يك ها سببنظرية ارزش« •
سـازي  گرايي يا همگونآمده است و مقصود از آن همگون conformismترجمة 
 . است

• Fact طـور  ترجمه شـده اسـت كـه بـه     »حقيقت« ،11ة جمله در صفحدر چندجا از
يـا   »امـر واقـع  « ،بـراي ترجمـة ايـن واژه   . رودكار ميبه truthدر ترجمة  معمول

  . تر استمناسب »واقعيت«
 ،داند تفاوت ميها را نسبت به خاستگاه بيكه ارزش ايبلندپروازانه نيچه هم به ايدة« •

ترجمه  »برين«است و بايد  highبلندپروازانه ترجمة كلمة انگليسي . »كندحمله مي
 كنـيم و ها بار هايي متعالي را بر ارزشبودن اين است كه ايدهمقصود از برين. شد مي
هاي عملي و تجربـي آنهـا   ها بررسي كنيم و به خاستگاهرا تنها براساس اين ايده آنها
اي برين يا با تسـامح و توسـع بسـيار، متعـالي اسـت نـه       چنين ايده. اعتنا باشيم بي

  . بلندپروازانه
، در مـتن انگليسـي هسـت و در    »پذيرگر و كنشكثرتي از نيروهاي كنش«عبارت  •

كه اين عبـارت در   ايجمله ؛18صفحة ( انداخته شده استها جا ملهترجمة يكي از ج
  .)اين اصل فلسفة طبيعت نيچه است: آن هست

• »atoms are their own object «ه ترجمه شده اسـت اينگون 18حة در صف :
  !!!؟»اندها براي خودشان هدفاتم«

اي  نيست، بلكه مسئله، ارتباط اراده عدم اختيارارتباط اراده با  واقعي، مسئله  مسئله« •
ايــن كلمـه ترجمــة  . »بـرد اي اســت كـه فرمــان مـي  دهـد بـا اراده  كـه فرمـان مــي  

involuntary خواهـد  منظور نيچه در اينجا مسئلة تقابل نيروهاست و مـي  .است



  )3(  فلسفه، كالم، اديان وعرفان نقدنامه     122

. نيرو را نبايد مكانيستي تفسـير كـرد  . بر استده و فرمانبگويد تقابل نيروي فرمان
يعنـي چيـزي كـه    ( مبتنـي بـر خواسـت    مسئلة ارتباط اراده با امر غير«: بايد گفت

  . »نيست) خواستي ندارد
. »اصيل شـوپنهاوري اسـت   كنندگيغامضكند كه به نظر او نيچه چيزي را كشف مي« •

 »!گمراهـي « 55در صـفحة  همـين كلمـه   . است Mystification ترجمةاين واژه 
  . ترجمه شده است

بارة زدگي ما درتعجب و شگفت ).22ص( »گراستتجربهاين معناست كه نيچه  به« •
به اين معناسـت كـه   «: شودپيچيده حل مي چنداناين جمله تنها با اين دقت زباني نه

  .»اي وجود داردگرايي نيچهتجربه) نامچيزي به(
دو . »است» ديگري«از قدرت » يكي« تصديقدادن قدرت و برتري و عنوان نشانبه... « •

اسـت و ديگـري    recognitionاشكال اين ترجمه يكي انتخاب واژة تصديق بـراي  
: توان بازسازي كرداين جمله را اينگونه مي. اي كه براي تصديق آمده استحرف اضافه

ــهبــه« ــة ب . »فهميــده شــود» ديگــري«توســط » يكــي«شــناختن قــدرت رســميتمثاب
recognition ويـژه هگـل بـه فلسـفه      به ،هاي آلماني آليست مفهومي است كه با ايده

شناختن يكي توسط ديگري است كه مبناي ورود به بحث رسميت آيد و معناي آن به مي
  . خودآگاهي در هگل است

 مـرگ  نخست توسط ديالكتيك سقراطي و اين: شودتراژدي به سه طريق كشته مي« •
تـراژدي   »اوريپيـدي  مـرگ «آنچه در متن انگليسي آمده است . »آن است اپيكوري

  .است
 redeemاين كلمه ترجمـة  . »شود جبرانبراي او زندگي بايد تأييد و نه توجيه يا « •

شـدن گناهـان توسـط    شود كه به بازخريدهترجمه مي »شدنبازخريده«بيشتر است و 
درد بالنـدگي را  « ،گويـد كسي نيز كه بايد به زندگي آري . عيسي مسيح اشاره دارد

بنابراين زندگي براي او نبايد توجيه يـا   ؛»گويدرنج فرديت آري مي جاي بازتوليدبه
تـر و  وجـه سـاده   ،»تأييـد «اشتباه نيسـت امـا ماننـد     ،»جبران«كلمة . بازخريده شود
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ـ به 29فحة همين كلمه در ص. دهدتر آن كنش را نشان ميسطحي ي نامشـخص،  دليل
  . ترجمه شده است »يافتننجات«

• premonition حـال آنكـه بايـد     ،ترجمه شده است »هزمينپيش« ،28ة در صفح
  .شدترجمه مي »هشدار پيش«

هنوز در قالب رفـع رنـج در دل كلـي و    ) گويي به آن راآري(تأييد زندگي ... نيچه« •
 which« عبــارت ).28ص( »بخشــدمــيفهمــد كــه فــرد را تعــالي لــذتي مــي

transcends the individual«، نسبت به فرد كه «: شدبايست ترجمه ميمي
  . »يابدتعالي مي

شده و در اصل متن آورده شده اسـت كـه    نقل »تبارشناسي اخالق«كتاب دو پاره از  •
  . ديد خود حذف كرده استهر دو را به صالح 32در صفحة مترجم 

جملـة   .)32ص( »او خدايي است كه زندگي براي او ناگزير از توجيه شوند نيسـت « •
او خـدايي  «: انگليسي هيچ ربطي به اين ترجمه ندارد و ترجمة آن به اين شكل است

  .»است كه الزم نيست زندگي او توجيه شود
 »كننـد  ميتبديل ... تناقض با آنزدن به زندگي و اي براي اتهاموسيله آنها رنج را به« •

به زندگي و زدن اتهام«است و بايد گفت  contradict ،مطابق آن فعل. )33ص(
  .»...كردن آننقض

 life submits to«ترجمـة   در )33ص( »شـود ميزندگي تسليم زحمت منفي « •

the labor of the negative«   بـا توضـيحات دلـوز دربـارة      .آمـده اسـت
صورت خواهد ترجمة روان اين جمله به اين ،ديالكتيك و برجستگي امر منفي در آن

  .»شودمر منفي منقاد ميبرابر كار و كنش ا زندگي در«: بود
اي ديونيسيوس نيست مگر تفسيري كه بعدها توسط از تفسير نيچه جلوتر چيز يچه« •

بايـد   ).34ص( »!ديالكتيسـين يك ديونيسيوس هگلي، ديـالكتيكي و  : اتو ارائه شد
اي ديونيسـيوس  اندازة تفسير رودولف اوتو از تفسير نيچهچيز بههيچ«: شدترجمه مي
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  . بوده است further ،كلمة انگليسي. »دور نيست
گيـرد و جبـران   زندگي مذموم است زيرا رنج دارد، اما به همين دليـل پـاداش مـي   « •

بـه معنـاي    كـه اسـت   atoned forترجمة  »گيردپاداش مي« .)38ص( »شود مي
زندگي سزاوار سرزنش است زيرا پر از رنج است و به «يعني . است »كفاره ستاندن«

  . »شودستاند و بازخريده مي مي همين دليل كفاره
 »كردنـد  تفسير و ارزيابي مـي  سرشار و پرنعمتيونانيان، هستي را همچون چيزي « •

ترجمـة جملـة    .آمـده اسـت   excessسرشار و پرنعمت در ترجمة  .)39و  38ص(
هسـتي را همچـون   ... «بنـابراين  . عكس آن چيزي است كه نقل شد يادشده درست

  .»كردندتفسير ميكاري  اي افراطگونه
  . ترجمه شده است »شكنيقانون«، crime :39فحة در ص •
بايد اينگونه  ).43ص( »كل ضروري است كشيدن از احترام بهپراكندن جهان و دست« •

تكه كـرد، بايـد دسـت از احتـرام بـه كـل       تكه بايد جهان را به اجزا«: شدمه ميترج
  .»برداشت

را  approximate ،متـرجم  ).44ص( »انـد گناهياز بي هاتخمين اينها نخستين« •
اما معنايي كه بـه كـار ايـن جملـه      نادرست نيست؛ترجمه كرده است كه  »تخمين«

اينهـا نخسـتين   «. ت كـه يكـي از معـاني واژه اسـت    اسـ » نزديـك شـدن  « ،آيد مي
  .»گناهي استبي) مفهوم(شدن به  نزديك

• Moment ترجمه شده است و بسيار نامناسـب و نـامفهوم    »لحظه« ،51حة در صف
  . شدترجمه مي »مرحله«اين كلمه در بافت متن بايد . از كار درآمده است

ضـرب  ها و كردن آن به احتمالتكهموضوع تكه«: ستاين جمله آمده ا 66در صفحة  •
دربـارة   وقتي mintكلمة  .»آوردن استدستآوردن و بهدستبه پيشامدهاي به آن

كردن اسـت؛ دربـارة مفـاهيم و ديگـر چيزهـاي      معناي ضرببه ،رودكار ميبهسكه 
  . شودترجمه مي »كردنجعل«!) چيزهاي زيادي جز سكه(مربوط 
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 inferior forces do not, by obeying, cease to« 70در صـفحة   •

be forces distinct fromthose which command « اينگونــه
ـ  ،دهنـد فرودست از نيروهايي كه فرمان مـي نيروهاي «: ترجمه شده است واسـطة  هب

نيروهـاي  «: گونه بايـد ترجمـه كـرد   له را ايناين جم. »شوندفرمانبرداري متمايز نمي
دهنـد متمـايز   فرودست، در حالت فرمانبرداري، همچنان از نيروهايي كه فرمان مـي 

  . »هستند
 به 71در صفحة  هك است چيز يكهاي به معناي بيان ويژگي characterizeواژة  •

براي است كه  »نماييخصلت« ،شايد منظور مترجم. ترجمه شده است »بنديخصلت«
يا اينكه پيشـنهاد  . رودكار ميهاي آقاي عبدالكريم رشيديان بسيار به در ترجمه مثال

توان به كسي بسـت، خصـلت را هـم    طور كه دروغ را ميايشان اين است كه همان
  .بستتوان به كسي يا چيزي مي

• concrete كه اين اصطالح بايـد   حالي، درترجمه شده است »مادي« 76ة در صفح
  .ترجمه شود )برابر انتزاعي در( »انضمامي«

ايـن   هـاي پـاييني  - و - و بـاال هـا  بايد كيفيت مربوط به هر يك از آندر هر مورد « •
. اسـت  nuanceايـن واژه، ترجمـة    ).79ص( »نحوي واقعي سـنجيد كيفيت را به

  .)وبستر هنام لغت :ك.ر(است » هاي ظريف و جزئيتفاوت«بهترين ترجمه براي آن 
ترجمـة   ).79ص( »...اگر، به كالم متافيزيكي، پايان شوند، وجود يا نيستي باشد... « •

خـاطر شـدت    هاي پيشين، جملة انگليسـي آن را بـه  اين جمله كه مانند بيشتر نمونه
بيـان متـافيزيكي، اگـر شـدن     بـه ... «: بودشكل مي بايد به اين ،آورموضوح آن نمي

  .»...توانست به وجود يا عدم منتهي شود مي
 » خواسـت قـدرت  «بايد بـه آن نسـبت داده شـود و مـن آن را      يك درون«عبارت  •

بايست خواسـتي درونـي را   مي«: شكل اصالح شود كه بايد به اين )80ص( »نامم مي
  .»...به نيرو نسبت داد

 بـاره در. ايـم كتاب هيچ سخني نگفته) چه محتوايي و چه صوري(ويرايش  دربارةتا اينجا 
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 زدن چند صـفحه كـافي  زيرا ورق ،كس نيست خوشبختانه نيازي به نقد هيچ ،ويرايش صوري
 ،توان كاربرد عالئم ويرايشي را در اين ترجمـه فهميـد  ندرت ميخواننده دريابد كه به تاست ا

كتاب نياز به ويرايش صـوري كامـل دارد كـه در    . ندكروي نمياصلي هم پياز هيچ شبه زيرا
  . آشكار است خوبي بهجاي كار  جاي

 خوبي بهويرايش محتوايي اين ترجمه نيز چيرگي ساختارهاي نحوي زبان انگليسي  بارهدر
هـا و   اي كـه بتوانـد دقـت    و زبان فارسي پـالوده ) اشاره شد آنها كه به برخي از( آشكار است

  . وجه به قوام نرسيده استهيچ به ،هاي فلسفي را در اين نوشته نشان دهد ظرافت
توان ديد  مي خوبي بهشده هاي آورده به نمونه توجهبا  ،از آن دو اصلي كه در ابتدا گفته شد

نتيجه مترجم نتوانسته است انجام نگرفته و درند و متخصصانه اساس نگاهي سازمكه ترجمه بر
  .آوردفراكه مناسب اين درك نو باشد را زباني 

تـوان   توان گفـت ايـن ترجمـه را نمـي     مي ،اساس آنچه آورده شددر يك برآورد كلي بر
تـوان آن را تالشـي بـراي      بلكـه مـي   ؛اي جدي با معيارهاي دقت آكادميـك دانسـت   ترجمه
بنـابراين   .نه اثري مسـتقل و فلسـفي بـه زبـان فارسـي      ،دانستسازي متن انگليسي  فارسي

  . اصيل دلوز انگاشت اثراي ناموفق از  ترجمه ،را در نگاهي كليآن توان  مي



 

  سينا ابنالرئيس  مجموعه رسائل شيخ
. محمود طاهري سيد: ، مصححمحمود شهابي، ضياء دري و ديگران: مترجمان، سينا ابن

  .صفحه 688. چاپ اول. 1388: آيت اشراق
  

  ∗حسن فتحي: ناقد
  

بـا مقدمـه، ويراسـتاري،     »)ترجمـه هفـده رسـاله   ( سينا ابنالرئيس مجموعه رسائل شيخ«كتاب 
اين كتـاب  . است صفحه 688 وتوضيحات و ارجاع به منابع سيد محمود طاهري در يك مجلد 

انتشـارات  است كه نگاري و صحافي خوبي  قطع وزيري با جلد گالينگور و با طرح و حروف در
ده بـار منتشـر كـر   نخسـتين  براي ه در شهر قمدر دو هزار شمار 1388سال  آن را ،آيت اشراق

فـيض  ) 5تحفه، ) 4  اقسام نفوس،) 3عرشيه، ) 2مبدأ و معاد، ) 1 :هفده رساله عبارتند از. است
تفسـير  ) 10فلـق،  سـوره  تفسير ) 9توحيد،  هتفسير سور) 8، تاسرار الصال) 7عشق، ) 6، ياله

تحـريض و  ) 12 زيـارت،   تـأثير رساله در سبب استجابت دعـا و كيفيـت و   ) 11ناس، سوره 
الشفاء مـن خـوف   ) 16اضحويه، ) 15نامه، معراج) 14رساله در سرّ قدر، ) 13ترغيب بر دعا، 

  . حدود يا تعريفات هرسال) 17االغتمام به و  معالجةالموت و 
كه خـود وي  چنان .نخستين را محمود شهابي ترجمه كرده استرساله از اين هفده رساله، 

اين ترجمه مسبوق به كوشش جدي متـرجم بـراي تصـحيح مـتن     ، )43ص( دهدتوضيح مي
يـا   سـينا  ابـن سوم را خـود   ةرسال. است ضياءالدين دري ةترجم ،دوم ةرسال. عربي بوده است

هاي چهـارم  رساله. ترجمه كرده است) المعادبه نام كتاب(اي عربي مترجمي ناشناس از نوشته
بـه نثـر    سـينا  ابـن چهاردهم را خود  رسالة. م داده استانجا ن دريتا سيزدهم را نيز ضياءالدي

كـه در  (پانزدهم  رسالة ةترجم. زيباي فارسي نوشته و نجيب مايل هروي تصحيح كرده است
از مترجمـي  ) عنـوان آن آمـده اسـت    ةدر صفح» الرئيس ابوعلي سيناتأليف شيخ«اينجا فقط 

                                                      
 دانشگاه تبريز دانشيار گروه فلسفه، ∗
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شانزدهم به  رسالةو شرح مختصر ترجمه . اش از حسين خديوجم استمقدمه ةنامعلوم و ترجم
  .قلم مجيد دستياري است و آخرين رساله را محمدمهدي فوالدوند به فارسي برگردانده است

. انـد در جاهـاي مختلـف چـاپ شـده     بارهـا  آنها و برخي از پيشتر ،اين هفده رساله همه
نيز  را برخي. را انجمن آثار و مفاخر فرهنگي چاپ يا تجديد چاپ كرده است آنها بسياري از

هـاي اسـالمي آسـتان قـدس     بنياد پژوهش و سروش، اطالعات، دانشگاه تهران ناشراني چون
  .1داده استرضوي در اختيار خوانندگان قرار 

اي از اي بيست صـفحه ترتيب مشتمل است بر فهرستي در آغاز آن، مقدمه اين مجموعه به
هـايي  ها، نمايهدر تعدادي از رساله آنها هاي مترجمانمصحح، متن هفده رساله همراه با مقدمه

هاي آيات، احاديث و روايـات، اشـعار، كتـب، اشـخاص و     در پايان كتاب مشتمل بر نمايه
هاي برخـي  مترجم هايها نيز توضيحدر پاورقي. اماكن، اصطالحات، لغات مشكله و كتابنامه

داري، توضـيحات  است، كه براي حفظ امانت ها و توضيحات و ارجاعات مصحح آمدهرساله
  .ها متمايز گرددمترجم هايتوضيحمصحح در داخل كروشه آمده است تا از 

. شـوند متنـوعي را شـامل مـي    نسبت، موضوعات بهاين مجموعه ةدهندهاي تشكيلرساله
الهيـات و   ةدر دو حـوز  ،گويـد در آغـاز آن مـي   سينا ابنكه خود ، چنان»مبدأ و معاد« رسالة

و وحدانيت او و برشمردن  اولدر اثبات مبدأ  اول مقالة: گويدطبيعيات در سه مقاله سخن مي
سـوم در بـاب    مقالةدوم در باب ترتيب فيضان وجود از او و  مقالةاويند؛  ةصفاتي كه شايست

  . خروي آنبقاي نفس انسان و سعادت و شقاوت دنيوي و اُ
در اثبات واجـب تعـالي و توحيـد او و نفـي     : استبه خداشناسي  منحصر »عرشيه« رسالة
 رسالة. آدمي است ةنفس ناطق ،»تُحفه«و  »اقسام نفوس«هاي موضوع اصلي رساله. علل از او

نجات و طلسمات  ،سحر ،منامات ،الهامات ،معجزات ،آيات ،كرامات ،در وحي »يفيض اله«
ماهيـت و اقسـام    ،»الصالت اسرار« رسالة. از عنوانش پيداست »عشق« رسالةموضوع . است

تفسـيرهاي فلسـفي از    ،هشتم تا دهـم  رسالةسه . دهدشناسي توضيح مياساس نفسنماز را بر

                                                      
  .انددر منابع معرفي شده ،اندمورد استفاده و مقايسه قرار گرفته طور مستقيمها كه بهبرخي از اين چاپ. 1
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كوتاه بـراي توضـيح    ةيازدهم مشتمل بر سه مقدم رسالة. فلق و ناس هستند ،توحيد ةسه سور
ت و رسـالت، بـه   حال نبو ، پس از بيان»نامهمعراج«در  يناس ابن. سرّ قدر در بستر معاد است

 ةصدد معالجـ شانزدهم در رسالة. در معاد است »اضحويه« رسالة. پردازدمعراج پيامبر مي ةقص
بيان نكاتي كلي و  ؛است» تعريف منطقي« ،موضوع آخرين رساله. هراسي استبيماري مرگ

  .مفهوم 81تعريف براي  ةسپس ارائ
اين . تنوع و تفاوت هستيمهاي مجموعه، از حيث قلم و سبك نگارش نيز شاهد در رساله

حـدودي نيـز   ود نويسـندگان و مترجمـان اسـت و تا   حدودي ناشي از سليقه و ذوق ختنوع تا
از زمـان  : نشانِ نثر عصر خويش را با خود دارد ،كه هر كدام آنها اختالف زمان نگارش ةنتيج

 تا زمان خـود مـا در نثـر امـروزي     »نامهمعراج« رسالةاو در  ةدر قلم زيبا و پخت سينا ابنخود 
حاضـر هجـري    ةها به قلم فارسي رايج در اوايل سـد بخش اعظم رساله. دستياري و فوالدوند
  .اندشمسي نگاشته شده

هـا، از قبيـل شـهابي، دري، عميـد،     ها و تصـحيح آورندگان اين ترجمهكارهايي كه پديد
 انـد  يش از اين مجموعه انجام دادههاي پدر چاپ و دستياري جم، يارشاطر، مايل هرويخديو

  .شوندبايد هر كدام در جاي خود بررسي و ارزيابي  ،قيمت هم هستندو بسيار ذي
هـاي  نوشـته  اگر حاضر بايد گفت اصل اين كار كه ةمجموع ةآورندكار پديد بارةدر اماو 

آوري كنـيم و  را جمـع ) هاي مختصـر و مـوردي او  نوشته ويژهبه(بزرگ  ةمتعدد يك نويسند
كـاري مثبـت و سـودمند اسـت و اگـر در كنـار ايـن         ،در اختيار خواننده قرار دهـيم  يكجا

بـر   ،كار نويسنده انجام دهيمخواننده از ارزيابي  فهم و راستايهايي نيز در گردآوري، كمك
منـابع و   در بسـياري مـوارد از  محتـرم   ةكه پديدآورنـد سودمندي كار ما خواهد افزود؛ چنان

ايـن كـار    ةخوبي از عهدبه ،اندها براي مطالب مطرح در متن ذكر كردهخذي كه در پاورقيĤم
  . اندبرآمده

بيند اين است كـه  خود را با آن مواجه مي ،اين مجموعه ةكه خوانند پرسشيولي نخستين 
هـايي  ها و نه رسالههم فقط اين رساله آن سينا، ابنسائل بر چه اساسي ما فقط هفده رساله از ر
معياري را كه مبنـاي گـزينش قـرار     هر رسدنظر ميبه. ديگر را در يك مجموعه گرد آوريم
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هـا نيـز   گنجـد و برخـي رسـاله   هاي مجموعه در آن معيار نميبينيم كه برخي رسالهمي ،دهيم
 ،ه در تفسيرِ قرآن در اينجـا آمـده اسـت   سه رسال براي مثال. هستند كه در اينجا نيامده است

 نيروزيـه  ة، يا رسال)267ص(اعلي  ةمانند تفسير سور(هاي تفسيري ديگري كه رساله درحالي
. انـد هم هستند كه در اينجا نيامده) )قرآن ةتفسير حروف مقطع؛ 1364در خديوجم،  14ص(

 ،انـد اينجا گردآوري شـده  سينا ابنهاي مختصر اگر از منظر حجمي نگاه كنيم و بگوييم رساله
مسائل مربوط بـه نفـس را مالحظـه     ،هادر اكثر اين رساله اما .بينيمباز هم همين وضع را مي

  .ما از اين حيث نيز نه جامع است و نه مانع ةكنيم، هرچند مجموعمي
 ،عنــوان و شناســنامه ذكــر شــده اســت ةدر مشخصــاتي كــه بــراي مجموعــه در صــفح

ـ «عنـوانِ  . شود اصالح كـرد هاي بعدي ميود كه البته در چاپشهايي ديده مي مسامحه  ةترجم
عنـوان   ،ترجمـه نيسـت  ) نامـه معراج( آنها كم يكي ازاي كه دستبراي مجموعه» هفده رساله
نـام مجيـد    ،شـوند  ها برشمرده مـي كتاب آنجا كه مترجم ةدر شناسنام. آيدنظر نميمناسبي به
كـه   نـام حسـين خـديوجم    همچنـين و  از قلم افتاده است) شانزدهم رسالةمترجم (دستياري 

هـا  يا اينكه مترجم برخـي از رسـاله   ؛است) 553تا  551ص ص(مترجم مقدمة رسالة اضحويه 
تـك  عنواني هـم كـه بـراي تـك     ةدر صفح .نامعلوم است) متن همين رسالة اضحويه مانند(

 »اضـحويه « رسـالة صـفحه عنـوان    ،تيافتـه اسـ   اختصـاص  آنها ها در آغاز هركدام ازرساله
ـ  گونه به بلكـه تـأليف فارسـي خـود      ،كسـي ديگـر   ةاي تنظيم شده است كه گويي نـه ترجم
ايـن مجموعـه    ةتصحيح و توضيحات در اين صفحات فقط به گردآورند ،مقدمه. ستسينا ابن

عنـوان متـرجم    كه خود همين افرادي كـه بـه   حالينسبت داده شده است، در) محمود طاهري(
از  عنـوان مثـال  بـه . انـد دهنده نيز بوده مصحح و توضيح ،نويسواقع مقدمهدر ،اندمعرفي شده

، توضـيحات فـراوان ضـياءالدين دري در    )43ص(هاي تصـحيحي محمـود شـهابي    كوشش
نامـه اساسـاً   عالوه اينكه معـراج  هب .توان ياد كرد مي آنها هايطور مقدمهبسياري جاها و همين
 وجـه هيچبهيح آن را نجيب مايل هروي انجام داده است كه در شناسنامه مترجم ندارد و تصح

  .نيامده استميان  ذكري از او به
جـا   بيايد تا خواننده در همـان ) 12تا  3ص ص(ها در فهرست مجموعه بهتر بود نام مترجم
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ـ «شـود  گفتـه مـي   براي مثـال بداند كه مترجم رساله كيست و وقتي پس از نام رساله   ةمقدم
كـار در فهرسـت صـورت    ايـن  تنهـا  نـه . چه كسي است ةمنظور مقدم ، مشخص شود»مترجم

پايان  ةاست، بلكه حتي در كتابنام نگرفته است و هر كدام از آثار اصلي جداگانه معرفي نشده
آشـنايي نداشـته    اًاند و خواننده اگر خـودش شخصـ  معرفي نشده آنها مجموعه نيز بسياري از

 شـده قبلي تشـكيل   ةشدشود كه اين مجموعه از كدام آثار منتشر توجه نميم وجههيچبه ،باشد
در  67 ةشمار(به اهتمام عبداهللا نوراني  »المبدأ و المعاد«متنِ  براي مثالاينكه  ترعجيب. است

 ةكه نسـخ ) چاپ دانشگاه تهران(فارسي آن  ةكه از ترجم حاليدر ،معرفي شده است) كتابنامه
ـ اين چه امانت .1هيچ خبري نيست ،اصلي مجموعه است خـود حسـين    ةداري است كه ترجم

 ،آورده شود همان شكلبهمتن آن  ةو تصحيح او از ترجم »اضحويه« رسالة ةخديوجم از مقدم
  حتي در كتابنامه نيز نام اثر ذكر نشود؟ اما

هـيچ   ،اي خـود آورده اسـت  بيست صفحه ةمحترم در مقدم» نويسِمصحح و مقدمه«آنچه 
 .2نـدارد  سـينا  ابـن هفده رساله از  ةدهندگردآورنده و توضيح عنوان بهربط مستقيمي به كار او 

و  سـينا  ابـن آثـار   ةاي دربـار چنين مجموعه ةپديدآورند ةمقدماز انتظار خواننده اين است كه 
محتـواي  ها در ميان آن آثار آشنا شود و از بشنود، با جايگاه اين رسالهچيزي  آنها بنديطبقه
ها را بر چـه مبنـايي و بـراي چـه     ها اندكي آگاه شود و نيز دريابد كه او كدامين رسالهرساله

را برگرفته است،  آنها را با چه ترتيبي چيده است، از كدامين منابع آنها اهدافي برگزيده است،

                                                      
حسب نام خانوادگي نويسنده معرفـي  ها را برطور معمول كتاببه. توانست بهتر از اين باشدترتيب كتابنامه نيز مي. 1

نـام كتـاب، جـاي نـام     اند، اما گاهي الفبايي نام كوچك نويسنده آمدهها مطابق ترتيب در اينجا اكثر كتاب. كنند مي
حاصل كـار  . گيرددر اولويت قرار مي» شيخ«، »ميرزا«، »عالمه«، »شهيد«گيرد و گاهي القابي چون نويسنده را مي

بيايـد  ) 67، 14، 10، 5، 3هاي شماره(سينا، در جاهاي مختلف  شود كه چند كتاب از يك نويسنده، مانند ابناين مي
  .است 118همان نويسندة منبع شماره  99نبع شماره و نيز معلوم نشود كه پديدآورندة م

جلب نظـر   ،شوداست كه در مقدمة ايشان از حيث صورت يا محتواي آنچه بيان مي هاييايراداين عالوه بر خُرده. 2
» برهـان «؛ فراتـر از  25صـفحة   10و  8خَلط ميان دو معنـاي اصـطالح تجربـه در سـطرهاي      براي مثال. كندمي

دليل و برهان ديگري نيازمنـد نخـواهيم   «و گفتن اينكه در كنار آن به ) 26ص(سينا  ابن» صديقينِبرهانِ «شمردنِ 
سخن نصر و راسـل  (سينا بر غرب   قول با دو روحِ متفاوت براي مدعاي واحد تأثير ابنو آوردن دو نقل) 27ص (» بود

  .)بعد به 32در صفحات 
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ا از كارهاي توان كار او ر ويراستار ايجاد كرده است، چگونه مي عنوان به آنها چه تغييراتي در
وارث و  عنـوان  بهتشخيص داد و او  ،اندها انجام دادهروي اين رساله ياز و ترپيشكساني كه 
. داري او تا چه حدي اسـت و واماست دار چه كساني واقع وامة كارهاي ديگران درگردآورند

ه آيا از جناب استادي كه بر اين گردآوري توصيه كرده و چنـد رسـاله در اختيـار گردآورنـد    
هـا و حـدود كارشـان    ولي از اصلِ پديدآورندگان آن رسـاله  ،قرار داده است بايد تشكر كرد

  1ميان آورد؟ نبايد ذكري به
نگـارش   ةروزسازي نحـو قصد به اين مجموعه در جاهايي، مختصر تغييراتي به ةگردآورند

ي پرداخته است كه در م نگارشئگذاري و استفاده از عالجا به نقطهعمال كرده و در همهآثار، ا
تر كرده است و البته در برخي جاها نيز باعث سوء قرائت خواندن متن را آسانبسياري جاها، 

 ،39 ةدر صـفح  15و  2از سـطرهاي  » را«تنيده را در حذف  عيب درهم و اين حسن. شودمي
، 43 فحةصـ  6و سـطر   42 ةصـفح  11تغييرات سـطر   ،40 ةصفح 7در سطر » ]به[«افزودن 

بـراي  . تـوان ديـد  مـي ... و 46 ةصفح 5و سطر  45 ةصفح 5و  4هاي سطرهاي گذاريانهنش
شـهابي   .معناي سخن را تغيير داده است ،43 فحةصاز  6در سطر » مغلوط« ةحذف كلم مثال
 ،45 ةدر دو سطرِ صـفح . »من بودند مغلوط ةتر از نسخها مغلوطآن نسخه«خواسته بگويد مي

، 46 ةصـفح  5له را عوض و پيامش را دگرگون كرده است و در سطر جم ،تغييرات ويراستار
  .كننده استد و گمراه، زائ»من«كاما پس از 

 آوردن توضـيحات در  ،ايـن مجموعـه انجـام داده اسـت     ةسومين كاري كـه پديدآورنـد  
ـ المعارفهبرخي از اين توضيحات مربوط به معرفي داير .2هاست پاورقي افـرادي چـون    ةگون

 بعضـي ؛ اسـت  )40-41ص(آقابزرگ تهراني، خواجه نصيرالدين طوسي، فارابي و ميردامـاد  
 صصـ (ديگر مربوطند به بيان و توضيح واژگان و اصـطالحاتي چـون آخشـيج، اُسطقُسـات     

                                                      
داشـت  حيث تاحدودي نـامرتبط اسـت و جا  نيز از اين) 268تا  225( »عرشيه«مقدمة مبسوط ضياءالدين دري بر . ١

ويـژه   بـه (ها هاي ديگر رسالهدر عوض، برخي مقدمه. برخي مطالب آن در ضمن مقدمة خود مصححِ مجموعه بيايد
  .كه گردآورنده آنها را نياورده است درحالي ،توانست سودمند باشدمي) دربارة معرفي رساله

  .است و در داخل كروشه آمدههاست مترجمان و شارحان اصلي رساله اينها غير از توضيحات ،گفتيمتر كه پيشچنان. 2
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-ها و شـاهد  اي به آوردن قرينه؛ دسته...و) 212ص(، حدس )184ص(، عقول )127 -126

، )195ص( نظاميه خمس، ...)و 175-174ص ص( يمثنو مانند(منظوم هايي از ادبيات مثال
 تريگلشـن راز شبسـ  و  )242ص( اورنـگ جـامي  ، مثنـوي هفـت  )220ص( كليات شمس

بخـش   امـا  .1انـد نيز به آيات و روايات استشهاد كرده گروهيو  اختصاص يافته) )406ص(
تر بـراي مطالعـات   در متن آمده و به معرفـي مĤخـذ بيشـ    ها به ذكر مĤخذ آنچهاعظم پاورقي

چند افراد آشنا با ايـن  ح در متن اختصاص يافته است كه هرتكميلي در باب موضوعات مطر
خواننده است و كـار او را   حال كمكي برايهربه ،آشنا هستند آنها قاعده با اكثرطبق مباحث 
شـايد بتـوان ايـن قسـمت را     . آوردهـايش را بـه يـادش مـي    شدهكند و فراموشتر مي آسان

  .اين مجموعه ارزيابي كرد ةسودمندترين كار پديدآورند
اساس ترتيب آيات آمده است بر ةابتدا نماي. ياد كرد بايد هاي پايان مجموعهاز نمايه درنهايت

قـرار  » اُطيعوا اهللا«جلوتر از » اهللا الصمد« براي مثالاي كه گونه به(الفباييِ فقط نخستين حرفشان 
ـ  ،بعد ةدر وهل. آنها گذاري دقيقاعراببا همراه ) گرفته است احاديـث و روايـات قـرار     ةنماي

 طـور كامـل  بـه     يِ عمدتاً درست و البته نـه  گذاراعرابگيرد با همان مبناي ترتيبي و با مي
 ةو سطر نخست صـفح  660 ةصفح 9 و 8، 4در سطرهاي  براي مثالكه چنان(عاري از خطا 

ـ   ). را ديدگذاري اعرابتوان خطاي مي 661 اشـعار فارسـي و عربـي     ةسپس نوبـت بـه نماي
ـ  در پـي ترتيـب   اشخاص و اماكن كه به ةكتب و نماي ةترتيب الفبا در نماي رعايت. رسد مي  ةنماي

ر دو جـا  دو نـام د  بينيم يك شـخص بـا  اشخاص، گاهي مي بارهدر. تر استدقيق ،آينداشعار مي
-علـي عليـه  « ماننـد بايد به يكديگر ارجاع داده شـوند؛  گونه موارد معرفي شده است كه در اين

» آلبرتوس مـاگنوس «و » آلبرت كبير«، يا 670و   669 فحةدر ص» موالي متقيان«و » السالم
  .670فحة در ص) ؟(و مجدالدين بغدادي و مجدالدين صوفيِ بغدادي  667 فحةدر ص

در  هرچنـد كنـد،  مطابقت مي بيشتر موارد ها با متن مجموعه دردر نمايه يادشدهصفحات 
لو «روايت  ،660 ةدر صفح عنوان نمونهبهخورد؛ چشم مي هايي هم بهخوانيهممعدود موارد نا

                                                      
تـوان  آخر مجموعه مي ةهاي ضميمشده را از روي فهرستها و آيات و روايات ذكر، ديواناصطالحات ،اشخاص. 1

  .است اين توضيحات با ذكر نشاني دقيق منابع آورده شده ةهم. پيدا كرد
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در همـان صـفحه بـراي    . 224نـه  آمده اسـت   244صفحة در » كشف الغطاء ما ازددت يقينا
ضـبط   آنهـا  دو صفحه ذكر شده اسـت كـه در يكـي    »اقدام الكالبال تطرح الدر في «روايت 

 462جـاي   بـه  464 فحةص يتفسير الصافبراي  664 ةدر صفح. روايت اندكي متفاوت است
و  40 فحةدر صـ  كـه  حـالي در ،ة كتب نيامده استشواهد الربوبيه در نمايكتاب . صحيح است

  . شايد جاهاي ديگر به آن ارجاع داده شده است
بسـيار سـودمند بـراي اهـل تحقيـق       امازحمت چند كاري پره هرطالحات را، كاص ةنماي

شكل، اگر صفحاتشان ذكر براي لغات م. اين مجموعه شمرد ةاست، بايد ارزشمندترين ضميم
تـر قابـل   نيز شـفاف  آنها كرد و درستي انتخاب معنا برايتر به خواننده كمك ميشد، بيشمي

  .بودارزيابي مي
-نمونـه  هاي بعدي اين مجموعـه و در  ها در چاپگيريشاءاهللا اين خردهكه اناست اميد 

 .جاي نهدشود، تأثيري مثبت برگردآورده مي هاي مشابهي كه
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  شنايي با فلسفه ذهنآ
  هرمس،: تهران. ييرضا يخشزاده و حسين اميراحسان كرباسي

  .صفحه 202. چاپ اول. 1391
  

  *محمود صوفياني: ناقد
  

  اثر معرفي
كه مؤلفـان  چنان. كار آن استچيستي ذهن و سازو بارهدر »آشنايي با فلسفه ذهن«كتاب 

 ،لحـاظ فلسـفي  هاي فلسفه است كه ازاز زيرشاخه فلسفة ذهن يكي ،انددر مقدمه اشاره كرده
شـود ايـن   هاي اساسي كه در فصل اول مطرح مياز پرسش. كندذهن و آگاهي را مطالعه مي

ذهن انساني مـورد   فقطعبارتي آيا به. است كه ذهن چيست و منظور از ذهن كدام ذهن است
يـن  نكتة مهمي كه بـدان اشـاره شـده ا   . دشواني از نوع ديگر نيز ملحوظ مييا اذه ،نظر است

. هـاي محـل و حيـز آن ضـروري اسـت     بررسي ويژگي ،است كه براي بررسي هر نوع ذهني
پس از . هاي خود انسان الزم خواهد بودبررسي ويژگي ،بنابراين اگر ذهن انساني مدنظر باشد

  . شودهاي آن بحث مياز خود ذهنيت و ويژگي ،طرح اين موضوع
هـاي سـنتي از زمـان    د كه يكـي از بحـث  شوبدن مطرح مي رابطة ذهن و ،در فصل دوم

گيـرد و در نقـد ايـن    انگاري دكارتي مورد بحث قرار ميراستا دوگانه در اين. دكارت است
گرايـي و  گرايي، پديدارگرايي، حذفجمله موازاتذهن از بارةهاي ديگري درديدگاه ،ديدگاه
  .شودگرايي آورده ميتقليل

سـه  . ازدپـرد بودگي و حيثيت التفاتي آن مـي فصل سوم به مبحث مهم آگاهي و به محض
  .روندلة اساسي پيش ميجهت همين مسئ فصل بعدي در

  

                                                      
 دانشگاه تبريز ار گروه فلسفه،دانشي *
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  بررسي شكلي اثر
   هاامتياز

   .بودن آن استتأليفي ،امتياز اصلي اثر •
همكاري دو نفر از اساتيد در تأليف  ،آيدنظر بسيار مهم ميويژگي ديگر كتاب كه به •

كنند و نيـز در ايـن حيطـه بـه      تحقيق مي آن است كه هر دو در اين زمينه مطالعه و
  . شغولندتدريس م

هـاي  مثـال  اند بـا مؤلفان سعي كرده. نويسي است نويسي و روشن آسان امتياز ديگر، •
  . مطالب را توضيح دهند ،روشن

همچنين كتاب داراي . منابعي براي مطالعة بيشتر معرفي شده است ،در آخر هر فصل •
  . فهرست منابع است

در هـر كتـاب   كار ضروري ديگري كه در اين كتاب صورت گرفتـه و الزم اسـت    •
. آوردن معـادل اصـطالحات ترجمـه شـده اسـت      ،تخصصي ديگر نيز صورت گيـرد 

  . كننداستفاده از نمودارها نيز به فهم بهتر مطالب كمك مي
گـويي و پرهيـز از    خالصـه  ،يكي ديگر از موضوعاتي كه در اين كتاب رعايت شده •

و  د پيش رفتـه كه مطلب را در حد خود روشن سازهر فصل تاآنجا. گويي است زياده
  .عهدة خواننده نهاده شده استمطالعة بيشتر به

   
  هاكاستي

ارجـاع دقيـق و    ،اساس منابع معتبر اسـت حاصل تحقيق و پژوهش بركتاب هرچند  •
  . مشخصي به منابع مورد استفاده ندارد

بهتر است . لي استفاده شده استهاي محدر برخي جاها براي فهم بهتر مطلب از مثال •
ان اصـلي اسـتفاده   نظـر  صاحبهاي از همان مثال ،هايياستفاده از چنين مثالجاي  به

هـايي  آوردن مثال. تر و خوشايندتر استدقيق ،هاي خود فيلسوفانمثال اغلب. شود



 137    آشنايي با فلسفه ذهن

ت، بلكـه نـوعي   هـا نيسـ  كـردن آن انديشـه  بيـانگر بـومي   تنها نهمان از محيط بومي
  . داردفريبندگي نيز در بر

تصوير . اي با محتواي آن نداردوح و خشك است و هيچ رابطهربي ،طرح جلد كتاب •
طـرز مناسـبي طراحـي يـا      اگر بـه  اولين مواجهة خواننده با كتاب است و ،روي جلد

  . سزايي خواهد داشت، در نگرش مخاطب بدان تأثير بانتخاب شود
. كنـد يـد راه را بـراي مطالعـة بيشـتر باز    مدخل كتـاب با . مقدمه بسيار كوتاه است •

  . موضوع را كمي بيشتر توضيح دهند ،توانستند در اين قسمتبراين مؤلفان ميبنا
اشـاره   ،انـد هم همكاري كرده بهتر بود به اين امر كه مؤلفان چگونه و در چه حدي با •

-عبارتبه   . ستا عبارتي معلوم نيست كدام قسمت را كدام مؤلف نوشتهبه. شدمي

  .كردندرشان را روشن ميبايست روش و نحوة كا ديگر مؤلفان مي
  . كتاب فاقد فهرست موضوعي استاينكه  هاي ديگراز كاستي •

  
  محتوايي اثر بررسي

  امتيازها
 شـده ترين امتياز كتاب اين است كه با قلم خود مؤلفان نوشته شـده و سـعي   بزرگ •

  . صورتي دقيق و روشن بيان شود مطالب تا حد ممكن به
محتـواي  . حدود زيادي مسائل اصلي مربوط به فلسفة ذهن در آن مطرح شده استتا •

اي و از گريز بـه سـاير مسـائل حاشـيه     شدهآشنايي با اين حوزه تأليف  برايكتاب 
لة همچنين ترتيب تاريخي مسـائل ازجملـه آغـاز نمـودن از مسـئ     . تپرهيز شده اس
  . است لة ذهن و بدن مورد توجه بودهيعني مسئ ،مشهور دكارت

  . رعايت شده است خوبي بهانسجام و سازگاري مطالب نيز  •
مزاياي  ازجمله ،هاهر يك از ديدگاه بارهآوردن اجمالي برخي از انتقادهاي مطرح در •

  .ديگر اين كتاب است
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  هاكاستي
گيري در حد آشنايي با فلسفة ذهن نوشته شده اسـت، كاسـتي چشـم   اينكه  دليل كتاب به

اگر انتقادهـا  . تر از اين باشدتر و جامعتوانست دقيقشده ميانتقادهاي مطرححال اينبا. ندارد
بود، در ايجاد چالش و بحـث در ميـان مخاطبـان آن،    حاصل تأمل و انديشة خود مؤلفان مي

  .شددانشجويان مفيدتر مي ويژه به
  

  پيشنهادارائه و  گيرينتيجه
و  »فلسـفة دكـارت   « درس تخصصـي  توانـد در ، اين كتاب مييادشدهبا توجه به مطالب 

 عنـوان  بـه ارشد رشتة فلسـفه  كارشناسي و كارشناسي هاي دوره» فلسفة ذهن«درس اختياري 
 »شناسـي  معرفـت «و  »فلسفة ذهن«دروس اختياري  براي همچنين شود ومنبع فرعي استفاده 

 هايپيشـنهاد  ،منظور و براي استفادة بهتـر از آن بدين. ارشدرشتة فلسفة علم دورة كارشناسي
   :شودزير ارائه مي

 .متناسب و سازگار با موضوع كتاب اختيار شود ،تصوير روي جلد •

 .دهدارائه اند، توضيح بيشتري مطالبي كه در فصول بعدي آمده بارةمقدمة كتاب در •

 .ارجاع دقيق به منابع مورد استفاده صورت گيرد •

 .فهرست موضوعي اضافه شود •

هـا در  بهتر اسـت ايـن بخـش   . تر بحث شودتر و جامعها دقيققسمت انتقادي فصل •
 .هاي خود مؤلفان نيز باشدها و استنباطصورت امكان شامل ديدگاه

 پيشنهاد تكميلي
فلسفة ذهن با همكاري اساتيد مجرب در اين زمينه، كه بـه   بارهشود كتابي درپيشنهاد مي

هـاي دانشـجويان   اند و از توانـايي امر تدريس اين موضوع يا موضوعات مرتبط نيز پرداخته
چنين كتابي بهتر است مباحث سنتي و جديـد در ايـن   . ايراني اطالع كافي دارند، فراهم گردد

.بهره نباشد ايراني نيز بي  -  هاي فالسفة اسالميگاهحوزه را در رابطة با هم مطرح نموده، از ديد



 

  )قدم اول(منطق 
شيرازه، : تهران. ابراهيم اسكافي: مترجم، بليندان كرايان، شارون شاتيل و بيل مي

  .صفحه 175. چاپ اول. 1389
  

  *محمود صوفياني: ناقد
  

  اثرمعرفي 
منطق است و از خود منطـق   بارهعبارتي دربه. پردازدائل مربوط به منطق ميكتاب به مس
بحـث   ،شـود  نادرستي آنها مربوط ميو  ها و تشخيص درستيمطالعة استدالل كه به بررسي و

مطالـب كتـاب بـا    . توان گفت كتاب دربارة منطق است تا خود منطـق بنابراين مي. شودنمي
  . پوشاني داردشناسي هممسائل مربوط به فلسفة علم و معرفت

دهد كـه منطـق   طور اجمالي توضيح مي شود و بهچيستي منطق آغاز ميكتاب با موضوع 
از مباحث مهمـي كـه در ايـن    . پردازدها ميرو به مبحث گزاره اينهاست و ازباره استداللدر

كه در تحويل رياضـيات   هاجمله پارادوكس مجموعه؛ ازستهاكتاب آمده، بحث پارادوكس
 نظرية معناشناسي يـا سـمانتيك و  . س دروغگوپارادوكبه منطق از سوي راسل مطرح شد و 
خود ساختار زبان از ديگر مطالب مهمي اسـت   همچنينموضوع مفاهيم زباني و داللت آنها و 

يـك منطـق    عنـوان  بـه همچنين به منطـق فـازي   . شودآنها بحث مي دربارةكه در اين كتاب 
  .است ارزشي پرداخته شدهچند

  
  هامزايا و كاستي
روز و مطرح در عرصة فلسفة منطق، فلسفة علـم و  ينكه موضوعات بهلحاظ ااثر حاضر از

از ديگـر مزايـاي ايـن    . حائز اهميـت اسـت   ،دهدشناسي را با زباني ساده توضيح ميمعرفت

                                                      
  دانشگاه تبريز دانشيار گروه فلسفه، *
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 ،ايـن ويژگـي  . اي آن اسـت محـاوره   -  استفاده از تصاوير مناسب و روش تصـويري  ،كتاب
منـد  راغب و عالقـه  ،خود بسيار دشوارند نوبة بهدست كه  دانشجو را به خواندن مطالبي از اين

  .تواند باشدشدن دانشجو با اين مطالب دشوار ميگام مهمي در آشنا بنابراين. كند مي
فاقـد فهرسـت   يـا   جمله اينكه فهرست نـدارد ؛ ازهستهايي نيز البته كتاب داراي كاستي

. بـه منـابع نـدارد   اين است كـه كتـاب ارجـاع     گير ديگركاستي چشم. نماية موضوعي است
البتـه اصـل كتـاب داراي    . شـد هايي براي مطالعة بيشتر معرفـي مـي  بود كتابهمچنين بهتر 

عـالوه بـر   . است شدهكه در ترجمه حذف  بودهفهرست موضوعي و منابع براي مطالعة بيشتر 
هـاي  معـادل انگليسـي اصـطالحات و واژه    ،توانست در زيرنويس صـفحات مترجم مي ،هااين

  .رسد اين امر ضروري باشدنظر ميبه .بياورد تخصصي را
  

  انسجام صوري
يـا   »فلسـفة منطـق  «واقع عنوان در. دارد عنوان اثر با مطالب درون آن سازگاري كمتري

تصوير روي جلد مربـوط بـه مسـئلة     همچنين. تر استبراي آن مناسب» اي بر منطقمقدمه«
شد بود براي آن از تصويري استفاده مياست كه يكي از مسائل فلسفة علم است و بهتر استقر

  . به مباحث منطقي مربوط باشد تنهاكه 
اصـطالحات   بـراي مثـال  . شدها بهتر بود از روية معمول پيروي ميدر ترجمة برخي واژه

  .باشند غلط نيستند، معمول نمي هرچنداند كه به عام و خاص ترجمه شده» جزئي«و» كلي«
  

  انسجام محتوايي
هاي  توان بر كتاب وارد ساخت اين است كه مباحث حوزهنقدي كه مي ،ييلحاظ محتوااز

پوشاني دارند هم   ها البته درست است كه امروزه اين حوزه. است هم آورده شده گوناگون با
تـر از  دقيق ،اما در كتابي كه با عنوان منطق چاپ شده است ،شوندو در پيوند باهم مطرح مي

نـه   ،سـخن بگويـد  منطـق   بارهتوانست فقط درعبارتي ميبه. تأليف زدتوان دست به اين مي
  .هاي وابستهحوزه
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جهت كه منطـق  از اين ؛امتياز اثر نيز محسوب گردد عنوان بهتواند از طرفي همين امر مي
هـاي وابسـته   بلكه آن را در رابطه با حـوزه  ،صورت يك علم منزوي مطرح نكرده استرا به

يادگيري مطالـب بسـيار مفيـد     ر در ترغيب دانشجويان براي مطالعه واين ام. كندمطرح مي
  .است
اما . اندصورت منسجم و در رابطه با يكديگر آورده شده مطالب به ،لحاظ انسجام درونياز

نيـز   پيشـتر كه چنان. شودچيستي منطق و انواع متداول و پيشرفتة آن بحث كافي نمي بارهدر
  .ر حوزة فلسفة منطق استمطالب كتاب بيشتر د ،اشاره شد

  
  پيشنهادها

و  »فلسفة علـم «و  »منطق جديد«منبع فرعي در دروس تخصصي  عنوان بهتواند اين كتاب مي
درس  و منبـع فرعـي  فلسـفه  دورة كارشناسي  »فلسفة منطق«منبع اصلي درس اختياري  عنوان به

 .دشومعرفي فلسفة علم و ارشد فلسفه كارشناسي دورة »فلسفة منطق«اختياري 

هـا در سـطح دانشـگاهي بايـد     براي استفاده از اينگونه كتـاب  ،يادشدهبا توجه به مطالب 
  :تغييراتي در شكل آن صورت گيرد

 .تغيير يابد» اي براي منطقمقدمه«عنوان آن به  •

 .فهرست اجمالي در آغاز كتاب آورده شود •

 .فهرست نمايه به آخر كتاب افزوده شود •

 .بيشتر آورده شودمنابعي براي مطالعة  •

 .هاي تخصصي آورده شودمعادل انگليسي اصطالحات و واژه ،در زيرنويس صفحات •

 .نظر شودترجمة برخي اصطالحات تخصصي تجديددر  •
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  پيشنهاد تكميلي
هـاي  گـرفتن ميـزان توانـايي   هـايي و بـا درنظر  شود با الهام از چنـين كتـاب  پيشنهاد مي

. در ايـن زمينـه اقـدام كننـد     هـايي اساتيد منطق خود بـه تـأليف كتـاب    ،دانشجويان ايراني
  .ميان آورد باره سخن به هاي جديدي در اينتوان از محتوا و ترسيم طرحصورت مي درآن

  



 

  انسانيابوحيان توحيدي و تفكر عقالني و 
  دانشگاه اديان و مذاهب،: قم. حميدرضا شريعتمداري

  .صفحه 323.چاپ اول. 1389
  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

 .آرايي و صحافي خوب است  نگاري، صفحه لحاظ حروفاثر ازكيفيت صوري  •

لحـاظ ويـرايش    نشر كتاب خوب و مطابق قواعد زبان فارسي قابل فهم اسـت و بـه   •
 . زباني و اعمال عالئم سجاوندي خوب است

  
  هاكاستي

 .طرح جلد اثر نامناسب است •

نشـانگر،  (هاي نادرست  برخي اشكاالت نگارشي در متن وجود دارد، ازجمله تركيب •
نشدن نماية اسـامي  ها، تفكيك نوشت ، تكرار مطالب در متن يا در پي...)گر و روايت

 . ها اشخاص از كتاب

نبود فهرست اصطالحات، ترجمة غلط عنوان كتاب به انگليسـي و ضـبط نادرسـت     •
متني نيز بـرخالف  برخي ارجاعات درون. تلفظ نام ابوحيان توحيدي به حروف التين

 . شيوه كلي اثر است

  
  اثرمحتوايي بررسي 

  امتيازها
 .و فهرست آن منطبق است محتواي اثر با عنوان •
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 .استنادات و ارجاعات دقيق است •
 
  هاكاستي

زيرا اين اثر براساس منابع عربي نوشته شده و  ،ها و اطالعات اثر روزآمد نيست داده •
 .از تحقيقات غربيان و منابع فارسي مرتبط با ابوحيان استفاده نكرده است

 .اثر فاقد نوآوري است •
بسيار كم و نـاچيز اسـت    شده در آنتعداد منابع استفاده ،دكتري ةعنوان يك رسال به •

 ).منبع چهل(
 .ها و اطالعات اثر روزآمد نيست داده •
زيـرا در پايـان هـر فصـل      ،نظم منطقي و انسجام مطالب در كل اثـر انـدك اسـت    •

 . بندي استفاده نكرده است نويسنده از تحليل و ارزيابي و جمع
قـول از  اريخي يا نقلهاي ت در داده ويژه ند، بهذمنابع بدون ذكر مأخ ،در برخي موارد •

 .برخي مشاهير
 
  پيشنهادها 

 ،عنوان منبع درسي مناسب نيسـت  به ، اماعنوان منبع فرعي پيشنهاد كرد توان به اثر را مي
موضـوع آن بخـش    هاي پژوهشي در آن رعايت نشده اسـت و ديگـر اينكـه   چون استاندارد

 .گيرد اندكي از يك سرفصل را در درس تاريخ فلسفه اسالمي در برمي



 

  اخالق اسالمي
  معارف،: تهران. مسعود آذربايجاني و احمد ديلمي

  .صفحه 256. چاپ اول. 1389
  
  

  اثر شكليبررسي 
   امتيازها

 .نگاري و صحافي خوب استحروف ازلحاظكيفيت شكلي اثر  •
  
  هاكاستي

 .توانست بهتر باشدصحافي اثر مي •
خوبي رعايت نشده است؛ بـراي مثـال برخـي از بنـدها      قواعد ويرايش و نگارش به •

  ).110و  56ص(طوالني است 
  

  اثر محتواييبررسي 
  امتيازها

 .موارد محتوا با عنوان و فهرست اثر منطبق استدر اكثر  •
 .ها و اطالعات اثر روزآمد استداده •

  
  هاكاستي

اصـطالح عناصـر    بـراي مثـال   ؛برخي از مفاهيم تخصصي شفاف تعريف نشده است •
نيز برخي  گاه ).79ص(كننده صفات نفساني عمل يا) 66ص(فاعلي و ماهيت ايمان 

كه با جبـر علمـي و    )37ص(مثل جبر فلسفي  ،اصطالحات اشتباه تعريف شده است
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 .مادي خلط شده است
نظـري اسـت    تنهـا زيرا رويكرد كتـاب  : ميان محتوا و موضوع درس تناسبي نيست •

مبـاني اخـالق اسـالمي     و ديگر اينكه) ويكرد نظري كتاب بر رويكرد عمليغلبه ر(
 ،عنوان بخش اول مبـاني اخـالق اسـت    چندهر ؛طور شفاف در كتاب نيامده است به

عمـل  « ،مباني نيست و نيـز در فصـل سـوم    ءذيل آن جاودانگي اخالق آمده كه جز
دين و اخالق  ةشود و به موضوع رابططور مستقيم مربوط به مباني نمي كه به» اخالقي

 .در اين كتاب پرداخته نشده است
-37ص صـ (...) اخالقي و فلسفي و(منبع ذكر نشده است  ،براي تعاريف اقسام جبر •

38.(  
 
 پيشنهادها

  ويرايشي و نگارشي  هايغلطرفع  •
  كاربردن درست مفاهيم تخصصي در اثر به •

  



 

  ارسطو، مباني تاريخ تحول انديشه وي
  اميركبير،: تهران. اشتري حسين كلباسي:، مترجمورنر يگر

  .صفحه 545. چاپ اول. 1390
  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

 .آرايي و صحافي اثر مطلوب استنگاري، صفحهحروف •
  
  هاكاستي

بود، شايد محتـواي  تر ميو پررنگ تر بزرگاگر تصوير روي جلد از ارسطو، اندكي  •
 .دادكتاب را بهتر نشان مي

تايپي دارد كه نسبت بـه حجـم كتـاب قابـل      هاي ويرايشي ودر موارد اندكي، غلط •
  .اغماض است

  
  اثرمحتوايي بررسي 

  امتيازها
بندي نهايي مطالب و اهداف گيري و جمعلحاظ طرح بحث و نتيجهاين اثر فلسفي از •

 .اصلي خويش، در سطح بسيار خوبي است
 .خوبي استفاده شده است هاي اصطالحات تخصصي بهسازياز معادل  •
 .ارسطو از حيث تناسب و جامعيت محتوا بسيار خوب است ةبراي درس فلسف •
تازه و روزآمد محسـوب   ،ها و اطالعات اثر براي دانشجويان و اهل فلسفه ايرانداده •

 .شودمي
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 .از نوآوري خاصي برخوردار است •
 .از نظم منطقي و انسجام برخوردار است •
  

 پيشنهاد

  ويرايشي و مطبعي در اثر هايغلطرفع  •
  
  



 

  االهيات مسيحي در قرن بيستم
  . روبرت آسريان و ميشل آقامليان: ترجمم، استنلي گرنز و راجر اولسن

  .صفحه 565. 1390ماهي، : تهران
  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

 .آرايي، صحافي و طرح جلد خوب است لحاظ صفحهازكيفيت شكلي اثر  •

  .قواعد عمومي ويرايش و نگارش رعايت شده است •
  

  هاكاستي
 .ها ريز است حروف پاورقي •

  
   اثر محتواييبررسي 

  امتيازها
 .راي مقدمه كلي و نتيجة نهايي استاثر دا •

 رخـي درون مـتن ب . اسـت كلمات آخر كتـاب آورده   ةمترجم در نماي رااصطالحات  •
بـودگي و   ، مثـل درون طور خاص بـه فارسـي برگردانـده اسـت     هكلمات را مترجم ب

 .فرابودگي

 .ميان محتوا و موضوع اثر جامعيت و تناسب وجود دارد •

 .نظم منطقي و انسجام وجود دارد ،ميان مطالب كل اثر •

 .مؤلف از منابع روزآمد و جديد هم بهره برده است •

 .)257ص( مثل فصل ششم ،شود مينمونه نوآوري در اثر مشاهده  •
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  .دقيق است هاارجاعات و استناد •
  

  هاكاستي
 .مقدمه و نتيجه نيامده است ،ها و گفتارهاي متن در فصل •

 
   پيشنهاد
 .پيشنهاد شود دتوان منبعي فرعي مي عنوان بهاين اثر  •

 
 



 

  )2و  1ج (الحاشيه علي شروح االشارات 
  بوستان كتاب،: قم. آقاحسين خوانساري

  .صفحه 1780. چاپ دوم. 1388
  
  

  اثر شكليبررسي 
   امتيازها

 . نگاري، صحافي، طرح جلد و صحافي خوب است لحاظ حروفكيفيت شكلي اثر از •
  
  هاكاستي

، عبـارات  304صـفحة   2عنوان مثال در جلد  سجاوندي الزم است؛ بهاثر فاقد عالئم  •
 .گذاري مناسب نوشته شده است عربي داخل متن، بدون نقطه

 
  اثر محتواييبررسي 
   امتيازها
ايـن امتيـاز را    روازايـن  .سيناسـت  ابن ةفلسفي و كالمي دربار مجموع كتاب، آراي •

  .عنوان نوآوري محسوب كرد توان به مي
  هاكاستي
نديـده  هـا   از جلد اول عنوان شده كه مصحح نيازي به ذكر اختالف نسخه 27در ص •

نوشتن مقدمه بـه عربـي   . اين مطالب خالف روش تصحيح انتقادي متون است .است
شايسته است كه اين  روازاين .فروشي معناي محصلي ندارددر كشور ايران جز فضل

 . اي فارسي منتشر شود اثر با مقدمه
. صـورت نگرفتـه اسـت    سازي خاصي در آن معادل روازايناين اثر به عربي است و  •
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مصـحح از حاشـيه بـاغنوي در     .شده در اثر بـا دقـت همـراه نيسـت    استنادهاي ذكر
از دو نسخة  ،دهد از جلد اول توضيح مي 26كه در صاما چنان ،برد ها نام مي پاورقي

بـراي  وقتي در داخـل كتـاب    راينبناب .خطي مختلف اين حاشيه استفاده كرده است
 . معلوم نيست به كدام نسخه ارجاع داده است ،دهد ارجاع مي 100فحه به ص مثال

نمـط نهـم و دهـم     اثر فاقـد شـرح بـر    اما ،است حاشيه به شروح اشاراتعنوان اثر  •
حاشـيه و شـروح كمتـر     ،شـويم  تـر مـي   چه به آخر كتاب نزديكاست و هر اشارات

 . شود مي
 . اين اثر با سرفصل درس مشاء مرتبط نيست •
اشـارات  چـه بـه آخـر    ها يكسان نيست و هر در تمامي نمطتناسب شروح و حواشي  •

 . شود حجم مطالب كمتر مي ،شويم نزديك مي
نـام آن ذكـر نشـده     ،بار دوم ارجاع به يك منبـع ) 238 ص :1ج مانند(در مواردي  •

دو  ،)242ص: 1ماننـد ج (مـواردي  اما در  .»نفس المصدر«است و نوشته شده است 
 .و از اصطالح نفس المصدر استفاده نشده اسـت   منبع تكراري پشت سر هم ذكر شده

 . يكنواخت نيستارجاع به منابع  دهد كهمي اين امر نشان
  عدم نياز به ذكـر نسـخه  ة دقت انجام شده است و به بهان زده و بي شتاب ،تصحيح اثر •

 ،از جلـد اول  235عنـوان مثـال در ص   به .نشده است نحو انتقادي تصحيح ها به بدل
مصحح محتـرم عنـوان كـرده كـه در     . شده، صحيح نيستذكر 2و  1هاي  بدلنسخه

چنـين   امـا بدل را ارائه كرد كه امكان خواندن هر دو قرائت وجود دارد، جايي نسخه
 .شده، وجود نداردچيزي در مورد ذكر

 
 پيشنهاد
  افزودن عالئم سجاوندي به اثر •

  
  



 

  )1ج(انديشه اسالمي 
  معارف،: قم. رضاييسبحاني، محمد محمد جعفر

  .صفحه 236. چاپ نود و نهم. 1390
  
  

   اثر شكليبررسي 
  امتيازها

 .صحافي و طرح جلد خوب استآرايي، لحاظ صفحهكيفيت شكلي اثر از •
  
  هاكاستي

  .نگاري اثر تاحدودي ريز استحروف •
  

  اثر محتواييبررسي 
   امتيازها

 .اي كامل داردابتداي كتاب مقدمه •
 .هر درس، طرح بحث كوتاه دارد •
در هر درس منابع تكميلـي جهـت مطالعـه داده     .تمرين در قالب براي پژوهش دارد •

 .است
 .است عنوان اثر با محتوا هماهنگ •
 .خوب است هاارجاعات و استناد •
 .اثر داراي نظم و انسجام منطقي است •
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  هاكاستي
 .بندي نهايي در پايان كتاب نيامده استجمع •
هـاي  نقلي كه استناد به قرآن شده و از سـاير نقـل  ) الف: اثر داراي دو رويكرد است •

مثل  ،استعقلي كه ضعيف و گاه بسيار مختصر ) مطمئن كمتر استفاده شده است ب
 .صورت بسيار مختصر آمده است عقلي كه در كادر و بهة خداشناسي فطري بر پاي

  
  هاپيشنهاد
 . تر شودنگاري اثر كمي درشتحروف •
  .بندي نهايي در پايان اثر افزوده شودجمع •

  
  
  



 

  )2ج(انديشه اسالمي 
  معارف،: قم. محمد محمدرضايي و سبحاني جعفر

  .صفحه 230. چاپ شانزدهم. 1389
  
  

   اثر شكليبررسي 
  امتيازها

 .نگاري آيات و احاديث بدون غلط استحروف •
 .و متناسب با فرهنگ اسالمي است طرح جلد زيبا •

  
  هاكاستي

رياضـت   ←رياضـيت   :؛ ماننـد نگـاري مـتن اثـر خـالي از اشـتباه نيسـت      حروف •
مـر  قل ←، قلمرو )3/28(داد  ←، دارد )4/113(دانستند  ←، داشتند )3/134(

  ... .و) باالي صفحات بخش دوم(و 
همچنـين در صـفحات مشـابه كـه     . شدبايد از باالي صفحه آغاز مي 47متن صفحة  •

و  119-117ص ص مانند( آمده است اين مشكل وجود دارد» براي پژوهش«عنوان 
161(. 

كيفيت صحافي كتاب مناسب نيست و در اولين مطالعـه، صـفحاتي از كتـاب جـدا      •
 .شود مي

 :، مانند موارد زيرهايي داردكاستي ،لحاظ ويرايش و نگارشاثر از •
ولـي ترجمـة آيـه     ،سورة بقره آمده 203، متن عربي آية 170در پانوشت دوم ص  

  .ذكر شده است 204
كـه در آن  » ...گوييـد اگر راست مـي «بگو : در ترجمة آيه آمده است 99در صفحة  



  )3(  فلسفه، كالم، اديان وعرفان نقدنامه     156

  .قول و گيومه غلط استعالئم نقل
برشـمرديم  ... تـاكنون بـه برخـي   : ، مانندگاهي فعل جمله با جمله هماهنگ نيست 

اي ديگــر ؛ آيــه)10، س79ص(خــواهيم پرداخــت ... يــا اكنــون ؛)9، س79ص(
 ). 1، س99ص(

  .ورد اشاره قرار گرفته استموارد ديگري از اين نوع اشكاالت در نقد تفصيلي م
  

  اثر محتواييبررسي 
  امتيازها

. محتواي اين كتاب در پرداختن به برخـي از مباحـث جديـد داراي نـوآوري اسـت      •
پذيري دين، گرايي، فهمقبيل كثرت، برخي مباحث جديد ازهاي كالميخالل بحثدر

 .واليت فقيه، سكوالريسم و ليبراليسم مطرح شده است
 .نظم منطقي برخوردار است اثر از انسجام و •

  
  هاكاستي

 ،ناشر در سخن آغـازين  براي مثال. در برخي موارد ارجاعات اثر داراي اشكال است •
در  .كتـاب مرجـع اشـاره نكـرده اسـت      ةدر ارجـاع بـه صـفح    اما ،سخني نقل كرده

 145در پانوشـت دوم ص  يـا  ؛آيه با ترجمه هماهنگ نيست ،پانوشت دوم ،170ص
كه در فهرست منـابع اسـم    درحالي ،به متن انگليسي كتاب پترسون ارجاع شده است

 .اين كتاب نيست
نقـد اولـي كـه بـر      ،159 در ص عنوان نمونـه به. برخي از نقدهاي اثر ضعيف است •

 . تكامل معرفت ديني آورده شده، وارد نيست ةنظري
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 پيشنهادها
 ات و ارجاع هادقت در استناد •
 ويرايشي و نگارشي هايغلطرفع  •
 صحافي اثر اصالح  •
  نگاري اثردقت در حروف •

  
  



 

  2انديشه اسالمي 
  معارف،: قم. حسين عزيزي وعلي غفارزاده 

  .صفحه 231. ام چاپ سي. 1388
  
  

  اثر شكليبررسي 
   امتيازها

آرايي، صحافي و طرح جلـد خـوب   نگاري، صفحهلحاظ حروفكيفيت شكلي اثر از •
 .است

 .قواعد ويرايش و نگارش در متن كتاب رعايت شده است •
  
  هاكاستي

در » كنگـاش «بـراي مثـال واژة   . خـورد چشم مي ها بهدر مقدمة ناشر، بعضي از غلط •
» كنگـاش «است كه نادرست اسـت، زيـرا    كار گرفته شده معناي تحقيق و داوري به

اسـت و نـه   » كنگاش«عالوه ضبط اصلي واژه  به. معناي مشورت است و نه تحقيقبه
 .»كنكاش«

  .كتاب فاقد فهرست اعالم، آيات و روايات است •
  

  اثرمحتوايي بررسي 
  امتيازها

 .محتواي اثر با عنوان و فهرست انطباق دارد •
 .شده استاز منابع روزآمد و جديد استفاده  •
 .اثر از نظم و انسجام منطقي برخوردار است •
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  هاكاستي
 .استبندي، تمرين، آزمون، جداول، نمودار و نقشه اثر فاقد جمع •
روابـط اجتمـاعي بـر محـور نبـوت و رسـالت        ةاين اثر فقط به نقش دين در حـوز  •

اما توجه دين به معنويت و بعد معنـوي انسـاني و توجـه بـه مسـائل       ،پرداخته است
 ؛اسـت  ماندهمغفول  ،قي و شهودي كه نقطه تمركز و محور بسياري از ادعيه استذو
ـ  در نظر گرفته شده استويژه كه اثر براي مقطع كارشناسي  هب بسـياري از   ةو دغدغ

بخشـي از اهـداف رسـالت     عنـوان  بـه كـه   استمعنويت در دوران معاصر  ،جوانان
 .توان به آن پرداخت مي
  
  پيشنهادها 

 .نبوت خاصه به كتابن بحث دوافز •
كننده شده كه قدري طوالني و خسته )134تا  66از ص( »خاتميت«بهتر است بحث  •

  .دهي شودل كتاب ساماناي تلخيص و در اوايگونه ، بهاست
  
  



 

  افالطون و مولويهاي  بررسي تطبيقي انديشه
  . 1387بهجت، : تهران. ناصر رسولي بيرامي
  .صفحه 256. چاپ اول

  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

 .لحاظ طرح جلد مناسب استكيفيت صوري اثر از •
  
  هاكاستي

آرايي و صحافي متوسـط و معمـولي    نگاري، صفحه كيفيت شكلي اثر ازلحاظ حروف •
 .است

كه هم در اوايـل و  ترتيب منطقي ندارد؛ چنانهاي بخش اول ازجهت موضوع،  فصل •
همچنـين در اواسـط و اواخـر،    . هم در اواسط، بحـث علـم و شـناخت آمـده اسـت     

 . است  هاي مثل و ذات مطرح شده بحث
ميـان   وچهار فصل بخش دوم، از افالطون هـيچ صـحبتي بـه    در هفت فصل از بيست •

شيوة خاصي را بـه   بحث به نيامده است، حال آنكه اقتضاي بررسي تطبيقي، بررسي و
 .آورد ذهن مي

 .ارجاعات به منابع همگي بدون ذكر صفحه است •
، 31-29، 19اي، ماننـد صـفحات    اي و دوصـفحه  صـفحه هاي گاه سه قولوجود نقل •

 92در بخـــش اول كـــه  ؛88-90، 79-82، 69-71، 58-59، 48-50، 39-42
قـول مسـتقيم از   صفحه نقل 35رفته حدود  هم است، روي) 104 -13صص (صفحه 

 .افالطون است



 161    هاي افالطون و مولوي بررسي تطبيقي انديشه

 .هاي تايپي و فقدان فهرست اعالم و نمايهوجود غلط •
  37-36و  18فقدان حركت براي آيات مباركه در صص  •
 .است  صورت ايتاليك نوشته نشدهاسامي كتب به •
 

  اثر محتواييبررسي 
   امتيازها

 . امري مشهود است ،انطباق محتوا با عنوان و فهرست در اثر •
 .امانت در اثر انجام پذيرفته استرعايت  •

  
 هاكاستي

 .بندي جزئي و كلي ندارد گيري و جمع نتيجه ،هاي كتاب ها و بخش يك از فصل هيچ •
بسا بايـد گفـت   چه ؛نحو منطقي و منسجم در اثر انجام نشده است بررسي تطبيقي به •

فرضي كه مدعي است مولوي  ؛تمامي كتاب براساس يك فرض سست بنا شده است
هاي افالطون  ، جز تشابه انديشه)19ص(دليل اين ادعا  اما ،افالطون تأثير پذيرفتهاز 

پذيرفتـه سـطحي   انجـام  تطبيـق دليل همين به .و مولوي و تقدم اولي بر دومي نيست
 . است

 .ها و اطالعات اثر روزآمد نيست داده •
 .اثر فاقد نوآوري است •
در بخـش نخسـت،    .انـدك اسـت   ميـان مطالـب   نظم منطقي و انسجام ،در كل اثر •

كه فصل يا عنوان فرعي دوم بـه  طوري هاند، ب بدون ترتيب منطقي ششمعناوين فصل 
ظـر  پردازد و باز هم فصل هفتم به مبحث شـناخت ن  بحث علم حصولي و شهودي مي

هـا و مثـل    به جهان ايده) 44ص(فصل چهارم  همچنين .)76و  28 صص( افكند مي
، نظر افكنده اسـت ) 99ص(با فصل نهم كه به ذات و جوهر پرداخته است كه دوباره 

بخش اول به افالطون اختصاص دارد و هيچ بحث تطبيقي مطرح دركل . تداخل دارد
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در دفتـر نخسـت و    مثنويي ها ناها در بخش دوم، تابع داست روند فصل. نشده است
. شـود  موضوع خاصي به بررسي تطبيقي گذاشته نمـي  روازاين .اوايل دفتر دوم است

كند گاهي نويسندة محتـرم بـه شـباهت فكـر افالطـون و       مياقتضا ها نامطالب داست
 . گيري هم منتفي است نتيجه بنابراين. دكن همولوي اشار

مواردي وجـود دارد   متأسفانه .نه تحليلي و پژوهشي ،رويكرد نويسنده توصيفي است •
 : مانند ،نظري صاحب قلم است پختگيناانگر بيكه 
تقدم زماني اولي، دال بر تـأثر   ،در فرض اينكه تشابه ميان افكار افالطون و مولوي 

  .مولوي از افالطون است
 عدم انسجام منطقي در طرح موضوعات فلسفة افالطون  
 . 153با  117-116ص يا، 34با  7بين صص  براي مثالها،  وجود برخي تعارض 

 
   پيشنهاد
) اعـم از اصـلي يـا فرعـي    (فلسفه  ةيك از دروس دانشگاهي رشت اثر براي هيچاين  •

 .مناسب نيست
  
  



 

  تاريخ فلسفه به زبان ساده
  .صفحه 234. چاپ اول. 1389سمت، :تهران. مليحه صابري

  
  

  اثر كليشبررسي 
  امتيازها

 . نگاري، صحافي، طرح جلد و صحافي خوب است لحاظ حروفكيفيت شكلي اثر از •
 .روان و رساست كمابيشمتن اثر،  •

  
  هاكاستي

 .قواعد ويرايش در حد متوسط رعايت شده است •
 

  اثر محتواييبررسي 
   امتيازها

 .هاي تاريخ فلسفه است داراي نظم رايج در كتاب اثر •
 .داراي نظم منطقي و انسجام مطالب درون هر فصل است •
 . داراي تمرين و ارجاع منابع براي مطالعه بيشتر است اثر •
 . از جامعيت برخوردار است •
 . در ارجاع، دقت شده است •
 .استفاده شده است اصطالحات تخصصي مناسب •
 .هاي آخر هر فصل، با دقت طراحي شده است پرسش •
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  هاكاستي
اين اثر، يك نگاشـته غيـر تخصصـي اسـت و جنبـة      . ارجاع به منابع با دقت نيست •

 . اطالعات عمومي دارد
 .اثر، گردآوري است •
شده كـافي نيسـت و گـاه داراي    ، منابع معرفي»بيشتر ةمنابع، براي مطالع«در بخش  •

كاپلستون و آثاري از ايـن  تاريخ فلسفه ، چهارمذيل فصل  براي مثال ؛كاستي است
 . بندي مستقل دارد هر فصل نياز به جمع .معرفي نشده است قبيل

 . اثر، فاقد نوآوري است •
 
  پيشنهادها 

كتابي بـراي مطالعـة ابتـدايي تـاريخ      ضر شايسته نقد فني نيست و درمجموعاثر حا •
 . فلسفه است

  .خالصه هر فصل در پايان هر فصل بيايد •
 .اثر نيازمند ويرايش است •

 
 



 

  تفسير موضوعي قرآن كريم
  معارف،: قم. مكارم شيرازي و عليرضا كمالي ناصر

  .صفحه 248. چاپ دهم. 1388
  
  

   اثر شكليبررسي 
  امتيازها

 .استنگاري، صحافي و طرح جلد مناسب و خوب لحاظ حروفكيفيت شكلي اثر از •
  
  هاكاستي

ها دوگانـه اسـت؛ در   قولآرايي اثر مناسب نيست؛ زيرا در كل متن، كادر نقلصفحه •
دست شود خوب است يك .بعضي از صفحات پيوسته و در برخي ديگر گسسته است

  ...).و 204، 172، 127، 124، 109، 79، 78، 76، 42، 41مانند صص (
  

  اثرمحتوايي بررسي 
  امتيازها

 .طرح بحث مقدماتي در آغاز فصول دارد ،اثر •
 .خواني داردمحتواي اثر با فهرستش هم •

  
  هاكاستي

امـا تفسـير    ،بحث شـده » محكم و متشابه«، »تفسير«هاي واژهدرباره در آغاز كتاب  •
لغات و تعابير مهم آيات معنـا و بحـث    ،در كل كتاب .موضوعي تعريف نشده است

 .است شده



  )3(  فلسفه، كالم، اديان وعرفان نقدنامه     166

 ب هــر فصــل بــا جامعيــت نســبي، مبــاحثي تفســير تناســ در فصــول هفتگانــه بــه •
در مقدمه اذعان داشته كه بررسـي جـامع    مؤلفالبته  .است وار، بحث شده موضوعي

 .كتابي است تأليفهر كدام محتاج 
چون عنوان مطلق و مطالب  ،انطباق عنوان روي جلد با محتواي كامل برقرار نيست •

 .كتاب محدود به چند مطلب است
 .منطقي وجود نداردبين فصول نظم  •
نوشته شده است كه نسبت به يـك  ) كتابنامه(منبع معتبر علمي  35كتاب بر اساس  •

البتـه نـام برخـي از منـابع كـه در پـاورقي       . محدود و ناكافي است ،تفسيري تأليف
، تـاريخ تمـدن ويـل    )93ص( مالـه  تاريخ آلبـر جمله ؛ ازدر كتابنامه نيست هست،

اولـين دانشـگاه و آخـرين پيـامبر      و) 24ص(ن دورانت، المستدرك علي الصحيحي
  ).205ص(

اقوال و روايات  ،در سراسر كتاب. و ارجاعات متوسط است هاميزان دقت در استناد •
دليل انتقال مطالب از تفسـير   به  -است معرفي نشده  آنها متعددي ذكر شده كه منبع
، 52، 49، 41، 19ص صـ ماننـد  ( -  آنها منابع كردنخارجنمونه و عدم كوشش در 

 .)207 و 127، 64
 .نداردوجود بندي نهايي و تمرين و آزمون نتيجه و جمع ،هادر آخر بخش •

  
 پيشنهادها

 .بندي نهايي، تمرين و آزمون افزوده شود نتيجه، جمع ،ها در پايان بخش •
 .و ارجاعات دقت شود هادر استناد •
  .آرايي اثر اصالح گرددصفحه •



 

  تفسير موضوعي قرآن كريم
  معارف،: قم. عبداهللا موحدي محب

  .صفحه 264. نوبت چهارم. 1388
  

   اثر شكليبررسي 
  امتيازها

  .آرايي، صحافي و طرح جلد اثر مناسب استنگاري، صفحهحروف •
  هاكاستي

 .نسبي برخوردار استاثر از جامعيت صوري  •
  .فونت و اندازه قلم در كتابت آيات قران كريم و ترجمة آنها نياز به بازنگري دارد •
 .هاي مستقيم مشخص نشده است قول محدودة نقل •
 

  اثرمحتوايي بررسي 
  امتيازها

 .هر درس داراي درآمد است •
منـابع پيشـنهادي بـراي مطالعـه و     «و » پـژوهش و انديشـه  «: هر درس از دو بخش •

 .برخوردار است» پژوهش
 .تناسب تفسير توضيح داده شده است هاي مهم آيات بهواژه •
 .بيشتر مطالب اخالقي با مباحث قرآني آميخته شده است •
 .فهرست مطالب با محتواي كتاب انطباق دارد •

  
  هاكاستي

 .برخي اصطالحات در مقدمة اثر توضيح داده نشده است •
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 )هماهنگ با سرفصل( مؤلفسليقه و تشخيص  تابع آنها انتخاب و مباحث مجزا بوده •
 .است

 .تنهايي جامع و مانع نيست ها در فصول بهيك از بحث هيچ •
 .انطباق دقيق و تام و تمامي نيست ،انطباق محتواي تفسير موضوعي با اثر حاضر •
 .شودارتباط منسجمي ديده نمي ،ميان فصول متعدد اثر •
 ة، ماننـد شـمار  را ندارددر اين اثر از برخي منابع ضعيف استفاده شده كه اعتبار الزم  •

هـاي اسـتعمار   نقشه: 91 ةاسالم از نظر ولتر، شمار: 4 ة، شمارهاماندگيرمز عقب: 9
اسرار پيدايش مذهب بـاب  : 51 ةآيين زندگي، شمار: 39 ةدر مبارزه با اسالم، شمار

 .خالقي و روانيمشكالت ا: 108 ةو بها، شمار
 .بندي نهايي از مطالب درج نشده استجمع ،در پايان هر فصل •
اثر مشتمل بر برخي مباحث اصول اعتقادي همچون مباحث مربـوط بـه خداشناسـي     •

و واليـت  ) نبـوت، امامـت  (ولي مباحث مربوط به معادشناسي، راهنماشناسي  ،است
 . گيرد نميرا در برفقيه 

و مراحل آن را بـه خواننـده   » ير موضوعي قرآن كريمتفس« ةكتاب بيش از آنكه شيو •
. گيري از آيات قرآن كريم پرداخته اسـت به طرح مباحث متنوعي با بهره ،تعليم دهد

 .محتوا با عنوان اثر تطابق ندارد روازاين
 .اثر از نظم منطقي و انسجام الزم برخوردار نيست •

  
   پيشنهاد
  . تيره گردد تنهابهتر است اندازة قلم آيات با قلم متن يكي شده و براي ايجاد تمايز،  •

  



 

  تفسير موضوعي قرآن كريم
  .علي نصيري و پور، محمدعلي رفيعي اصفهاني، ابراهيم كالنتري عبدالكريم بهجت
  .صفحه 304. چاپ بيست و سوم. 1388معارف، : قم

  
  

  اثر شكليبررسي 
   امتيازها

 . آرايي، طرح جلد و صحافي خوب استلحاظ صفحهكتاب از •
 .نظام ويرايشي اثر خوب و مناسب است •

  
  هاكاستي

  . شيوه نگارش آيات و روايات و ترجمه مناسب نيست •
  

  اثرمحتوايي بررسي 
  امتيازها

فصلي نقطه مبحث درآمد، وجود جداول و معرفي منابع براي مطالعة پژوهش در هر  •
 .قوت كتاب است

  .انطباق دارد محتوا با فهرست كتاب •
مانند مباحـث فصـل سـوم،    هماهنگ است، هاي علمي  مباحث فصول با آخرين داده •

 .چهارم و پنجم
 .رويكرد فرهنگي و اسالمي كتاب مناسب است •
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  هاكاستي
 .مناسب است ةكتاب فاقد مقدم •
اي از معارف قرآني  بلكه مجموعه ،نيستمعناي دقيق كلمه تفسير موضوعي كتاب به •

 .است
 .شود انسجام منطقي در كل كتاب مالحظه نمي •
 .بحث در هر فصل ةبندي و خالص فقدان جمع •

 
   پيشنهاد
 .عنوان راهنماشناسي مباحث نبوت، امامت و واليت فقيه باشدن يك مبحث اضافه •

 



 

  تفسير موضوعي قرآن كريم
  .صفحه 200. چاپ بيست و يكم. 1385معارف، : قم. محسن قرائتي

  
  

   اثر شكليبررسي 
  امتيازها

 .لحاظ صحافي و طرح جلد خوب است كيفيت شكلي اثر ا •
  
  هاكاستي

، 52، 25، 24 صمانند موارد مربوط به ص( نداردروش واحدي  ،هاي كتابقولنقل •
  ).144 و 135، 133، 132، 125

  
  اثر محتواييبررسي 

   امتيازها
 .طور نسبي قابل قبول است جامعيت اثر به •
 .محتواي اثر با عنوان و فهرست آن انطباق دارد •
 ...گيري در مباحث اعتقادي، اجتماعي، عبادي وجهت •
 .آمد استزبان اثر روز •
 .متنوع هستندمباحث  •
 .داردنگاه قرآن به قرآن  ،اثر •
 .ها وجود دارد در پاورقي شدهانطباق الزم ميان كتابنامه و منابع معرفي •
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  هاكاستي
 .همة آيات داراي ترجمة فارسي نيست •
 .اصطالح تفسير موضوعي تعريف نشده است •
 .نداردارتباط منطقي  ،هاي مختلف اثر بخش •
در ضمن نام برخي منابع مورد استفاده در اثـر  . منابع از كفايت الزم برخوردار نيست •

، تفسير البرهـان، تفسـير حمـد عالمـه     الشيعه وسائلمانند (در كتابنامه نيامده است 
 ).تفسير نوين و امين، مصباح كفعمي

 .كامل و دقيق نيست ،ارجاعات اثر •
 .حد استازاثر در مواردي داراي تطويل و تفصيل بيش •
 .هم آميخته است در اين اثر تفسير موضوعي با رويكرد تفسير تربيتي به •
 .دارداشكاالت ويرايشي  ،اثر  •

  
  پيشنهادها 

 .آيات قرآن پررنگ شود بهتر است •
 . هاي ديني و اسالمي خوب استرويكرد اثر نسبت به فرهنگ و ارزش •
  .بر كل كتاب حاكم است) در مقابل لحن نوشتاري(لحن گفتاري  •

  
  



 

  تفسير موضوعي قرآن كريم
  )هاي علوم پزشكيويژه رشته( 

  .صفحه 240. چاپ اول. 1390معارف، : قم. مهدي ابراهيمي
  
  

  اثر شكليبررسي 
  امتيازها

آرايي، صحافي و طرح جلـد خـوب   نگاري، صفحهلحاظ حروفكيفيت شكلي اثر از •
 .است

 .قواعد ويرايش و نگارش در كتاب رعايت شده و قابل قبول است •
  
  هاكاستي

. هاي علوم پزشـكي قابـل تأمـل اسـت    هم براي رشته طرح برخي مباحث در اثر، آن •
گيري از آية شريفة نـور بـراي   ، بهرهقرآنبراي نمونه بخش دوم ذيل مباحث خدا در 

شـده در  بـودن مطالـب ارائـه   پس رواني و سـليس . اين سطح سنگين و دشوار است
  .كتاب قابل تأمل است

  اثر محتواييبررسي 
  امتيازها

هـايي در پايـان هـر    پرسـش  همچنين. مطالب آمده است ةدر پايان هر بخش خالص •
 .ثر استؤبخش مطرح شده است كه بدون شك در تفهيم موضوع م

هـاي نـوآوري كتـاب تلقـي     يكـي از جنبـه   ،مطالب در پايان هر بخش ةارائه خالص •
 .شود مي
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  هاكاستي
  .، منابعي براي مطالعه و پژوهش ذكر نشده استدر پايان هر بخش •
در  بـراي نمونـه  . درستي تبيين نشـده اسـت   هبدر برخي موارد اصطالحات تخصصي  •

 ةنويسـند . اسـت  درستي تعريف نشـده  هب» صحابه و تابعين«دو اصطالح  ،45صفحة 
انـد و سـخنان آن حضـرت را    كه پيـامبر را درك كـرده   كساني«صحابه را  ،محترم
مومناً ) ص( من لقي النبي« آن حال آنكه تعريف دقيق ،تعريف كرده است» اندشنيده

 .است »و مات علي السالمبه 
معـاد و   لةمسـئ  بـراي مثـال   .ميان محتـوا و موضـوع اثـر جامعيـت وجـود نـدارد       •

  ؛پررنـگ و شـفاف مطـرح نشـده اسـت      ،در اثـر ) نبـوت و امامـت  (راهنماشناسي 
معاد و راهنماشناسي در قرآن كـريم بـر كسـي پوشـيده     لة ئمسكه جايگاه و درحالي
 .نيست

تفسير موضـوعي قـرآن   عنوان اثر  ؛اثر انطباق ندارد محتواي اثر با عنوان و فهرست •
چيسـتي و مراحـل تفسـير     ،محتـرم  ةرفـت نويسـند  انتظار مي روازاين .است كريم

نويسـنده محتـرم    ،61 ةكرد، حال آنكـه در صـفح  موضوعي را به خواننده منتقل مي
وضـوعي  ترتيبي يا م ةشيو اين نوشتار بر آن نيست تا به مفاهيم قرآني به«: نويسد مي

 !چرا؟ !»بپردازد
تفسير موضوعي با تفسير ترتيبي، مراحـل   ةروش تفسير موضوعي تعريف آن، رابط •

 .ترين تفاسير موضوعي فارسي از موارد نقص كتاب استآن، معرفي مهم
 .شودچندان نظم منطقي در كل اثر ديده نمي •



 

  البالغهتفسير موضوعي نهج
  .صفحه 218. چاپ سي و يكم. 1390معارف، : قم. دلشاد تهراني مصطفي

  
  

  اثر شكليبررسي 
  امتيازها

 .اينكه بحث موضوعي را در پيش گرفته، يك امتياز است •
 .است از منابع جديد و قديم استفاده شده •
 .كار رفته است هب )سازي شفاف :اصحار مانند(الحات طاز اص رخيسازي ب معادل •
بسـيار جالـب    ،اخالقي و مسائل گوناگون در آن مطرح استخرين درس كه بحث آ •

 .است
  
 هاكاستي

، 120، 108، 102، 89ص صـ  مانند(يكدست نيست  ،البالغهنهجهاي شواهد ترجمه •
 »...ايهـا النـاس  « ماننـد  ،از كلمات ترجمه نشده اسـت  رخيو گاهي ب ) 126  و 124

 .)121ص(
 .)133 و128ص ص مانند( مختلفدر موارد  البالغهنهجاز شواهد رخي تكرار ب •
از قرآن كريم برگرفته  اغلبكه  در تحليل كالم علوي از قرآن كريمنكردن استفاده  •

 .)71و  20ص ص مانند( شده است
-98ص ص مانند(استناد داده شود  )ع(شده به اينكه به كالم علوي گاهي تحليل مقلب •

99(. 
 ).98ص(عناوين فرعي  نشدنذكر •
 .تمرين درسي نداشتن •
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 .گيري براي هر درسنتيجه نداشتن •
 امـا  ،صـفحه اسـت   10 اول،درس  ؛ براي مثـال صفحات درسي با هم نبودنمتناسب •

 .صفحه 40صفحه يا درس آخر  33 ،درس سوم
هـاي  كتاب شامل بحـث  پنجاه درصدتوان گفت مي .سياسي دارد ةها جنباكثر بحث •

حال اينكـه   ؛دارد ديگر به موضوعات مختلف اختصاص پنجاه درصدسياسي است و 
شناسـي،   شناسـي، روان جامعـه : اعـم از اسـت،  مختلفي شامل موضوعات  البالغهنهج

 . ...اقتصاد، اخالق، تعليم و تربيت، اصول عقايد و
آشنايي با بالغه «نام ا بهتر بود ب كه است »البالغهنهجآشنايي با «عنوان  بااولين بحث  •

 .كاسته شودباشد و تعداد صفحات آن  »البالغهنهج
 .ار و نوآوري اندكو ابتك ها بسيار استقولنقل •
 .جاي فصل از درس استفاده شود هب •
جـا داشـت از قـران كـريم اسـتدالل       ،»مشورت و رايزنـي « با عنوان 97 فحةدر ص •

 .و آيات ديگر) 32/ النمل( »ما كنت قاطعه امراً حتي تشهدون« مانند ،شد مي
كـه  (معنـوي  دربـارة معنـاي   ولي  ،اشاره شده »تلون«لغوي به معني  103 فحةدر ص •

 .است سكوت شده) همان نفاق است
 .ها شباهت به يك مقاله علمي پژوهشي داردبيشتر درس •
شود آخرين درس در اولين درس قرار گيرد، زيرا تزكيـه قبـل از تعلـيم    پيشنهاد مي •

 .است
 .منبع ندارد »...العدل يضع االمور): ع(قوله «: 173ص  •



 

  البالغهتفسير موضوعي نهج
  .صفحه 184. چاپ اول. 1390معارف، : قم. علي رهبر اسالمي

  
  

  شكلي و محتوايي هايامتياز
  .8و  6 ،4هاي جز درس هب ،تعداد صفحات هر درس مناسب است •
 .پرسش و پژوهش ارائه شده است ،در پايان هر درس •
 .ارائه شده است منابع هر درس •
  .در پايان هر درس وجود دارد) فارسي  -  عربي(نامه واژه •
 استفاده از اصطالحات روز •
 البالغهنهجمستند به خود  اغلبتبيين ساده و روان و  •
 .آن آمده است يدر ابتدا همراه با نظم و منطق هر درس ةخالص •
 .اشاره خوبي شده است البالغهنهجمصادر دربارة  35 فحةدر پاورقي ص •
 .نده استويسدروس داراي تحليل از طرف خود ن ةبقي ،جز درس اول هب •
از قرآن كريم و حديث شريف نبـوي اسـت و گـاهي از خـود      كتابسبك استدالل  •

 .استفاده شده است البالغهنهج
 ).دو ةشمار ،50ص مانند(دارند  توجه نويسنده به عمق مسائل •
 ).)و(بند  ،54ص مانند( تعابير جديد در حين تفسير ةارائ •
آرايي، صحافي و طرح جلد مناسـب   نگاري، صفحه لحاظ حروفكيفيت شكلي اثر از •

 .است
  

  هاي شكلي و محتوايي كاستي
 .شده اندك استمنابع استفاده •
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 .در درس اول به منابع اصلي دسترسي پيدا نكردندنده محترم ويسن •
 .شد بهتر بوداگر خالصه مي .قول است تا تحليلنقلدرس اول بيشتر  •
 .گيري داردتمامي دروس نياز به نتيجه •
 ).170و  143، 123، 118، 101، 100صص( اندتكرار شده ،از جمالت رخيب •
 93، 90، 89، 80، 64 صصـ ( انددچار اشكال شدهدر ترجمه نده محترم ويسگاهي ن •

 ...).و 153، 95
، 39، 38ص(نـد  ا هنظر نمـود و از متن عربي صرفشده فارسي اكتفا  ةگاهي به ترجم •

 ).70و  69
 عمدة و عادة     اماليي عمدتاً و عادتاً= اشتباهاً •
 .تاريخي خالي است  -  مسائل اجتماعي و در اين كتاب جاي جنگ و صلح •
 .منبعي ذكر نشده است، )ع(قول امامبراي نقل 71در ص •
در بيان مقام اهـل بيـت   ويژه به ،شودبيشتري حس ميدر درس پنجم نياز به تحليل  •

 .)ع(
 .جا چاپ شده است هجاب) 2-1(پاورقي  :111ص •
عنواني براي دو مطلب است و حال شـرح مـدنظر    ،»...تنگ بخل«: بند دو ،174ص •

 .مطلب است سه
 .اول صفحه باز شود ،»زهد«نام  بهجا دارد عنواني  :158ص •
 .محلي از اعراب ندارد ،بحث اخالقيهاي دروغين در موضوع رب :167ص •
 .كتاب فاقد نوآوري است •
 .شودديده نمي نظم منطقي در مباحث كتاب •
 البالغه نهجهاي نادرست از مطالب  برداشت •
 تعريف دقيق و مفاهيم و اصطالحات نبود •
  .دريافت نادرستي صورت گرفته است ،در انطباق مباحث و مصاديق بحث •
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 .)...و 173، 145، 134مانند (نامفهوم  و زائدجمالت و عبارات وجود  •
 آيات  ةاشتباه در ترجم •
 السالم معرفي ضعيف اهل بيت عليهم •
 ....)و 171، 69 صص(نقل به معناي احاديث و روايات  •

 
  يشنهادها پ

 .درس قرار گيرد ،جاي فصل هشود بپيشنهاد مي •
 .اضافه شود به مفاهيم اصول عقايد) قيامتو  عدالت(دو درس  •
   .هاي معارف اسالمي مفيد است در رشته كارشناسي ةدور اثر براي •
  .عنوان منبع كمك درسي مناسب است اين اثر به •

  



 

  البالغهتفسير موضوعي نهج
  .صفحه 218. دوم چاپ سي و. 1390معارف، : قم. مصطفي دلشاد تهراني

  
  

   اثر شكليامتيازهاي 
آرايي و طرح جلـد خـوب   نگاري، صحافي، صفحهلحاظ حروفكيفيت شكلي اثر از •

 .است
  .قواعد ويرايش و نگارش اثر مناسب است •

  
  اثر محتواييهاي كاستي
جدول و نمـودار   ،گيرينتيجه ،تمرين ودر اين كتاب فقط طرح بحث مقدماتي آمده  •

 .در كار نيست
، 63، 59 صمانند ص(هاي اصطالحات خالي از اشكال نيست برخي موارد ترجمهدر  •

 )....و 96، 72، 68
بحـث را   ةكه ثمر 64تا  60فحه ص مانند ؛حدودي محتوا با موضوع متناسب نيستتا •

جـاي بحـث    فوايـد خداشناسـي را بـه    يعنـي  ؛خود بحث مطرح كـرده اسـت   يجا به
مطلب از آغاز اين فصل كتاب ديني از  كه عنوانصورتياست، در خداشناسي آورده

 75تـا   52 فحهبخشي از بحث امامت از صـ . خود خداشناسي است 64تا  55 فحهص
 . استنيز ضعيف 

 .عنوان با محتوا انطباق ندارد ،شناسيامام و در برخي از فصول مثل خداشناسي •
خود نويسنده نيز برخي موارد در  .هاي اثر مستند به منابع نيستدر برخي موارد داده •

بلكه با واسطه مطالبي از كتاب نقل كـرده   ،در اثر بهره نبرده يادشدهمستقيم از منابع 
ه كتـاب  واسـط  بـه در بيان حكمت نظري و عملي  164و  163فحات ص مانند ؛است
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. اسـت  است و مطهـري مطـالبي را از مالصـدرا نقـل كـرده     آشنايي با علوم اسالمي 
 .عالمانه نيز هست بودن مطلب، غيرها عالوه بر ناقصاينگونه نقل

مالك دقيق براي انتخاب موضـوعات   ،نظم منطقي كتاب بسته به ذوق نويسنده بوده •
گاهي مطالبي زيبا انتخاب شده و گاهي ديگر خيلي ربط منطقـي  . در كار نبوده است

  .در كار نيست
  

   پيشنهاد
  .شوددرسي پيشنهاد ميكتاب كمك عنوان به اين اثر •

  
  



 

  پژوهي درآمدي بر تاريخ
   ،)ع(دانشگاه امام صادق: تهران. مسعود صادقي: مترجم، مايكل استنفورد

  .صفحه 466. چاپ چهارم. 1388، جلد سوم 1386، جلد دوم 1384جلد اول 
  
  

  اثر شكليبررسي 
   امتيازها

آرايي، صحافي و طرح جلـد خـوب   نگاري، صفحهلحاظ حروفكيفيت شكلي اثر از •
 .است

 .قواعد عمومي ويرايش و نگارش رعايت شده است •
  .آورده استرا اعالم و اصطالحات  ،در هر فصلمترجم محترم  •
  

  اثر محتواييبررسي 
  امتيازها

اي از مباحـث بـا نظـم    خالصـه  ،هر فصل از كتاب مقدمه دارد و در پايان هر فصـل  •
 .منطقي آمده است

 .عنوان و فهرست اثر انطباق وجود داردميان محتوا و  •
بديع و روزآمد اسـت و نحـوه    ،هاي مباحثساختار، نمونه و مثال كتاب در طراحي، •

 .جديد است ،چينش مباحث
  .اثر داراي نظم و انسجام منطقي است •
  

  هاكاستي
در فارسـي   ،صورت ايتاليك آمدههتعابير التين كه در متن اصلي كتاب ب موارديدر  •
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 29ص مانند ؛پاورقي نيامده استمعادل التين برخي تعابير در  و نشده استمنعكس 
 P:17 فارسـي  34ص، :Supperssio Veriسركوب حقيقـت   P:B= فارسي

 .Longues durees: طول مدت سير

اي  جديد و خالقيت به معنـاي ابـداع نظريـه و ماننـد آن بهـره      ةلحاظ طرح ايد اثر به •
  .ندارد

  



 

  عرفان عملي در اسالم درآمدي بر
  .صفحه 295. چاپ اول. 1387معارف، : قم. حسين موسوي سيد

  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

آرايي، صحافي و طرح جلـد خـوب    نگاري، صفحه لحاظ حروفكيفيت شكلي اثر از •
 . است

  .عمومي ويرايش و نگارش اثر در حد مطلوبي رعايت شده استقواعد  •
 

  بررسي محتوايي اثر 
  امتيازها 

خـوبي   صورت كلي در اثر انجـام شـده اسـت و نويسـنده بـه      طرح بحث مقدماتي به •
 .مطالب را تفهيم نموده است

تبيين اصطالحات تخصصي كافي اسـت و ادبيـات روان و    برايتوضيحات نويسنده  •
  .قابل فهم است

توضـيح   خـوبي  بـه ترين موضوعات اخالق عرفاني و عرفان عملي  مهم ،در اثر حاضر •
جاي نويسنده از آيـات، احاديـث، اشـعار و حكايـات      هداده شده و استناد صحيح و ب

 .شدن مباحث شده استنشين موجب دل
 .محتواي اثر با عنوان و فهرست آن انطباق دارد •
 . شود نظم و انسجام قابل قبول در اين اثر مشاهده مي •
 . قدر كافي استفاده شده است از منابع دست اول و متعدد به •
 .استنادات و ارجاعات اثر دقيق است •



 185    درآمدي بر عرفان عملي در اسالمي

تواند  سازي قواعد عرفان عملي اسالم موفق بوده است و اين امر مي نويسنده در ساده •
 .كندهاي ديني و فرهنگ اسالمي كمك  به رواج ارزش

 
  هاكاستي

هاي جديد و سنتي عرفـان   زيرا اگر ميان ديدگاه ،و اطالعات اثر روزآمد نيست  داده •
  .نمود مخاطبان بيشتري را جلب مي ،كردميعملي تعامل ايجاد 

  .اثر فاقد هرگونه نوآوري است •
  .از منظر نقادانه به عرفان عملي نپرداخته است روازايناثر داعية نقادي ندارد و  •

  



 

  رويكرد استاد مطهري به علم و دين
  .صفحه 104. چاپ اول. 1390معارف، : تهران. عبدالحسين خسروپناه

  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

آرايي، صحافي و طرح جلد مناسـب  نگاري، صفحهلحاظ حروفكيفيت شكلي اثر از •
 .و خوب است

 
 هاكاستي

در برخي از قواعد ويرايش و نگارش در كاربرد عالئـم سـجاوندي اثـر، اشـتباهاتي      •
 4، س75؛ ص8، س35؛ ص12، س28وجود دارد كه نياز به اصالح دارد؛ مانند ص

 .، ويرگول بيايد)؛(ويرگول جاي نقطهكه بايد به
  

  اثر محتواييبررسي 
   امتيازها

 .عنوان و محتواي اثر با هم مطابقت دارد •
 .اثر از نظم منطقي و انسجام برخوردار است •
 .انصاف علمي را رعايت كرده است ،استاد مطهري ينويسنده در تحليل آرا •

  
  هاكاستي

 ،4س 35در ص بـراي مثـال  كـه  چنان ؛عمل نيامده است دقت كافي به در استنادها، •
چين مشخص نشـده اسـت و بخشـي از    مستقيم با نقطه قولعبارات محذوف از نقل
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 103و  65تـا   63همچنين در صفحات . عبارات حذف شده است كه مخل معناست
ارجاع شـده اسـت و چهـار بـار ارجـاع       علل گرايش به ماديگريبه كتاب  105تا 

شايسـته بـود فقـط     ،قـول پيوسـته اسـت   كه چون نقل درحالي ؛صورت گرفته است
 .قول ارجاع صورت گيردر آخر نقلهم د آن ،بار يك

  
   پيشنهاد
علم و كالم جديد معرفي  ةهاي فلسفمنبع فرعي در درس عنوان بهتوان  اين اثر را مي •

  .كرد
  



 

  شرح منظومه حكمت 
  بخش اول) عدمدر باب وجود و (

   ،)ع(دانشگاه امام صادق: تهران. سيد محمد منافيانرضا اكبري و 
  .صفحه 310. چاپ اول. 1390

  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

 .آرايي، صحافي و طرح جلد مناسب و خوب استلحاظ صفحهكيفيت شكلي اثر از •
 .زبان نگارش اثر روان است •

  
  هاكاستي

باشـد،  «شود، ماننـد اسـتفاده از فعـل    مشاهده ميهاي نگارشي در برخي موارد غلط •
و ماننـد اينهـا؛ اسـتفاده از    » است، هست و هستند«جاي  هاي آن بهو صيغه» باشد مي

و مانند » درباره«جاي  به» پيرامون«، »كنندهبيان«جاي  به» بيانگر«ها مانند برخي غلط
 .اينها

در آن فصـل مربـوط    شـده حشده در پايان هر فصل به همة مباحث مطرمنابع معرفي •
 .شود نمي

  اثر محتواييبررسي 
   امتيازها

 .سازي اصطالحات تخصصي اثر مناسب است معادل •
توانـد بـا مـتن     اثر با هدف آموزش به نگارش درآمده و خواننده بـا مطالعـة آن مـي    •

 .ارتباط مناسب برقرار سازد ،آن و شرح سبزواري بر منظومه
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 .وجود داردميان محتوا و موضوع اثر انطباق  •
متناسـب  حكمـت متعاليـه    ةاسالمي شاخ ةواحد درس تخصصي فلسف دوحجم اثر با  •

 .است
اسـالمي بـراي دانشـجويان در نظـام      ةكتاب براي آموزش يك متن سنتي در فلسف •

 .بديع و نوآورانه است ،دانشگاهي
 .اين اثر است هاييكي از امتياز ،هاي فلسفيبيان دقيق ساختار منطقي اكثر استدالل •
 .اثر داراي نظم و انسجام منطقي است •

 
  پيشنهادها 

بخـش حكمـت متعاليـه در     ،اسالمي ةواحد درس تخصصي فلسف دواين كتاب براي  •
 .مقطع كارشناسي مفيد و مناسب است

تشـخيص   كهاي مراعات شود  گونه بهتر است نظم الزم در ميان سير تاريخي بحث به •
  .پذير گردد تفاوت مباني فيلسوفان و نيز فهم تحوالت فلسفي براي دانشجو امكان

  



 

  فلسفه انتقادي تاريخ
  ،ژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالميپ: تهران. ابوالفضل رضوي سيد

  .صفحه 356 .چاپ اول. 1391 
  
  

  اثر شكليبررسي 
   امتيازها

طرح جلد اثر با موضوع كتاب  ةزمين .لحاظ صحافي خوب استكيفيت شكلي اثر از •
 .تناسب دارد

 .استمتن اثر روان و رس •
 
  هاكاستي

تر  نگاري ريز است و بهتر بود حروف كتاب درشت لحاظ حروفلي اثر ازكيفيت شك •
طـرح جلـد اثـر    . هـاي الزم باشـد   آرايي كتاب بايد ساده و بدون آرايـه  صفحه. شود

بـه   يتـوجه بـي سـليقگي و   نشان از كـج  )حروف در مستطيلي با رنگ غير متوازن(
ايـن   هـاي ويژگيهاي غير فني از  هاي هنري است كه متأسفانه اين نوع طراحي جنبه

 . انتشارات است
 )....و 13، س39؛ ص3، س34مانند ص(اثر نيازمند ويراستاري دوباره است  •
، 46؛ ص2، پــاورقي73ماننــد ص(تــايپي در اثــر وجــود دارد  هــايغلــطاي  پــاره •

 )....، و3، پاورقي76؛ ص5پاورقي
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  اثر محتواييبررسي 
   امتيازها

اسـت، بـراي    بندي نهايي استفاده شده از ابزار الزم علمي مانند نتايج و جمع رخياز ب •
 . بخش اول و دوم ،فصل اول مثال در

 .سازي اصطالحات تخصصي خوب است معادل •
 .تناسب و انطباق وجود دارد ،با عنوان و فهرست اثر ميان محتوا •
را بـا توجـه بـه     فلسفه تاريخ ةآوري مطالب و مباحث حوز اين اثر بيشتر جنبة جمع •

اي و غربي دارد و در اين حد نيـز توانسـته تركيـب مناسـب و      كتب و منابع ترجمه
 روازاين  .دانشجويان ارشد فلسفه تاريخ بدهد ويژه ، بهنقشي را تحويل خواننده خوش

تـرين عنـاوين الزم    انتقادي تاريخ در ايران، بـه مهـم   ةبا توجه به كمبود كتب فلسف
 . اشاره كرده است

 .اثر از نظم منطقي و انسجام مطالب برخوردار است •
  

  هاكاستي
 .اندك است ،ميان محتوا و موضوع اثرجامعيت و تناسب  •
نويسـنده اسـت يـا از     شود مطالب از آنِ دقيق نيست و مشخص نمي هابرخي استناد •

ـ    بنـد  ،47يا ص 45؛ مانند صاست جايي نقل شده معمـول   ةدوم كـه بـرخالف روي
منابع در فهرست آخر نيامده است  رخيبنيز در مواردي  .ده استاستنادي نش ،كتاب

 )....و 2پاورقي ،189ص ؛2، پاورقي307مانند ص(
 
   پيشنهاد
 . شود ارشد پيشنهاد ميكارشناسي ةيك منبع فرعي براي دانشجويان دور عنوان بهاثر  •

 



 

  فلسفه تاريخ
  .صفحه 222. چاپ اول. 1385 ،)ع(مؤسسه امام صادق: قم. سبحاني جعفر

  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

 .آرايي، خوب است نگاري و صفحه لحاظ حروفكيفيت شكلي اثر از •
 .استنثر اثر روان و رس •

 
  هاكاستي

 .صحافي اثر متوسط است •
 .بسيار بازاري است و مناسب يك كتاب علمي نيستطرح جلد اثر  •
، 21، بنـد آخـر؛ ص  157مانند ص(اثر در برخي موارد نياز به ويراستاري ادبي دارد  •

 ...).و 1، س25؛ ص7و  5، س22؛ ص5س
 ...).و 16، س45؛ ص3، س216مانند ص(هاي تايپي دارد اثر در برخي موارد غلط •
تحليل و بررسي دقيق علمي و در مواردي هـم  كتاب بيشتر جنبة نقل و قول دارد تا  •

هاي اجمالي پرداخته شـده اسـت، گـاه از عهـدة بررسـي دقيـق مسـئله         كه به تحليل
دانـد و بـدون    ، هم فرد و هم جامعه را اصـل مـي  25براي مثال در صفحه . آيد برنمي

گويـد و مسـئله را    تحليل و تعريف دقيق كلمة اصالت، از اصالت هر دو سـخن مـي  
 .ها كرده استمبهم ر
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  اثرمحتوايي بررسي 
  امتيازها

 . شود ارتباط و نظم مشاهده مي ،گانه ميان عناوين كل فصول پنج •
 
  هاكاستي

در فصل نخسـت بيشـتر    ويژه نظم و تسلسل درون فصول اثر دچار نقصان است و به •
در كـل   هرچنـد  كـه  انـد  مطالبي متفاوت كنار هم رديف شده زيرا ؛شود مشاهده مي

االت ؤمباحـث يـا سـ   ولي صورت يك سلسـله  ،گويند تاريخ سخن مي مسائل ةدربار
 . پيوسته را ندارندهم به

در ايـن  . محـور نيسـت   منبع در كل، قرآن كريمغير از استفاده از متأسفانه كتاب به •
 ،صورت غير فني استفاده شـده اسـت   به هم آن ،منبع نهحدود  ،اي صفحه 222كتاب 
 .شناسي است هاي ماركسيستي و جامعه ديدگاه بيشتر ناظر بركه موضوع آن  درحالي

مباحث فلسـفة تـاريخ    ةهاي جديد در حوز گيري از ديدگاه فقر استناد به منابع و بهره •
 .كند در اين كتاب بيداد مي

، 78، 76، 73، 70، 69، 44ص مانند صـ ( و ارجاعات دقت نشده است هادر استناد •
، 147، 136، 135، 132؛ 126، 125 ،120، 113، 101، 96، 95، 89، 80

 . )205و  196، 193، 189 ،172، 171، 167، 156
مطالبي از افـراد و نويسـندگان نقـل شـده و منـابع آن       ها،استناد بيشترمتأسفانه در  •

 156ماننـد ص  ،مورد اول .نيامده يا مطالبي بدون ذكر اسناد و منابع الزم آمده است
، 33ص صـ  و به نقل از ابن خلدون 74ويد، صبه نقل از فر 72به نقل از هگل، ص

 . ...و 132، 129، 128، 109، 77
 .اثر فاقد نوآوري است •
 .اطالعات اثر روزآمد نيست •
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زيرا اگر نسـبت بـه اهـداف درس     ؛ستيميان محتوا و موضوع اثر تناسب چنداني ن •
ميان محتوا و موضوع اثر جامعيت چنداني وجود نـدارد   ،تاريخ آن را بسنجيم ةفلسف

 ؛نيـز مكفـي دانسـت    قـرآن تاريخ از ديدگاه  ةتوان آن را نسبت به فلسف و حتي نمي
و فقط نيـروي محـرك تـاريخ از ديـد     است چون مباحث فصل چهارم بسيار ناقص 

 . مطرح شده است قرآن
 
   پيشنهاد
 . شود عنوان منبع فرعي پيشنهاد مي اثر به •

  
  



 

  )1ج(مباني انديشه اسالمي 
  ،معارف: قم. نيا و رضا اكبري صادقمهراب  ،ابوالفضل كياشمشكي

  .صفحه 222. چاپ دوم. 1390
  
  

  اثر شكليبررسي 
   امتيازها

 .صحافي اثر مناسب است •
 
  هاكاستي

براي مثال . شودهايي مشاهده مينگاري، كاستيشكلي اثر ازلحاظ حروفدر كيفيت  •
 ).13ص(فاصلة ميان دو كلمه در سطر اول كتاب ذيل مقدمه رعايت نشده است 

 .طرح جلد كتاب بيشتر متناسب با مقطع دبيرستان است •
فاصلة برخي از كلمات رعايت نشده . اثر از نظر قواعد ويرايش و نگارش ايراد دارد •

شناسـي   روش(براي مثال ذيل گفتـار اول  . تيترهاي الزم و فرعي درج نشده استو 
، هيچ تيتري درج نشده است كـه بـراي خواننـده    92تا  86در صفحة ) شناخت خدا

در موارد متعددي كلمـة  . هاي عبارتي يا ويرايشي وجود داردابهام. كننده است خسته
، 32صـفحه  . مبهم اسـت آمده كه ) 5، س121؛ ص5، س33؛ ص10ص(» بيان كه«

 .مبهم است» ...پژوهي ينداما رويكرد در «، عبارت 5سطر 
  

  اثر محتواييبررسي 
   امتيازها

محتواي اثر با عنوان و فهرست آن انطباق ندارد، زيـرا در كتـاب هـيچ تعريفـي از      •
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اسالمي  ةجهت تعيين محتواي مباني انديشپس از اين .اسالمي نيست ةمباني و انديش
 .اجتهادي شده است كليبهو مصاديق آن 

  
  هاكاستي

 .گيري است بندي و خالصهجمع ،كتاب فاقد نتيجه •
در  آنهـا  ، تنهـا بـه ذكـر معـادل التـين     مؤلفان محترم ذيل اصطالحات تخصصي. 2

 ماننـد  ؛انـد نپرداخته آنها اند، اما در متن يا در پاورقي به توضيحپاورقي بسنده نموده
  .46و  37ص گرايي در ص تعالي و اصطالح رويكرد توصيفي و هنجاري ،32ص

زيرا در اين اثر از مباحثي همچون ضـرورت   ؛اثر از جامعيت كافي برخوردار نيست •
دو، نسـبت ذات بـا    و صفات الهي و فـرق آن  حث خداشناسي، مفهوم و معناي اسماب

بسـيار  در كتـاب   آنها و جاياست ميان نيامده  توحيد و اقسام آن بحثي به و صفات
 .رسدنظر ميخالي به

در  بـراي مثـال   .اثـر مشـكالتي دارد   ،2و  1 ةاعم از درجـ  ،از حيث ارجاع به منابع •
مختلف در حقيقـت   يراآ، )به بعد 14 ص(دين  أهاي مختلف از منشگزارش ديدگاه
، برهـان صـديقين   )36ص(، تصورات اديان از خدا )23 -22ص ص(ارشاد و ايمان 
 .منبعي ذكر نشده است ،)121-120ص ص(صدرا و عالمه 

 اند نقد نشده وجههيچبه و ديدگاه مخالفان ذكر شده است، يا آرا چندهردر اين كتاب  •
و اعتقاد به خدا از روي  )15 -14ص ص(دين  أگرايانه در منش آراي تحويل مانند -

مطالب مندرج  مانند ؛نقدشان مختصر استا اينكه ي -  )24-22ص ص(عقل يا ايمان 
گرايـي   اثبـات  و شكاكيت آنها كه در )90-87ص ص(شناسي شناخت خدا  در روش

 .نقد مختصر بسنده شده است همنطقي يا بدون نقد مطرح شده يا ب
 .اثبات نشده است) ابراز(ركن سوم ايمان  ،17 ةدر صفح •
شده كـه تـا چـه انـدازه مـؤثر      شفاف تبيين ن ،در ايمان» عمل« ةمؤلف، 18 ةصفحدر  •
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 .است
بيان مطلب با ايـن طـول و تفصـيل ضـرورتي      ،)خداباوري ةتاريخچ(فصل دوم در  •

 . نداشت
 .مباحث تخصصي است نه عمومي ،)118تا ص(كانت  ةپذيري و نظريمباحث برهان •
اشـتباه اسـت، چـون آن     )121ص(اول برهان صديقين عالمـه   ةآيد مقدمنظر ميبه •

 .نه مقدمه ،مدعاست
 .علم خدا به ذات خويش شفاف تبيين نشده است ،154 ةدر صفح •
 .)9س، 155ص(ذات خداست نه علمش  ،موجود أمنش •
 .دليل افالطون مبهم ذكر شده است ،3 طرس ،190 ةدر صفح •
 .سفانه مطالب آن با اشاره و مختصر آمده استأبا وجود بحث معاد، مت •

  
  پيشنهادها 

 .علمي داردكتاب نياز به ويرايش  •
  .شدبهتر بود در بحث ايمان به فرق آن با اسالم پرداخته مي 18 فحةدر ص •

  



 

  )2ج(مباني انديشه اسالمي 
  .صفحه 232. چاپ سوم. 1389معارف، : قم. حسن يوسفيان

  
  

  اثر شكليبررسي 
   امتيازها

 .نگاري، طرح جلد و صحافي اثر خوب استحروف •
 
  هاكاستي

ويـژه در داخـل كادرهـا و     آرايي اثر مناسب نيست و خطوط ريـز اسـت، بـه   صفحه •
 .ها پاورقي

: قدري افراط شده است؛ چون ايـن عالمـت دو كـاربرد دارد   ) « »(در كاربرد گيومه  •
 .تأكيد بر مطلبقول مستقيم و ديگري اول براي نقل

  .اثر از جامعيت صوري كافي برخوردار نيست •
  
  

  اثرمحتوايي بررسي 
  امتيازها

ماننـد   ،معمول اصطالحات علمي در پاورقي صفحات توضيح داده شده اسـت طور به •
  . ...پلوراليسم، تجدد و
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  هاكاستي
 .نداردمقدمه  ،اثر •
 .بندي خاص نداردنتيجه و جمع ،هافصل •
باشـد،  » آموزش كارآمد مبـاني اسـالم  « ،درس طبق سخن آغازينگذاري اگر هدف •

 .دقيق معلوم نيستطور بهاين هدف با مباحث كتاب  ةرابط
 .اما از مباني، تعريفي نيامده است ،اسالمي است ةانديش ،محتواي اثر •
 .اثر از نظم منطقي و انسجام كافي برخوردار نيست •
ها نويسـنده  فصل برخيدر ) الف: ازير ،نقد و بررسي در كتاب، يكسان نيست ةشيو •

ـ    ،فصـول  يبرخدر ) ب. طرفانه دارد رويكردي بي مباحـث   ةرويكـرد نويسـنده ارائ
برخـي  در ) ج .مثل فصـل معرفـي اديـان معـروف     ،تطبيقي است و نقد مهمي ندارد

توصيفي دارد، همراه بـا نقـد    ةديني است و بيشتر جنب رويكرد نويسنده درون ،فصول
 .ماليم مطالب

  
  پيشنهادها 

ـ    تا ،بحث كاركرد دين پرداخته شودداشت بيش از اين به جا • ثر ؤدر مخاطـب نيـز م
 .رقيب و مخالف درهم آميخته كه ممكن است اثر سـوء داشـته باشـد    .شودواقع مي
 .بهتر است اين مبحث بازنويسي شود بنابراين

در  ويـژه  بـه ، شود كه برخـي الزم نيسـت  هاي فراواني مالحظه ميقولدر كتاب نقل •
  .كتاب آموزشي

خلقت و حفظ جهان  ةبلكه واسط ،توان تصرف نيست فقطواليت تكويني معصومان  •
عالوه معناي واليت تكـويني و تشـريعي دقيـق و     به، )197ص(» لوال الحجه« ؛است

 .متقن تبيين نشده است
ـ  اين ادعا في .ادعا شده كه واليت فقيه از مسلمات فقه شيعه است 198در ص • ه الجمل
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 ؛دادبايست نخست ابعاد و شئون واليت فقيه را توضيح ميمي مؤلفدرست است و 
ادعا شده كه ولي فقيه، واليـت تشـريعي   همچنين  .كردبعد ادعاي فوق را تطبيق مي

 . چون تعريف واليت تشريعي مبهم است، اين ادعا نيز مبهم است .دارد
عوض هم آمده و آن دو در ظاهر  ساالري بحث حكومت ديني و مردم ،در آخر كتاب •

نـام   شكل سـومي بـه   ،كه مقام معظم رهبري و ديگر فقها حاليانگاشته شده است، در
ضروري است و  يامر ،اين بحث كردنديني را مطرح كردند كه اضافه يساالر مردم

 .استكننده براي نسل جوان قانع
  



 

  آليسم آلماني ايده
  .صفحه 600. چاپ اول. 1388پرسش، : آبادان. ابوالقاسم ذاكرزاده

  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

نگـاري و ماننـد آن    هـايي نظيـر كيفيـت چـاپ و حـروف      ويژگـي  بودن اثر وروان •
 .خوب است درمجموع

 
  هاكاستي

برخـي  . كنـد  دارد كه درمجمـوع آن را نيازمنـد ويـرايش مـي    مواردي در اثر وجود  •
مانند آنچه درباره نقد اول كانت آمده ، يا آنچه دربارة (مباحث نيازمند تفصيل است 

كنـد،   طوركلي حجم مباحث گاه كفايت بحث را نفي مي به). هگل نگاشته شده است
  .ويژه اگر قصد آموزشي در كار باشد به

  .اثر بايد بهبود يابد) جلد البته طراحي روي(صحافي  •
  

  اثرمحتوايي بررسي 
  امتيازها

 ،)178تـا   149از ص(نظيـر توجـه بـه نقـادان كانـت       ،تازه بودن برخـي مباحـث   •
فرهنـگ و تمـدن    بارةو همچنين ديدگاه هگل در) 449تا  421از ص(گرايان  روح
  ايراني

 .از منابع معتبر آلماني كه در پايان اثر آمده است مؤلفاستفاده  •
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  هاكاستي
از  مؤلـف رسـد   نظـر مـي  بـه . هاي فارسي نيـاز بـه تجديـدنظر دارد    از معادل برخي •

هـايي   رو معادل اند و از اين نوس در زبان فارسي اطالعي نداشتهأهاي رايج و م معادل
 .اند اشتباه را اختيار كرده گاهغيرمتعارف و 

  
  پيشنهادها 

تـر   هاي دقيق تغيير آن به معادل هاي فارسي و بازنگري و تجديدنظر در برخي معادل •
  تر و قابل فهم

  كتاب نامه به انتهاي افزودن واژه •
  فقيد مؤلفويرايش اثر توسط يكي از شاگردان  بازخواني و •

  



 

  بنيادهاي علم تاريخ
  ني،: تهران. محمدي گل  احمد  :مترجم، مكاال  .بي .سي

  .صفحه 344. چاپ اول. 1387 
  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

  ...)و آرايي، صحافي، طرح جلد نگاري، صفحه حروفلحاظ از(كيفيت مطلوب اثر  •
  جامعيت صوري اثر از فهرست مطالب تا نمايه •
 در حد خوب) ترجمه(بودن نگارش روان و رسا •

 
  هاكاستي

  .نگارشي ترجمه متوسط استقواعد ويرايش و  •
  

  اثر محتواييبررسي 
   امتيازها

  كفايت و اعتبار منابع •
  ها داده روزآمدي اطالعات و •
  رعايت امانت و دقت در استناد و ارجاع •
  عنوان و فهرست آن انطباق محتواي اثر با •
  نظم منطقي و انسجام مطالب در فصول و كل اثر •
  ال با افق جديدؤطرح س •
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  هاكاستي
 )ناظر به ترجمه(در كاربرد اصطالحات تخصصي و ويرايش تخصصي  يدقتبي •

  
  پيشنهادها 

  )توضيحات مترجم(افزودن پاورقي  •
  الحات ويرايشي اص •
  آنها ضبط صحيح برخي اسامي و ضبط التين •
  هاي يكدست فارسي معادلاستفاده از  •

  
  



 

  تاريخ اديان ابتدايي و قديم
  .صفحه 291. چاپ اول. 1384سمت، : تهران. آزادگان جمشيد

  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

  .كيفيت شكلي اثر مناسب است •
  .قواعد ويرايشي در اثر رعايت شده است •
 .حجم اثر مناسب است •

 
  هاكاستي

  .متن اثر روان و رسا نيست •
  

  اثرمحتوايي بررسي 
  امتيازها
  .عنوان و فهرست منطبق است اثر با •
  .است معتبر و كافيمنابع اثر  •
 .و ارجاعات اثر دقيق است استنادها •

  
  هاكاستي
  عدم تناسب موضوعي •
  بودن اطالعاتن روزآمد •
  ال يا افق جديدؤسفقدان  •
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  گيري از ابزار الزم براي تفهيم موضوع عدم بهره •
  

  پيشنهادها 
 بندي مطالب در پايان هر فصل  جمعافزودن  •
 فهرست به اثر افزودن •

  
  



 

  تاريخ فلسفه اسالمي
  اميركبير،: تهران. مبشري هللاسدا :مترجم  ،هانري كربن

  .صفحه 415. چاپ سوم. 1361
  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

  استفاده از منابع مهم •
  برخورداري از انسجام و نظم منطقي در كل اثر •
  فرانسوي به فارسي ةنام واژه برخورداري از •
 د فهرست اعالمووج •

 
  هاكاستي

  .داراي اشكاالت ويرايشي است •
  .برخي اصطالحات در آن درست تايپ نشده است •
  .ندارد) آموزشياستانداردهاي نگارش متن (ابزار علمي  •
  

  اثر محتواييبررسي 
   امتيازها

لحـاظ   بـه  روازاين .هستكالم و عرفان نيز  ،عالوه بر تاريخ فلسفه مشتمل بر فلسفه •
  .اسالمي است ةمضمون، تاريخ انديش

  .ها در اين زمينه استفاده كند نويسنده تالش كرده از آخرين پژوهش •
تعليمـات بـاطني شـيعه     بر ،اسالمي ةگزارش تاريخي از فلسف ةدر اين اثر ضمن ارائ •
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  .كيد شده استتأ
  .اسالمي موفق است ةفلسف ةاين اثر در معرفي زواياي ناشناخت •
 .اثر خوب است ةترجم •

  
  هاكاستي

  .ضعيف استهاي كتاب  سازي معادلاز برخي  •
تاريخي دارد و كمتر به  ةبيشتر جنب(نيست  ههاي درس مربوط متناسب با سرفصلاثر  •

 .)بيان انديشه پرداخته است
  
  پيشنهادها 

 .استفاده كرد يدرس كمكمنبع  عنوان بهتوان از آن  مي •
 رفع اشكاالت ويرايشي اثر •

  



 

  )5ج(تاريخ فلسفه اسالمي 
  حكمت،: تهران. گروهي از مترجمان: مترجم، ليمن اليور و نصرحسين  سيد

  .صفحه 308. چاپ اول. 1388
  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

، ايـن  متفـاوت اسـت  ... آرايـي و  صفحه  نگاري، مجلدات اثر از حيث حروف هرچند •
 .شده خوب استمجلد در تمام موارد ياد

 
  هاكاستي

  .متن ترجمه، روان و رسا نيست •
  .خوبي ويرايش محتوايي و تخصصي نشده است ترجمه بهمتن  •
  .ارجاع به برخي منابع دقيق نيست •
  
 

  اثرمحتوايي بررسي 
  امتيازها

اسالمي متضمن مطالبي تازه  ةاثر از حيث طرح مباحثي در باب وضعيت كنوني فلسف •
 .و بديع است

  
  هاكاستي

البتـه نقـص از   ( ريـزي  هاي شوراي عالي برنامـه  مباحث اثر با سرفصل نبودنمنطبق •
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  .)هاي دروس است سرفصل
 گانه ها در مجلدات پنج ترجمه نبودنيكدست •

  
  پيشنهادها 

ويرايش محتوايي متن توسط ويراستاري توانا كه ترجمه هر پـنج جلـد را يكدسـت     •
  .كند

  .ويرايش صوري متن •
  
  



 

  تاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانس
  .صفحه 608. چاپ اول. 1382سمت، : تهران. محمد ايلخاني

  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

  رواني اثر •
  رعايت قواعد ويرايش و نگارش •
 شناسيكلي، فهرست اعالم و كتاب ةمقدم •

 
  هاكاستي

  .تناسب با موضوع ندارد...) تصاوير دكارت و هگل و(طرح روي جلد  •
حجم گسترده كتاب و پرداختن به برخي متفكران كه اهميت و تناسـب آن بـا دوره    •

  مشخص نيست
  هاي اماليي و تايپيوجود برخي غلط •
 

  اثر محتواييبررسي 
   امتيازها

  هاي مناسب استفاده از اصطالحات تخصصي و معادل •
  هاي تاريخي و توجه به زمينهجامعيت  •
  ها يا اطالعات در برخي فصول روزآمدي داده •
 نظم منطقي و انسجام مطالب •
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  هاكاستي
 از منابع مؤلفاستفادة  بارهنادها و ارجاعات درتنامه، اس فقدان واژه •

  
  پيشنهادها 

  اماليي هايغلطنامه و دقت در رفع  استفاده از واژه •
  در برخي موارد هاي بهتر  استفاده از معادل •
در كدام قسمت از كـدام منـابع اسـتفاده كـرده      مؤلفكردن اينكه معلوم و مشخص •

 .است
  



 

  درآمدي بر تحليل فلسفي
  نو، طرح: تهران. موسي اكرمي: مترجم  ،هاسپرس  جان

  .صفحه 638. چاپ اول. 1389
  
  

  اثر شكليبررسي 
   امتيازها

 اثر يروان و رسا ةترجم •
 
  هاكاستي

هاي  در مقابل مثال(اي نكرده است هاي ايراني اشاره مترجم در ابتداي كتاب به مثال •
  ). اصلي كتاب

تـر،  ، بيشتر شـادكام )545ص(كردن مانند كمينه: استفادة نامناسب از برخي واژگان •
  .در هر مورد اضافي است» بيشتر«كه ... تر وبيشتر خوشحال

  ).341و  310، 81مانند صص (هاي چاپي در اثر وجود برخي غلط •
 

  اثرمحتوايي بررسي 
  امتيازها

  ها و تمرين در پايان هر فصل طرح پرسش •
 تفهيم مطالب  استفاده از اشكال براي •

  
  هاكاستي

حكـم  / داوري :judgment واژهماننـد   ،ترديد در كاربرد يكدسـت مصـطلحات   •
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  .)599ص(
  .كشيشان خلط نشود ةتا با واژ ،شد بهتر بود غير خدا استفاده مي »ناخدا« •
  

  پيشنهادها 
 شده در مقدمهبردهكار ههاي ب اشاره به تغييرات شكلي در مثال •
 در متنشده كاربرده بهساختن مصطلحات يكدست •

  



 

  كالم مسيحي
  مركز مطالعات و: قم. حسين توفيقي: ترجمم، ميشل توماس

  .صفحه 176. چاپ اول. 1377، تحقيقات اديان و مذاهب
  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

مخاطـب خـود را مسـلمانان و     مؤلفجهت اينكه بودن مطالب بهرسا و مفهوم ،روان •
  .غير مسيحيان در نظر گرفته است

 .آرايي نگاري و صفحه حروف ،لحاظ ويرايشي و نگارشيبودن ازقابل قبول •
  

  اثر محتواييبررسي 
   امتيازها

  مناسب اصطالحات تخصصي كاربرد •
  اشتمال بر فهرست توضيحي اصطالحات •
  انطباق محتوا با فهرست •
  ريزي شوراي عالي برنامههاي  تطابق نسبي با سرفصل •
  منبع كمكي عنوان بهانشجويان شخصي د ةبودن كتاب براي مطالعمناسب •
  مطالب تدوينبندي و  نوآوري در تقسيم •
  نظم و انسجام مطلوب اثر •
  هاي توضيح و نقدي از سوي مترجم افزودن پاورقي •
 .كامل و با رعايت امانت ةترجم •
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  هاكاستي
  آموزشي در تفهيم مطالب فناورينگرفتن از ابزار علمي و بهره •
  ارجاع و استناد اندك •
مخالفـت   گاهمن و معتقد به موضوع پرداخته است و ؤاز منظر يك كشيش م مؤلف •

 .با اسالم پنهان نكرده است را خود
  
  پيشنهادها 

  فارسي توسط مترجم -  انگليسي ةنام افزودن واژه •
بايد  صورت، در غير اينآشنايي اوليه با كالم مسيحي مناسب است براياين اثر تنها  •

  .حجم اثر بسيار افزايش يابد
  
  



 

  متون عرفاني به زبان فارسي
  .صفحه 286. چاپ اول. 1388سمت، : تهران. عبدالوهاب شاهرودي

  
  

   اثر شكليبررسي 
  امتيازها

  نثر روان و رسا •
  آرايي و طراحي جلد نگاري، صفحه لحاظ حروف كيفيت مناسب اثر به •
  تناسب اثر با واحدهاي درسي •

  
  اثرمحتوايي بررسي 

  امتيازها
  كاربرد دقيق اصطالحات •
  توصيف و تحليل اصطالحات با ارجاع به آثار دست اول •
  گزينش مناسب و گسترده از منابع •
  بودن محتوا و ارجاعات مكرر در هر صفحهمستند •
 .)انديشي مانند مرگ(روزآمدي در تقرير مطالب و طراح برخي مسائل  •

  
  هاكاستي

  بيشتر حجم كتاب به نظم دادناختصاص •
  علمي   -  از ابزار آموزشي نبردن بهره •
  دليل لحاظ معيار موضوعي در گزينش متون اثر به نبودنجامع •
  ريزي هاي شوراي عالي برنامه سرفصل تفاوت حداكثري با •
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  فاقد نظم منطقي و انسجام الزم در مطالب •
 .)90 و 13 ،1 صمانند ص(مطالب به منابع برخي ندادن ارجاع •

  
  پيشنهادها 

  تفكيك متون نظم و نثر از يكديگر •
  مؤلفلزوم ويرايش تحليل و تفسيرهاي  •
بازبيني شـود و عارفـان و   سير تاريخي گزينش متون برحسب اهميت فرد مورد نظر  •

  .عران بزرگ بيشتر مدنظر قرار گيرندشا
 .بهتر است بيشتر در قالب شرح متون باشد تا تفسير آن مؤلفتوضيحات  •

  



 

  مفهوم زمان
  پرسش،: آبادان. مجيد رنجبر و نقشبندپورنادر : مترجمان، مارتين هايدگر

  .صفحه 95. چاپ اول.  1384
  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

 .شده خوب استآرايي، صحافي و طرح جلد اثر ترجمه نگاري، صفحه حروف •
 
  هاكاستي

  .بودن متوسط استترجمه از حيث روان و رسا •
  .ترجمه از حيث رعايت قواعد ويرايش و نگارش متوسط است •
  .هاي اگزيستانس يا فلسفة معاصر مناسب است براي بخشي از درس فلسفهفقط  •
 

  اثرمحتوايي بررسي 
  امتيازها

  .اند مگر در مواردي اندك نتخاب شدهها خوب ا معادل •
  .عنوان و فهرست با محتواي كتاب منطبق است •
 ،آشنا شوند هاي هيدگر  گيري انديشه نحوه شكل خواهند با كتاب براي كساني كه مي •

 .مفيد است
  
  هاكاستي

  .ضعيف و گاه مبهم است ،زبان نگارش ترجمه •
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  .يك منبع فرعي قابل استفاده است عنوان به تنها •
  .جمالت بسيار نامفهوم است ،در برخي از موارد •
 .آمده است »او«ضمير  براي اسامي معنا و اشيا،در بسياري از موارد  •

  
  پيشنهاد
هم در كنار اين  »وجود و زمان« كتاب باب زمان از مناسب است مباحث هيدگر در •

  .اثر مدنظر قرار گيرد
  



 

  منطق، معيار تفكر
  .صفحه 424. چاپ اول. 1385سمت، : تهران. محمد حكاك سيد

  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

  .كيفيت اثر خوب است •
 .واحدي خوب است سهحجم اثر براي درس  •

 
  هاكاستي

  .سازد حدي استفاده شده كه متن را دچار مشكل مياز واژگان عربي به •
  .استفاده شده است زائددر متن از جمالت  •
  .حاج مالهادي سبزواري بدون ترجمه ذكر شده است» منظومه«ابياتي از  •
  .هاي گفتاري استفاده شده است در مواردي از عبارت •
  .قواعد ويرايشي در برخي موارد رعايت نشده است •
 

  اثرمحتوايي بررسي 
  امتيازها

 هرچنـد ( چند در ذكر مثال، تمرين و تلخيص نموداري اسـت  هايياثر حاوي ابتكار •
  .)كافي نيست

 .خوب است) جز در موارد اندكي(نظم اثر  •
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  هاكاستي
  .عمومي منطق نيستشده در اثر متناسب با سطح آموزش برخي از مباحث مطرح •
  .ها و تمايزها ذكر نشده است بندي در مواردي وجه تقسيم •
  .هاي فلسفي در آن مطرح شده كه ضرورتي ندارد نزاع •
به ايـن هـدف    ،نوآوري اثر را در تناسب مباحث با مخاطبان داشته ،نويسنده هرچند •

  .نرسيده است
بحـث تعريـف بـه    براي مثـال  (واحدي حاكم نيست  ةشيو ،در تنظيم مباحث كتاب •

  ).بخشي شيوه نههولي صناعات خمس ب ،بخشي نگاشته شدهسبك دو
دچار فقر تحليلي و نگرشي نيز اين اثر  ،همچون بسياري از آثار منطقي دو سدة اخير •

  .تاريخي است
 .دقيق نيست و در برخي موارد غلط است ارجاعات اثر •

  
  پيشنهادها 

  .نگاري و مكاتب مختلف بايد معلوم باشد منطق ةاثر در قبال پيشين ةموضع نويسند •
  .دشوجهت فهم كامل مخاطبان اصالح  زبان كتاب بايد در •
  .هاي درسي بايد امروزي و قابل دريافت براي مخاطب طراحي شود مثال •
  .هاي كتاب محتاج بازنويسي و تكميل است تمرين •

  



 

  گذاري و ضرورتنام
  هرمس،: تهران. كاوه الجوردي: ترجم، مكريپكي .اي  سول

  .صفحه 191. چاپ اول. 1381
  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

  .متن اثر روان و رساست •
  .قواعد ويرايش و نگارش بسيار خوب رعايت شده است •
 .خوب است... آرايي و صفحهنگاري،  لحاظ حروفت اثر ازكيفي •

  
  هاكاستي

دليل ناآشنابودن برخي اصطالحات، چندان روان نيست  ترجمه هرچند دقيق است، به •
  .كند زبان دشوار ميفارسي  و فهم مطالب را براي خوانندة

  
 

  اثرمحتوايي بررسي 
  امتيازها

  .تحليلي است ةاصطالحات جديد در فسلف ةاين كتاب واضح و پديدآورند •
گرايـي،   بخشيدن به سنت متافيزيكي ذاتعمقت: هاي اثر عبارتند از از نوآوري برخي •

 بـاره بيـنش جديـدي در   ةباب نحوة داللت اسامي خاص، ارائ جديدي در ةطرح نظري
توضيح جديدي براي تفسير برخي از مطالـب منطـق    ةارائ هماني،  قديمي اين لةئمس

مسـائل   بارهبياني جديد در ة، ارائآنها جديد و منطق موجهات و برقراري ارتباط بين
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  .آنها هماني مرتبط با نفس و بدن و اين
  .باب داللت بسيار خوب است قبل در ةاحاطه و تسلط نويسنده بر نظر فالسف •
  .است هاي ديني و اسالمي يد ارزشؤگرايي م با توجه به پذيرش ذات •
واخت برابرهاي در متن و كاربرد يكن مؤلفكلمات  ةمترجم محترم با تعهد به محدود •

  .است كردهدقت و احتياط الزم را در برگردان كتاب  ،فارسي
   .هماني اين بارةجديد در يطرح نظر •
  .مرتبط با نفس و بدن مباحث بارةجديد در يطرح نظر •
  .نظم منطقي و انسجام مطالب بسيار مناسب است •
  

  هاكاستي
  .اثر روان و رسا نيست ةترجم •

  پيشنهادها
 امـا در  ،اجمال تـدريس كـرد   توان محتواي اين اثر را به ارشد ميكارشناسي ةدر دور •

  .تفصيل بحث كرد دورة دكتري بايد مباحث آن را به
پيشـنهاد   ،با توجه به فقدان ادبيات مناسب در زبان فارسي دربارة موضوع ايـن اثـر   •

  .اين مباحث بسط و گسترش يابد ،شود از طريق نگارش مقاالتي در اين باب مي
هـايي   كتاب در دورة تحصيالت تكميلي تجزيـه و تحليـل شـود و درس    مطالب اين •

  .بخشي از متون اصلي قرار گيرد ،تطبيقي ةمنطق و فلسف ةفلسف  زبان، ةچون فلسف
بخشي از برنامه درسـي فلسـفه    ،هاي عالي فلسفه تجزيه و تحليل متن كتاب در دوره •

  .گيرد قرار
  



 

  عرفان و فلسفه
  سروش،: تهران. بهاءالدين خرمشاهي: مترجم، استيسوالتر ترنس 

  .صفحه 384. چاپ پنجم. 1379
  
  

  اثرشكلي بررسي 
  امتيازها

 .آرايي و طرح جلد خوب است ي، صفحهلحاظ صحافكيفيت شكلي اثر از •
 .ستروان و رسا اثر ةترجم •

 
  هاكاستي

 . كننده استنگاري كتاب ريز و خسته حروف •
) ؟(عالمـت  : 8، س140شـود؛ بـراي مثـال ص    هاي تايپي در اثر مشاهده مـي غلط •

  .كه درست آن پنجمين نمونه است» سومين نمونه«، 71اضافي است يا ص
 

  اثر محتواييبررسي 
  امتيازها

  .86مانند پاورقي ص ،رعايت شده است خوبي بهسازي اصطالحات تخصصي  معادل •
 .با عنوان و فهرست آن انطباق داردمحتواي اثر  •
 .حدود زيادي روزآمد استها و اطالعات اثر تا داده •
هـاي جديـد مبـادرت     نويسنده به طرح نظريـه  ،در فصولي .اثر داراي نوآوري است •

دازد پـر  هـاي جديـد مـي    در مواردي به طرح اسـتدالل  ؛)308 و 187صص(كند  مي
عرفاني  بو در طرح بحث ارتباط فلسفه با تجار )218و  151، 150، 143 صص(
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 .از يك تنظيم جديد بهره برده است ،و اصل ساختار علمي كتاب
 .اثر داراي نظم و انسجام منطقي است •
 .دقيق است هاارجاعات و استناد •

 
  هاكاستي

 .استبندي نهايي، طرح بحث مقدماتي و تمرين  اثر فاقد نتيجه و جمع •
 
  پيشنهادها 

  .شود عنوان منبع فرعي پيشنهاد مي اين اثر به •
 .تايپي در اثر هايغلطرفع  •
 .اثر بهبندي نهايي، طرح بحث مقدماتي و تمرين  جمع افزودن نتيجه، •

  



 

  
Ancient Greek Philosophy  

Tomas A. Blackson.Wiley Blachwell. 2011.First Edition 
 
 

  اثر شكليبررسي 
  امتيازها

آرايي، صـحافي و طـرح جلـد    نگاري، صفحههاي حروفكتاب از هر لحاظ در زمينه •
 .قد اشكال خاصي استقابل قبول و فا

 .و روان استنگارش اثر رسا  •
 
  هاكاستي

شـيوة ارجـاع بالكسـون،    . گـردد ترين اشكال صوري به ارجاعات كتـاب برمـي  مهم •
وي براي ارجاع ابتدا نـام مؤلـف كتـاب، سـپس عنـوان آن و      . اي رايج نيست شيوه

 هـا و هاي موجود در كتـاب ذكر نام كتاب در ارجاع. كندتاريخ چاپ آن را ذكر مي
مشخص نيست دليل . دشو ايش حجم كتاب ميمقاالت علمي رايج نيست و سبب افز
  . بالكسون براي اين كار چه بوده است

. ارجاعات وي به متون اصلي از فيلسوفان است بارهكه وجود دارد در ياشكال ديگر •
كـه ارجاعـات   ) 30و  29 صصـ (سقراطيان اشاره كرده است  پيش بارهبالكسون در

 Diels, h. and kranz, w. (1952) Die fragmente«وي به كتاب 

der vorsokratiker, 6th edition, Berlin: Weidmann «و  است
همچنين توضيح داده اسـت كـه   . اين كتاب را نيز در زمره منابع فهرست كرده است
هـاي سـاير   قـول اما منـابع نقـل  . ترجمة اين قطعات تا چه اندازه كار خود وي است

، 5، يادداشـت  65بر اين اساس در صفحة . اندفهرست منابع نيامده هاي وي درفصل
 ،كلي از دو سلسله ترجمة موجود از آثار افالطون به انگليسي نـام بـرده اسـت   طور به
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د و نام مترجم آن و سال چـاپ  معرفي شو تك آنها بدون اينكه در فهرست منابع تك
 ،169صـفحة   8ت شـمارة  ارسطو نيز به همين صـورت در يادداشـ   بارهدر. آن بيايد

امـا در   ،توضيحاتي دربارة ويراست اصلي انگليسـي آثـار ارسـطو داده شـده اسـت     
  .اندصورت جداگانه فهرست نشده صورت كلي و نه به نه به ،فهرست منابع اين آثار

 
  اثر محتواييبررسي 

   امتيازها
مقدمه و درآمد خوبي دارد كه خواننده را هم با هدف اثر و هم موضوع مـورد   ،كتاب •

ـ  ،در آغاز هر بخش و هر فصـل . كندآشنا مي خوبي بهبحث  مختصـري آمـده    ةمقدم
رود و مـي شـمار   بـه بنـدي هـم   اي جمعكه گونه) شكلداخل كادري مستطيل(است

در آغـاز  . آن مقدمـه را نيـز بخوانـد    ،از پايان فصل يا بخش پسخواننده بهتر است 
مـورد   ةها نيز نموداري زماني ترسيم شده تا تصويري تـاريخي از دور بخش برخي از

 .در ذهن خواننده ترسيم كندنيز بحث 
 .محتواي اثر با عنوان و فهرست آن انطباق دارد •
 .كتاب در نوع خود نوآورانه است •
  .نظم منطقي و انسجام مطالب در كل اثر خوب است •

  
  هاكاستي

متون مورد استفاده خـود   ،ارجاعات جاي سؤال دارد كه چرا نويسنده بارهاثر تنها در •
 ةترجمچه چه در متن اصلي يوناني و (از افالطون و ارسطو را در منابع نياورده است 

خود  ةها ترجمها در اين بخشقولآيا اين نقلكه كند  وي همچنين روشن نمي .)آنها
  .اين اشكال در بخش آخر نيز وجود دارد. وي است يا نه



 

English for the Students of Quranic Sciences and Tradition  
  سمت،: تهران. الدين جاللي جالل نژاد و محسن جان

  .صفحه 158. چاپ اول .1382
  
  

   اثر شكليامتيازهاي 
كتـاب در سـطح خـوبي     قلم، رنگ، نوع چاپ و قطـع  ةنگاري، انداز كيفيت حروف •

 . است
  

  اثر محتواييامتيازهاي 
 ،هـاي مطلـوب اثـر حاضـر اسـت      يكـي از شاخصـه   ،گونـاگون  هـاي  وجود تمرين •

بلكـه   ،قـدرت درك مطلـب و متـون دانشـجو را افـزايش داده      تنهـا  نهكه  طوري هب
  .تواند بهبود ببخشد هاي تكلم و نگارش او را هم مي مهارت

آشنايي دانشجو با اصطالحات تخصصي  ةكلي تمارين اين كتاب، افزايش دامنطور هب •
 . تخصصي را هدف قرار داده است و نيمه

ـ  ،تخصصـي مالحظـه شـود   يكي از نكاتي كه بايد در منابع درسي زبان  • بردن كـار  هب
 .هاي صحيح التين است، كه در اين كتاب انجام پذيرفته است معادل

همچنين محتـواي   .موضوع و محتواي اثر نيز با اهداف درس هماهنگي و تطابق دارد •
كتاب تدوين و تهيه شـده   ةو مضامين كتاب براساس عناوين و فهرست مطالب اولي

 . است
خذ كتاب Ĥاستفاده كرده و در بخش منابع و م آنها ه اين كتاب ازبا توجه به منابعي ك •

اصيل و متقني براي دانشجويان گزينش شـده و از   ،منعكس شده است، متون خوب
 . حيث اعتقادي و ارزشي درخور تحسين است
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ـ  ،سطح خوبي از حيث سيرت و صورت اسـت  درمجموع كتاب در • ويـژه در بعـد    هب
 .دينهاي بنيا اعتقادات و انديشه

 
  پيشنهادها 

قبيل امامت و مهـدويت  ، موضوعاتي ازشود در فهرست و محتواي كتاب پيشنهاد مي •
ي ايـن دو حـوزه آشـنا    تا دانشجويان با متون و اصـطالحات تخصصـ   ،گنجانده شود

ـ   مي ،كه امكان افزايش حجم كتاب وجود نداردصورتيحتي در. شوند جـاي   هتـوان ب
 . دكررا جايگزين  يادشدهو مانند آن، عناوين پيشنهادي  1عناويني همچون سوفيسم

آثاري همچون اثر حاضر، كار ماهيت تدوين و گزينش متون داشته و نويسنده ندارد  •
پـردازي ارزيـابي كـار نيـز شـكل و       تحليل و پردازش مطالب و نظريه ،تبع آن و به

 . طلبد هاي خاص خود را مي شاخصه
  

                                                      
1  .  Sufism 



 

  اسامي داوران
  

  دانشگاه عالمه طباطبايي  اكبر احمدي افرمجانيعلي
  دانشگاه تبريز  محمد اصغري
  دانشگاه اصفهان  فتحعلي اكبري
  دانشگاه عالمه طباطبايي  سعيد انواري

  دانشگاه عالمه طباطبايي   باستانسيد خليل 
   تهراندانشگاه   اسماعيل باغستاني
  دانشگاه عالمه طباطبايي   محمدحسين بيات
  علوم حديث شهر ري هدانشكد  حامد پوررستمي

  قزوين )ره(المللي امام خميني شگاه بيندان  فر عبدالرزاق حسامي
  هنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فر  سيد حسين حسيني
  دانشگاه عالمه طباطبايي  احمدعلي حيدري
  كارشناس ارشد فلسفه علم دانشگاه شريف  ياسر خوشنويس

  )ع(دانشگاه امام صادق  درخشهجالل 
  دانشگاه تهران، پرديس فارابي   محمدعلي ديباجي

  المعارف اسالميهبنياد داير  محمد زارع
  دانشگاه شهيد بهشتي  حسن سعيدي

  اسالمي المعارف دايرهبنياد   سيدعربحسن 
  دانشگاه عالمه طباطبايي، مدرس مدعو   نوشين شاهنده

  دانشگاه تبريز  مرتضي شجاري
  )ع(دانشگاه امام صادق  فرشاد شريعت

  دانشگاه تبريز  سيد مصطفي شهرآييني
  دانشگاه اصفهان  مجيد صادقي
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  دانشگاه اصفهان  محمدجواد صافيان
  ت فرهنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعا  پور مريم صانع

  دانشگاه تبريز  سيد مجيد صدرمجلس
  دانشگاه تبريز  محمد صوفياني
  دانشگاه حكيم سبزواري  حسن صيانتي

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  محمدتقي طباطبايي
  دانشگاه آزاد اسالمي  بيژن عبدالكريمي

  قزوين  )ره(المللي امام خميني دانشگاه بين  طاهري  علي فتح
  دانشگاه تبريزاستاد   حسن فتحي
  المعارف اسالميبنياد دايره  فاطمه فنا

  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي  قراملكيقدردان محمدحسن 
  فرهنگياندانشگاه   غالمرضا كاشي

  دانشگاه عالمه طباطبايي  اشتري كلباسيحسين 
  دانشگاه اصفهان  محمدرضا محبوبي آراني

  دانشگاه آزاد اسالمي  علي مرادخاني
  )ع(دانشگاه امام صادق  يزدي پور مصالييعباس 

  دانشگاه تهران  مجيد معارف
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  عليرضا منصوري

  دانشگاه اصفهان  حامد ناجي اصفهاني
  فضاي مجازيپژوهشگاه   پور عزيز نجف

  مدرسه عالي شهيد مطهري  سيما نوربخش
  دانشگاه آزاد اسالمي  ياسمن هشيار

  )ع(دانشگاه امام صادق  هوشنگيحسين 
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  هادي وكيلي
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