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گزارش اولین سمینار 
  انجمن منطق ایرانی  نھساال

  
پور محمدصالح زارع  

 دانشگاه تربيت مدرس
 

 
 هيئت مديره و  ها چند ماهه االخره تالشب

برخي اعضا انجمن منطق به ثمر نشست و 
 انجمن منطق ايران در  اولين سمينار ساالنه

 علوم  دانشکده. يک روز بهار برگزار شد
ه صنعتي شريف در روز رياضي دانشگا

ميزبان اين  ۱۳۹۲ارديبهشت  ۲۶شنبه  پنج
ها  سمينار که به لطف تالش. سمينار بود

کار   انجمن و هم اعضا هيئت مديره

اعضا گروه منطق دانشگاه صنعتي شريف با 
نظم و ترتيب برگزار شد و فرصت مطلوبي را 

مندان، متخصصان و  برا گردهمايي عالقه
ها مختلف منطق فراهم  وزهپژوهشگران ح

  . آورد

از  ۱۳۹۱انجمن منطق در آذر ماه سال 
ها مختلف منطق دعوت  پژوهشگران حوزه

کرد تا مقاالت خود را برا ارائه در اولين 
 انجمن منطق ايران به  سمينار ساالنه

.  علمي اين سمينار ارسال کنند کميته
بختانه اين دعوت با استقبال خوب  خوش

به مواجه شد و مقاالت بسيار  مخاطبان
اين .  علمي سمينار رسيد دست کميته

 ۱۲ها در نهايت  کميته پس از بررسي مقاله
 ۳مقاله را انتخاب کرد تا به همراه مقاالت 
  سخنران مدعو در اولين سمينار ساالنه

سخنرانان مدعو . انجمن منطق ايران ارائه شوند
از  اين سمينار دکتر حميد وحيد دستجرد

 تحليليِ پژوهشگاه   فلسفه پژوهشکده
، دکتر مجيد عليزاده از  دانش ها بنياد
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 رياضي، آمار و علوم کامپيوتر  دانشکده
پور از  دانشگاه تهران و دکتر شهرام محسني

ها   رياضيِ پژوهشگاه دانش پژوهشکده
  . بنياد بودند

  

  برگزارکنندگان سمينار دو سالن را برا ارائه
جز مراسم به . ها در نظر گرفته بودند نرانيسخ

 سمينار و نيز  افتتاحيه و اختتاميه
سخنراني  ۱۲ها سخنرانان مدعو،  سخنراني

. طور مواز در دو سالن ارائه شدبه ديگر 
ارائه  ۱  هايي که در سالن شماره سخنراني

در . تر داشتند  فلسفي پرررنگ شدند، جنبه
 ۲  ه در سالن شمارههايي ک مقابل،  سخنراني
تر   فني و تکنيکي پررنگ اراده شدند، جنبه

راه نيست اگر بگوييم که سالن  بي. داشتند
کمپ دانشجويان و استادان فلسفه  ۱  شماره

کمپ دانشجويان و استادان  ۲  و سالن شماره
هر دو کمپ البته . رياضي و علوم کامپيوتر بود

 فيلسوفاني ا هم داشتند؛ برجستههايي  نفوذ
ها فني و تکنيکي  که مخاطب ثابت سخنراني

که داناني  رياضيبودند و  ۲  سالن شماره
ها فلسفي سالن  مخاطب ثابت سخنراني

اين دو کمپ در مراسم . بودند ۱  شماره
ها  افتتاحيه، اختتاميه و نيز در سخنراني

سخنرانان مدعو در کنار يکديگر در سالن 
   .جمع شدند ۱  شماره

 سمينار دکتر ضياء موحد، رئيس  در افتتاحيه
 تشکيل   نحوه انجمن منطق ايران، درباره

هايي که تا کنون انجام شده  انجمن و فعاليت
ها   برخي اهداف و برنامه است و نيز درباره

سخنراني دکتر .  انجمن صحبت کردند آينده
از معرفت "حميد وحيد دستجرد با عنوان 

اولين سخنراني اين " فت منطقيرياضي به معر
  ايشان در اين سخنراني درباره. سمينار بود

گرايي به عنوان   منطق خطوط اصلي برنامه
تالشي برا فروکاهش رياضيات به منطق و 

که آيا   امکان معرفت منطقي  و اين نيز درباره
تر از رياضيات  تبيين معرفت در منطق سخت
از اين  بعد. است يا خير، صحبت کردند

طور مواز در دو به سخنراني، شش سخنراني 
ها صبح با يک  سخنراني. سالن انجام شدند

: سخنراني عمومي ديگر به پايان رسيد
منطق "  سخنراني دکتر مجيد عليزاده درباره
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ايشان . بود" يابي يکنواخت زيرساختي و درون
يک منطق بايد دارا " اين سؤال که  درباره

باشد تا سزاوار نام منطق يا  هايي چه ويژگي
صحبت کردند و از ميان " منطق خوب باشد؟

ها مختلفي که در پاسخ به اين سؤال  ويژگي
پذير را با تأکيد  شوند، جبر طرح مي

در نهايت سعي کردند . تر بررسي کردند بيش
که نشان دهند منطق زيرساختي، در دستگاه 

ا گنتزن، منطقي است که  حساب رشته
  . ها يک منطق خوب را دارد ترِ ويژگي بيش

  

اولين سخنراني بعدازظهر، آخرين سخنراني 
در اين سخنراني دکتر . عمومي اين سمينار بود

ارنست زرملو و "  پور درباره شهرام محسني
ايشان . سخنراني کردند" ها  مجموعه نظريه
ها بنيادين   نقش زرملو در پژوهش درباره

ها و   مجموعه ر نظريهابتدا قرن بيستم د
  تأثيرات کارها او بر تدوين مباني نظريه

از رد برهان کونيگ : ها، صحبت کردند مجموعه
 مساو نبودن توان پيوستار با هيچ  درباره

يک از عددها اصلي کانتور تا اثبات 
ترتيبي، صورتبند اصل انتخاب   خوش قضيه

  و در نهايت اصل موضوعي کردن کل نظريه
بعد از اين سخنراني شش . ها مجموعه

طور مواز در دو سالن انجام شد به سخنراني 
  و در نهايت با برگزار مجمع عمومي ساالنه

 اين  انجمن منطق ايران اولين سمينار ساالنه
در مجمع عمومي آقا . انجمن به پايان رسيد

هومن محمد قربانيان به عنوان بازرس انجمن 
ها قبلي  برخي فعاليت  گزارشي درباره

گير از  بعد از آن با رأ. انجمن ارائه کردند
 اجرايي  کميتهسه عضو اعضا انجمن 

  نکته. انجمن منطق ايران انتخاب شدند
ها   انجمن گاليه جالب توجه مجمع ساالنه

عضو هيئت علمي دکتر سعيد صالحي پورمهر، 
ايشان .  رياضي دانشگاه تبريز، بود دانشکده

نسبت به کند روند انجام برخي امور در 
ها و  پاسخ ماندن برخي تماس انجمن و نيز بي

طعم تلخ . مکاتباتشان با انجمن معترض بودند
شکايت ايشان با شيريني مطايباتشان ترکيب 
عجيبي ساخته بود که مخاطبان را خلع سالح 

در نهايت دکتر موحد بخشي از اين . کرد مي
د و به عنوان رئيس انجمن نقدها را وارد دانستن
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رو    مشکالت پيشِ توضيحاتي درباره
   .انجمن در انجام برخي امور ادار دادند

ها گذشته سمينارها مختلفي در  در سال
رياضي   منطق و فلسفه  منطق، فلسفه حوزه

برگزار شده است اما هيچ سمينار نبوده است 
و که اوالً هر سال برگزار شود و ثانياً هر د

 اصلي منطق، يعني منطق رياضي و  حوزه
. منطق فلسفي، را در کنار يکديگر پوشش دهد

 منطق  اميدواريم که اولين سمينار ساالنه
سنگ بنا سمينارهايي باشد که هر دو اين 

سمينار که بعد از يک يا . مشخصات را دارد
 برگزار فراموش نشود و هر سال  دو دوره

  . سال گذشته برگزار شود تر از پربارتر و منظم

  

 کساني است که  سخن آخر تشکر از همه
تر اين سمينار  برا برگزار بهتر و منظم

خصوص دکتر ضياء موحد، به تالش کردند؛ 

دکتر محمد اردشير، دکتر سيد نصراهللا 
موسويان، آقا هومن محمد قربانيان، خانم 

مليحه يادگار و خانم شيوا مهرناز جم، خانم 
  . هيميابرا

  
  گزارش کنفرانس منطق 

را، پرتغال،  ( ُ ِو  )٢٠١٣ا
 

 سيد مجتبي مجتهد
 دانشگاه صنتعي شريف

  
 Association for) ۱انجمن منطق صور

Symbolic Logic / ASL)  عالوه بر
  برگزار و حمايت از سمينارها پراکنده

طور منظم دو کنفرانس ساالنه برگزار به ديگر، 
 شمال  ييِ ساالنهيکي گردهما: کند مي

شود و  آمريکا است که در فصل بهار برگزار مي
ديگر گردهمايي . روزه است ۴يا  ۳معموالً 

خر جوال اتابستاني در اروپا است که در او
اين . روزه است ۵شود و معموالً  برگزار مي

گردهمايي تابستاني در اروپا به کنفرانس 
معروف  (Logic Colloquium)منطق 

اين شانس را داشتم تا در کنفرانس من . است
 يک سخنراني شرکت  منطق امسال با ارائه
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آيد توضيحات مختصر  چه در پي مي آن. کنم
 ۲۷تا  ۲۲ اين کنفرانس که از  است درباره

جوال در کشور پرتغال و در دانشگاه شهر اورا 
(Evora) بسيار از اطالعاتي که . برگزار شد

شود،  نطق داده ميراجع به اين کنفرانس م
 ها منطق کنفرانس  قابل تعميم به همه

(Logic Colloquiums) است ديگر .  

در اين کنفرانس دو نوع سخنراني وجود 
ها عمومي و آموزشي که در  سخنراني: داشت

ها ديگر که  شد و سخنراني تاالر برگزار مي
. شد طور مواز برگزار ميبه ها و  در کالس
 اصلي  اً در چهار زمينهها عمدت سخنراني

  ها، نظريه  مدل  اثبات، نظريه نظريه
هر چند به . ها و علوم کامپيوتر بودند مجموعه

ندرت، برخي موضوعات متفرقه هم در 
نام در  ثبت. شد ها مواز ديده مي سخنراني

. بود (online)صورت برخط به اين کنفرانس 
  مقاله توانست درخواست ارائه هر شخص مي

صورت بايد چکيده  نيز داشته باشد؛ که در اين
و عنوان سخنراني خود را نيز در همان 

در صورت . کرد ثبت مي اينترنتي  صفحه
 علمي  پذيرش درخواست او توسط کميته

،  دقيقه ۱۵کنفرانس، يک سخنراني  طور به ا
سخنراني ديگر، به او اختصاص  ۴مواز با 

ها گذشته،  لامسال هم مانند سا. شد داده مي

کنندگان  انجمن منطق صور از برخي شرکت
  .  کرد متقاضي، حمايت مالي مختصر مي

از جمله محاسن کنفرانس اين بود که وقت و 
دانان  فضا مناسب برا صحبت با منطق

ها خالي بين  زمان. شد درجه يک فراهم مي
  ها در راهروها دانشگاه، برنامه سخنراني

  کنفرانس، از جمله گرد و شام بيرون
شد با افراد  ها مناسبي بود که مي موقعيت

ليست مدعوين و . جالبي در آن آشنا شد
  توانيد در صفحه ها را مي  سخنراني خالصه

  . بيابيد ۲خانگي اين کنفرانس

والديمير   روسي دان برجسته رياضي حضور
ودسکي و(Vladimir Voevodsky)  در

او در . الب توجه بودبين سخنرانان بسيار ج
 Fields) مدال فيلدز  برنده ۲۰۰۲سال 

Medal)معتبرترين جايزه در رشته ،  
  اکنون عضو مؤسسه رياضي، شده است و هم
 Institute for)مطالعات پيشرفته 

Advanced Studies / IAS)  در
 ارتباط  سخنراني او درباره. پرينستون است

الف -واع مارتين ان  هموتوپي با نظريه نظريه
(Martin-Löf Type Theory)  يا همان

. انواع بود (constructive) ساختي  نظريه
دان و فيلسوف سوئد  الف رياضي- مارتين
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 ۱۹۷۲ ساختي انواع خود را در سال  نظريه
عنوان به  ساختي انواع  نظريه. معرفي کرد
برا  BHKبند مهم از تعبير  يک صورت

د توجه مکاتب رياضيات ساختي، مور
ها  در سال. گرايي در رياضيات است ساختي

ا بين  اخير ارتباط جالب و غيرمنتظره
 ، کمک به رياضيات ساختي و توپولوژ جبر

   ساختي انواع در نظريه تعبير از نظريه
هموتوپي کالسيک پيدا شده که مورد توجه 

وا ديگر از رياضيدانان قرار  دسکي و عدهو
    .گرفته است

به دعوت دکتر  ۲۰۰۸الف در سال - مارتين
اردشير، مهمان گروه منطق در دانشگاه 

سخنراني که از  ۵بود و در  ۳صنعتي شريف
 انواع  آوريل برگزار شد، نظريه ۱۵تا  ۶تاريخ 

  ).عکس زير( خود را تبيين کرد

  

در شهر وين اتريش  ۲۰۰۱۴کنفرانس سال 
نفرانس اين کنفرانس با چند ک. شود برگزار مي

به ها منطق و علوم کامپيوتر  ديگر در زمينه
جا تحت عنوان تابستان منطق در  صورت يک

 (Vienna Summer of Logic) ۴وين
شود که با  بيني مي شود و پيش برگزار مي

ترين  کننده، بزرگ شرکت ۲۰۰۰حضور بيش از 
 .  منطق باشد گردهمايي در زمينه

1. www.aslonline.org 
2. http://ptmat.fc.ul.pt/LC2013/ 
3. http://logic.sharif.ir 
4. http://vsl2014.at 

  
  ی درباره

 دو ترجمھ از یک کتاب
 

اجد طيبيس  
ها بنياد پژوهشگاه دانش  

  
از کتابِ   سالِ گذشته دو ترجمه

“Philosophy of Language: A 
Contemporary Introduction”  اثر

 William)ويليام اليکن فيلسوف آمريکايي 
G. Lycan) نخست  رجمهت. منتشر شد 

 ميثم محمداميني انجام شده و انتشارات توسط
  درآمد به فلسفه« نهرمس آن را با عنوا

منتشر کرده  »فلسفه و کالم«در سر » زبان
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در ادامه از اين ترجمه با عنوان . است
 ديگر  ترجمه .کنم ياد مي] محمداميني[

م شده و انتشارات توسط کورش صفو انجا
  درآمد تازه بر فلسفه«علمي آن را با عنوان 

» شناسي ها زبان نگين«در سر » زبان
در ادامه از اين ترجمه با . منتشر کرده است

  .کنم ياد مي] صفو[ نعنوا

  

آيد  طور که از نامِ آن برمي کتاب اليکن همان
است که زبان  فسلفه کتابي مقدماتي در

و ويرايشِ  ۲۰۰۰آن در سالِ  ويرايشِ نخست
 انتشارات راتلجتوسط  ۲۰۰۸دوم آن در سالِ 
(Routledge)،  درآمدهايي معاصر «در سر

] محمداميني[، منتشر شده است و »به فلسفه

ويرايش هايي از  ترجمههر دو ] صفو[و 
چه کتابِ اليکن را از ديگر  آن. اخيراند

 کند اين است ها مقدماتي متمايز مي کتاب
سر ها اين  چون ديگر کتاب هم(که اساساً 

کتابي درسي  به عنوان) از انتشارات راتلج
ا از   گسترده نوشته شده است که حوزه

گيرد و   زبان را در برمي مباحث فلسفه
ا از فضا مباحث متنوع  تواند درک کلّي مي

به دست بدهد، هر چند که اين   در اين حوزه
ا حدود به طرح فراگير و جامعيت ت

وجود . است سطحي بعضي مباحث انجاميده
منابعِ «و » ها پرسش« هايي تحت عنوان بخش

در انتها هر فصل کتاب و فرهنگ » تکميلي
 در پايان) Glossary(توصيفي اصطالحات 
ب است که ها اين کتا کتاب از ديگر مشخصه

  .  آن است ناظر بر متنِ درسي بودن

يادداشت نگاهي اجمالي و  اين  من در ادامه
خواهم  کوتاه به اين دو ترجمه از کتابِ اليکن

ها  هايي از آن نقد و بررسي بخش به و انداخت
به   اما پيش از آن شايد اشاره. خواهم پرداخت

 ن کلّي الزم باشد که در ميا اين نکته
 تحليلي و در قياس  ها اصلي فلسفه حوزه

متافيزيک،  علم،   ذهن، فلسفه با فلسفه
 اخالق، شايد بتوان  شناسي، و فلسفه معرفت

ا که آثارِ  حوزه ن زبان به عنوا از فلسفه
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 از آن به زبان فارسي ترجمه شده است تر کم
اين موضوع شايد تا حدود ناشي از . ياد کرد

ها   متن ها خاصِ ترجمه دشوار
اگرچه اساساً مباحث .  زباني است فلسفه

 ن زبان، مستقل از يک زبا سفهمطرح در فل
ها آن است، لکن اين واقعيت  خاص و ويژگي

ها در زباني مشخص بيان  که به هرحال آن
شود که کارِ ترجمه با  اند سبب مي شده

چه معمولِ  ها مضاعف نسبت به آن دشوار
ا از اين  نمونه(آثارِ فلسفي است مواجه باشد 

هيم خوا] محمداميني[در بررسي موارد را 
  .)ديد

  از جمله عوارض اين کمبود آثار در حوزه 
توان از   زبان اين است که هنوز نمي  فلسفه

اصطالحات و واژگاني استاندارد برا بسيار 
گفت و هر   ها انگليسي سخن از عبارت

مترجمي در اثر خود درواقع پيشنهادهايي را 
ها در  کند که شايد با افزايش ترجمه مطرح مي

پذيرش قرار بگيرد و  وزه به تدريج مورداين ح
گذار سخن  معيار برا معادل بتوان از

 کتاب اليکن را  با اين اوصاف، ترجمه. گفت
نفسه اتفاقي خجسته دانست که تا  توان في مي

حدود فقر منابع فارسي در اين حوزه را 
  رنگ سازد و در ضمن آشکارکننده کم

ه بايد راهي ک باشد هايي بسيار از دشوار
  .انديشيد ها آنگذر از برا 

  ]محمداميني[  درباره

] محمداميني[ به بررسي که آنش از يپ
توانم از گفتنِ اين قضاوت کلّي که  نمي بپردازم،
 از کتاب اليکن ي ميثم محمدامين ترجمه
 بسيار خوبي است و مترجم به خوبي  ترجمه

 متني در  ها ترجمه  دشوار از عهده
. خوددار کنم ، زبان برآمده است فهفلس

باال انداز، دقت  دست نفارسي روان و بدو
ترجمه و وفادار بسيار به محتوا و لحنِ متنِ 

را ] محمداميني[هايي است که  اصلي ويژگي
خوان و البته قابل اعتماد  کتابي بسيار خوش

  . ساخته است

 مثبت شکلِ کار يکي از نکات از بعد
از کاملي   اين است که ترجمه] محمداميني[

کتاب اليکن است به اين معنا که به اصطالح از 
يادداشت : جلد تا جلد را ترجمه کرده است

ها  يادداشت ناشرِ انگليسي در ابتدا کتاب،
عالوه .  فرهنگ اصطالحات ، و ترجمهاليکن
ّها خاص که نه   نام نمايه ، وجودها بر اين

 که بلکند  ها را مي همتداولِ نماي تنها کارِ
د و وجود را نيز در بردار ها انگليسي نام نگارش
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-انگليسي و انگليسي-  فارسي نامه دو واژه
ها اين کتاب  از امتيازکتاب  پاياندر  فارسي

از اين منظر اگر بتوان ايراد بر . است
وارد دانست اين است که ] محمداميني[

خاص  ها  نام  کتاب صرفاً به نمايه نمايه
ا موضوعي در کتاب  محدود است و نمايه

و لذا اگر خواننده بخواهد به جايي . وجود ندارد
موضوعي خاص مطرح شده  در آن از کتاب که

  . کند کمکي به او نمي  رجوع کند، نمايه

  

ترين  از اين مالحظات شکلي که بگذريم، مهم 
  بسيار ترجمه] محمداميني[ مثبت  نکته

چه به لحاظ محتوا و چه (رنه دقيق و وفادا
و در عينِ حال متن کامالً ) و لحني شکلي
در سراسر متنِ . آن است نخوان و روا خوش

انداز  آيد که متن دست به ندرت پيش مي کتاب
همچنين . داشته باشد ا يا فارسي آزاردهنده
شمار، همواره به تأکيدها،  به جز موارد انگشت

کتابِ اصلي وفادار  نِپرانتزها، و به طور کلّي لح
موارد معدود هست که مثل ( بوده است

) ۳۵. ص(» اينهماني«و ) ۲۰. ص(» کاذب«
. ص و 9. ص :به ترتيب(عبارتي در متنِ اصلي 

به صورت ايتاليک است ولي در ) 17
   .)چنين نيست] محمداميني[

، ، همچون هر ترجمهبا اين وجود   ديگر
از . ال نيستاشک خالي از] محمداميني[طبعاً 

بود که يادداشتي از مترجم  نظرِ شکلي بهتر مي
  درباره که در ابتدا کتاب وجود داشت

  م دربارهک دست ها، يا گذار معادل
کار رفته در ترجمه توضيحي به قراردادها 

هايي که به  پانويس که اينالبته درک . داد مي
شوند از مترجم است چندان  ختم مي» م-«

 موارد به اين سرراستي  ت اما همهدشوار نيس
در  ]محمداميني[در به عنوان مثال . نيست
آمده[] قالب  نهايي درو عبارتمتعدد  موارد 
جا توضيح داده نشده که ک اما در هيچ .است

. است به متن مترجم قالب اضافات متنِ درون
چند بار از  که اينپس از  ۲۶  البته در صفحه

. مثال ص(شده است  استفادهنمادگذار اين 
 ، دوگانه نماد قالبِبا  هبا مواجه) ۲۰. و ص ۱۰
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از دهد که  توضيح ميدر پاورقي مترجم  ،[[ ]]
است که نماد اخير برا موارد استفاده کرده 

قالبِ معمولي  در متنِ اصلي عبارتي درون
خواننده خودش طبعاً  جا ايندر  .آمده است

 ها معمولي  قالب زند که حدس مي
ولي . اند   اضافات مترجم به متن دربردارنده

اين اشاره اوالً پس از چند بار استفاده از اين 
ا که  انندهنماد است، و ثانياً احتماالً به خو

ها پاياني کتاب  بخش مثالً در حال خواندن
شود هيچ  است و با اين نمادها مواجه مي

  در حالي که اگر در مقدمه. کند کمکي نمي
کم چنين موارد را توضيح  م دستمترج

 کرد تر مي داد، کار را برا خواننده راحت مي
هم کامالً دقيق رعايت قرارداد  حتي همين(

را ] کودک[ ۱۰۳  مثالً در صفحه. نشده است
داريم که در قالب آمده است در حالي که اين 
قالب عيناً در متنِ اصلي هست و اگر مترجم 

 را ٢٦  ر صفحهخواست قرارداد مصرح د مي
رعايت کند، بايد آن را درون قالبِ دوگانه 

  .)دآور مي

  ها  معادل درباره

  طور که پيش از اين گفته شد درباره همان
ها بسيار از اصطالحات تخصصي   معادل
توان از استاندارد يا   زبان هنوز نمي فلسفه

در واقع . فارسي سخن گفت نمعيار در زبا
هايي  ا جانبي چنين ترجمهيکي از کارکرده

همين معرفي پيشنهادهايي برا مفاهيمي 
 ا در زبان يد تا پيش از آن واژهاست که شا

به . وجود نداشته است ها آن فارسي برا بيان
همين دليل بسيار از اختالف نظرها در اين 

. است  باره احتماالً صرفاً موضوعِ اختالف سليقه
ت وجود جمال«مترجم مثال  نبه عنوا

 را معادل ترکيب  )۲۲. ص( »منفي
“negative existential”  گرفته است اما

معادل »  وجود جمالت سالبه«شايد 
ها مانند  بعضي ديگر از معادل. باشد تر مأنوس

» نهاد«، )anaphoraدربرابر (» رويکرد پس«
برا (» داشت-بر-در«، )characterبرا (

implicature( تداش-روشن«، و «) برا
explicature (اند که چندان  هايي عبارت

مأنوس و آشنا نيستند، ولي به هر حال به 
ها  پيشنهادهايي برا اين عبارت نعنوا

به هرحال بسيار از . اند تخصصي قابل تأمل
خود اين واژگان در زبان انگليسي نيز، مانند دو 

اند و اين   فيلسوفان زبان مورد اخير، ساخته
 . را موجه سازد] محمداميني[  رويه شايد

ها به نظر   برخي از معادل با اين حال درباره
 بودن  بتوان صراحتاً از نامناسب رسد که مي
ها  نام«مثال  نبه عنوا. ا سخن گفته آن
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و  ”fictional name“برا » خيالي
-true-in“برا » خيال-در-صادق«

fiction” .ها به عنوان چه از آن آن 
“fictional name” شود گروهي از  ياد مي

اند که در يک داستان  تهي) به ظاهر(ها  نام
ها را از ديگر  آن چه  يعني آن ؛اند معرفي شده

در  ها آنکند معرفي  ها تهي متمايز مي نام
نامِ  به عنوان) (fiction(يک داستان 

شخصيت، مکان، يا به طورِ کلّي هويتي در 
ها  نام«رسد  ظر ميو لذا به ن. است) داستان
. ها باشد معادلِ بهتر برا آن» داستاني

 ”true-in-fiction“چنين منظور از  هم
ها داستاني،  ا حاو اين نام جمله خواندن

اين است که آن جمله مطابقِ داستاني که نام 
در آن به کار رفته است صادق است و لذا 

. رساند بهتر منظور را مي» داستان-در-صادق«
به » خيال«هر دو اين موارد صحبت از در 

استفاده از يا مثالً  . نظرم چندان مناسب نيست
 ”indexical“برا لفظ » دار انديس«معادل 

ِ خاص اين   ويژگي کننده آيد منتقل به نظر مي
هايي مانند  معادل. دسته از الفاظ نيست

 »ا شاخصه«/»شاخص«يا  »ا نمايه«/» نمايه«
 -اند شناسي رايج زبان نر متوکه تا حدود د-

گونه   نقشِ اين کننده توانست منتقل بهتر مي
  . ها در زبان باشد واژه

   ترجمه  درباره

ترين  ترين يا يکي از مهم کنم مهم فکر مي
 زبان  هايي که هر مترجمي در فلسفه دشوار

ها مربوط   بخش با آن مواجه است ترجمه
  يا به گفته(ها معين  به وصف

اين . است) ها خاص وصف] محمداميني[
ها با حروف تعريف  ها در بسيار از زبان عبارت

لکن . اند همراه) در زبان انگليسي ”the“مثالً (
لذا  و. فارسي فاقد حرف تعريف است نزبا

ها که  ا از عبارت حتي رده مشخص کردن
پردازد با  ها معين به آن مي  وصف نظريه
چه برسد به  ؛مواجه است ها بسيار دشوار

در . ها مورد بحث ها و مثال برگرداندن بحث
ها معين در متنِ اصلي  وصف] محمداميني[

به سادگي  اند همراه  ”the“که با حرف تعريف 
 اند، بدون شان ترجمه شده فارسي به معادلِ

به . به نحو ساختگي مشخص شوند که آن
به  ”the king of France“عنوان مثال 

مترجم در . ترجمه شده است» پادشاه فرانسه«
اشاره ) ۲۶. ص(ا در ابتدا اين بحث  پاورقي

دهد که  کند و توضيح مي به اين دشوار مي
ک با اند ا برا درک اين بخش به آشنايي

در واقع نيز، با در نظر . زبان انگليسي نياز است
توان گفت متنِ  گرفتنِ فرضِ مترجم، مي
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 اين   بيان از عهده زيادفارسي تا حدود
جاها اين  لکن در بعضي. بحث برآمده است

صرف تکيه بر دانش انگليسي خواننده شايد 
به طور مشخص در . سبب سردرگمي شود

  پس از تحليلِ راسلي جمله ۳۱  صفحه
به صورت » پادشاه کنوني فرانسه تاس است«

سه «شود که   راسلي، گفته مي جمله  سه
اند و هيچ  هايي کلي ه همگي گزار  ما، گزاره

اصطالح  يک فرد خاصي را، متناظر با اين به
هيچ جا در » پادشاه«برند؛  پادشاه، نام نمي

  خواننده. »شود ظاهر نمي منطقيصورت 
جا با اين  متنِ فارسي ممکن است در اين
جا  چه اين دشوار مواجه شود که برخالف آن

  جمله   سهدر هر » پادشاه«گفته شد از قضا 
در متنِ انگليسي . شود ميتحليلِ راسلي ظاهر 

چه گفته  چنين مشکلي وجود ندارد چرا که آن
است و  ”the King“شود  شده که ظاهر نمي

ظاهر  ”King“ها تحليل تنها  در جمله
به نظرم ). 15. ص(حرف تعريف  شود بدون مي

در چنين موارد اگر مترجم به صرف دانشِ 
کرد و در  انويسِ نخست اکتفا نميانگليسي و پ

 مورد نظر در متن   هايي جداگانه نکته پاورقي
  .  تر بود داد به صواب نزديک را توضيح مي

ها معين که بگذريم  از بحث مربوط به وصف
  توان به بعضي موارد اشاره کرد که ترجمه مي

نادرست عبارت به درک مطلب آسيب 
موارد بسيار محدود البته تعداد اين . رساند مي

که به  ها آنترين  جا به مهم است و من در اين
 که آن کنم، بدون رم رسيده است اشاره مينظ

  . ادعا کنم اينها تنها موارد است

Russell’s theory ignores the fact that 
most descriptions are context-bound (p. 
9). 

گيرد که  ي راسل اين نکته را ناديده م نظريه :ترجمه
ها، وابسته به متن است  وصف تر بيش] ارزش صدق[
  .)٢٠. ص(

 را درون» ارزشِ صدق«ترجم عبارت م :توضيح
اما . به متن اصلي اضافه کرده است قالب
به وضوح ا که حاصل شده است  جمله

ها   وصف نادرست است، چرا که درباره
شايد اگر . توان از ارزشِ صدق سخن گفت نمي

ها  ارزشِ صدقِ جمله«رات عبامترجم 
را درون قالب اضافه » مدلول/مرجع«يا  »حاو
؛ هر چند که رساند بهتر منظور را مي کرد، مي

کردن چيز نيز جمله گويا  اضافه به نظر بدون
 . بود

J1 is uncontroversial; J2 seems obvious; 
J4 is just a fact; and J5 is trivially true (p. 
11). 
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 ۲خالي از مناقشه، ج   ۱ما ج   مطابق تصور اوليه :ترجمه
نيز به  ۵اقع، و ج اصالً يک امر و ۴ظاهر بديهي، ج به 

   .)۲۳. ص( وضوح درست است

»  ما مطابقِ تصورِ اوليه«عبارت  :توضيح
  .اضافه شده است

Alexius Meinong (1904/1960) had 
boldly leapt to deny J6 (p. 11). 

رو ج ) ۱۹۰۴/۱۹۶۰(سيوس ماينونگ اما آلک :ترجمه
. ص(دست گذاشت و جسورانه از انکار آن امتناع کرد  ۶

۲۳(.  

ا که ماينونگ انجام داده  کارِ جسورانه :توضيح
با اين حال در عبارت  .است ۶است انکارِ ج 

فوق دقيقاً برعکسِ اين موضوع به ماينونگ 
  . نسبت داده شده است

To use an example of his, if I write 
down, “This is a fine red one,” “This” 
does not refer to anything—and no 
determinate statement has been made—
until I do something to make it refer (p. 
20). 

اگر من بنويسم : يکي از مثالها او چنين است :ترجمه
ز ارجاع به هيچ چي» اين«، »رنگي است اين قرمز خوش«

کند، تا هنگامي  دهد و هيچ حکم معيني بيان نمي نمي
  . که من کار کنم که اين جمله ارجاع دهد

در انتها متنِ انگليسي به لفظ   it :توضيح
this  مفرد  اشاره مي کند و از ارجاعِ اين لفظ

چه در اين  روشن است که آن. گويد سخن مي
ن دهد اين لفظ است و نه، آ مثال ارجاع مي

  . گونه که در ترجمه آمده است، جمله

From this we can see that our original 
formula needs qualification (p. 130). 

توانيم ببينيم فرمول اصلي ما نياز به  مي جا ايناز  :ترجمه
  . )۲۴۱. ص( سور دارد

روشن است که مترجم  :توضيح
“qualification”  را با

“quantification” د شاي. باه کرده استاشت
فرمولِ اصلي  کردن دار »سور«ارتباطي بحث  بي

توانست سبب تصحيح اين   متن مي به ادامه
  . خطا شود

Do not say what you believe to be false 
(p. 159). 

. ص(چه را به آن باور داريد، کاذب نخوانيد  آن :ترجمه
۲۹۴( . 

ن تري اين مورد را شايد بتوان فاحش :توضيح
اصلي که در اين . دانست] محمداميني[خطا 

قطعه بيان شده است در واقع اين است که 
، »چه را که باور داريد کاذب است نگوييد آن«
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چه در ترجمه آمده است تفاوت  که با آن
  . اساسي دارد

رغم برخي از اين سنخ خطاها و   علي
که شايد به هر -  ]محمداميني[ها در  دقتي کم

-ناپذير باشد ا اجتناب مهحال در هر ترج
توان گفت چنين موارد در کتاب بسيار  مي

اندک است و به ندرت با موارد مواجه 
ا  داده آسيبِ اساسي شويم که خطاها رخ مي
اگر اين موضوع را . سازد متن وارد ميفهم به 

 کتاب و توجه  در  کنارِ نثرِ روان و ساده
 جم به بسيار ظرايف در برگرداندنمتر

که نشان از -  ها و جمالت به زبان فارسي مثال
 - زبان دارد آشنايي او با مباحث فلسفه

] محمداميني[ت توان صراحتاً گف بگذاريم، مي
فقرِ منابع فارسي در اين  موهبتي برا جبران

  . حوزه است

  ]صفو[  درباره

که اميدوارم در ادامه - در يک قضاوت کلّي
توانم بگويم  مي - بتوانم آن را موجه سازم

 توان به عنوان را به جرأت مي] وصف[
 بد از کتابي فلسفي  از ترجمه ءا اعال نمونه

در واقع شايد دشوارترين کار برا . معرفي کرد
من اين است که بخواهم، به رسمِ رايج، ابتدا 

ها ترجمه را بگويم و سپس به سراغِ  مزيت
ها در اين زمينه تن. معايب و نواقص آن بروم

توانم بگويم اين است که اوالً  چيز که مي
ترجمه دارا يادداشتي از مترجم است که 

و روشِ کار در  آن   کتاب و نويسنده درباره
  دهد و در ثاني نمايه ترجمه توضيحاتي مي

ها خاص،  انتها کتاب عالوه بر نام
 موضوعات نيز است، که از اين  دربردارنده

برا مراجعه به  جهت کارِ خواننده را
  .کند ها مربوط به هر موضوع ساده مي بخش

  

به لحاظ شکلي موارد از جنسِ عدمِ توجه به 
از (ها و سبک نگارشي اليکن  گذار عالمت

در کتاب بسيار ) ها حيث تأکيدها يا ايتاليک
نمايد حذف  چه عجيب مي اما آن. شود ديده مي
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کن جا کتابِ الي جادر . پرانتزها است
اگرچه در . پرانتز ذکر شده است مطالبي درون

اند اما پرانتزها به  اينها ترجمه شده] صفو[
اند و اين محتواها به  صورت کامل حذف شده

: مثال(اند   متن متمايز نشده هيچ وجه از بقيه
  .!)اکثر صفحات کتاب

ش از ورود به اما شايد در نظر کلّي، و پي
را ] صفو[اصلي ضعف   محتوا کتاب، نقطه
.  کاملِ کتاب دانست بتوان عدمِ ترجمه

تر  يادداشت ناشر در متنِ اصلي و از آن مهم
کتاب که با  فرهنگ توصيفيِ اصطالحات پايان

 آموزشي کتاب جزء مفيد از  توجه به جنبه
آن است به راحتي از متنِ فارسي حذف 

 آن در  اما چيز که عدمِ ترجمه. اند شده
انگيز و نااميدکننده است،  يرتح] صفو[

ها اليکن  ها يا به اصطالح پانوشت يادداشت
جا متن است که در متنِ اصلي در  در جا

. آمده است) 200تا  191. صص(کتاب  نپايا
هيچ ] صفو[در کمال تعجب و تأسف در 

ها ترجمه نشده است به  کدام از اين يادداشت
تابي کند با ک ا که خواننده تصور مي گونه

مواجه است که در آن نويسنده مطلقاً پانويس 
اگر اين را در کنارِ . ا ندارد يا يادداشت انتهايي

برا   ها اليکن، به ويژه پربار يادداشت
تر با مباحث  خوانندگاني که آشنايي بيش

ترِ  شده دارند يا قصد پيگير جد مطرح
موضوع را دارند، بگذاريم به خوبي روشن 

چه  ها آن  بخواهانه که حذف دل شود مي
  . ا به کتاب زده است ضربه

 اگرچه معادلِ انگليسي واژگانعالوه بر اين،  
 کاربرد ر د ها آنتخصصي در نخستين مورد

ها  نامه واژه پاورقي ذکر شده است، اما فقدان
فارسي موضوعي -انگليسي و انگليسي-فارسي

 شود، ا برا کتاب محسوب مي ضعف عمده
ها واژگان  که بسيار از معادل نچه اي

ا فارسي آشنا نيست و بر تخصصي در زبان
چندان ساده نيست که با مواجهه با  خواننده
ا به دنبالِ نخستين مورد کاربرد آن  هر واژه

  . در کتاب بگردد

  ها  معادل درباره

] صفو[ها به کار رفته در  در مورد معادل
گفته ] دامينيمحم[  چه درباره چون آن هم

واژگاني معيار برا  شد، به دليلِ فقدان
 زبان بسيار از موارد  اصطالحات فلسفه

 سليقه است اختالف الًمث. نظر ناشي از اختالف 
 برا » ها مشروط به صدق نظريه«عبارت

“truth-condition theories”  گرچه به
رسد اما شايد بتوان  نظر نادرست و نامفهوم مي
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با توجيه اختالف سليقه از کنار آن گذشت و 
ا که متن را  به اين اکتفا کرد که خواننده

تواند بفهمد منظور از اين عبارت  مي ،خواند مي
مشروط «ها به هيچ وجه  چيست و اين نظريه

شرط «که ناظرند بر  بل ؛نيستند» به صدق
 همچنين است قرار دادن. ها جمله» صدق

در بحث از  ”maxim“برا » اندرز«معادلِ 
که به نظرم در  ۱۳ گرايس در فصل  نظريه

چه گرايس در نظر  بهترين حالت گويا آن
ها گرايسي ”maxim“. داشته است نيست

و نه  اند که بر مکالمه حاکم اند اصولي
  .اندرزهايي برا مکالمه کردن

چه بيش از همه  اما از اين موارد که بگذريم آن
تي ست، عدمِ يکنواخآزاردهنده ا] صفو[در 

مثال اصطالحِ  به عنوان. گذار است در معادل
فلسفي  که در متون ”actual world“فني 

» واقع جهان«يا » بالفعل نجها«اغلب به 
 جهان« گاه به] صفو[شود در  برگردانده مي

جهان «تر به  و بيش) ۲۸۲. مثالً ص(» خارج
و  ۱۱۸. مثالً صص(» ها اطراف ما واقعيت

رگردانده شده است، که از اين دو اولي ب) ۲۸۴
زبان عبارت   فارسي برا خواننده تر بيش

“external world”  را به ذهن متبادر
کند که مفهومي به کلّي متفاوت از  مي

“actual world” کند و دومي،  را بيان مي

اين . در بهترين حالت، بسيار نامأنوس است
 rigid“   اصطالحِ فني وضعيت ايضاً درباره

designator”  نيز برقرار است که کاربرد
برا آن » گر صلب داللت«يا » نشانگر صلب«

در متون فلسفي فارسي تا حدود جاافتاده 
برا آن از عبارت ] صفو[است، ولي در 

استفاده شده » گرها قطعي يا سخت اشاره«
که چند صفحه  شگفت آن). ۱۱۹. ص(است 

خالل يک جمله  پس از معرفي اين مفهوم، در
گر  اشاره«برا اين عبارت تخصصي هم از 

استفاده شده است و هم از اصطالحي » قطعي
خواننده خود بايد . »گر قو اشاره«: ديگر

ببرد که منظور از اين عبارت اخير همان  پي
در  که اينالبته . گر قطعي است اشاره

 زبان  عمومي برا يک واژه متونها  ترجمه
هايي مختلف  عيت از عبارتراخورِ موقمبداً به ف
 شايد چندانمقصد استفاده شود  در زبان

ا برا  لکن چنين رويه. ناصواب نباشد
مشخص در اصطالحي تخصصي که با معنايي 

هيچ توضيحي به  متن معرفي شده است، بدون
  . شود خواننده، باعث سردرگمي خواننده مي

هايي در ترجمه گاه  چنين ناهماهنگي
مثال در  نبه عنوا. شود تر نيز مي هندهآزارد

از  ”reference“حالي که مترجم برا 
 direct“کند و برا  استفاده مي» ارجاع«
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reference”  از ارجاع مستقيم، اما برا
“referent”  ناگهان از » مرجع«به جا

اين به خود خود . کند استفاده مي» مصداق«
مر ساز نباشد و صرفاً ا شايد چندان مشکل

لف از همين معادلِ ؤاما وقتي م. ا باشد سليقه
 که در متون ”extension“برا » مصداق«

 زبان بيانگرِ مفهومي متفاوت است نيز  فلسفه
 نتيجه باز، )۲۷۵. مثال ص(کند  استفاده مي
بگذريم از اين (گمراهي خواننده : همان است

مترجم ) ۲۷۵. ص(نکته که در جايي ديگر 
 ”extension“معادل  نعنوا را به» مفهوم«

اين ). دهد قرار مي) 126. ص(در متن اصلي 
  ”sense“ دو مفهومِ متفاوت  وضعيت درباره

نيز برقرار است که مترجم  ”intension“و 
استفاده کرده » مفهوم«از  ها آنبرا هردو 

شود که تمايز از نظرِ  است و اين سبب مي
ارسي به ف متن  فلسفي مهم از ديد خواننده

به همين ترتيب معادلِ . کلّي پنهان شود
 ”predicate“برا هر دو عبارت » گزاره«
و ...) و  ۵۳، ۴۴، ۴۱. مثالً در صص(

“proposition” )۱۶۲، ۱۵۶. مثالً در صص ،
کار رفته است و عالوه بر اين در به ...) ، و ۱۸۹

از معادل  ”predicate“موارد ديگر برا 
 و. استفاده شده است» ولمحم«) البته بهتر(
هايي به  ها معادل در کنارِ اين. هذا قس علي 

مصداق   فقدان مسأله«ي نامفهوم مانند کلّ
 apparent“که برا » برا الوجودها

reference to nonexistence”  نفي «و
 ”negative existential“برا » موجودها

 ها آنکنم نادرستي  ، که فکر مياند از اين جمله
  . نياز از توضيح است بي

اگر به   انگار و اغالط ترجمه موارد سهل
شد به خود خود  همين موارد محدود مي

کفايت ] صفو[کم بد دانستن  برا دست
ها بسيار از   بخش اما مقابله. کرد مي

ترجمه با متن اصلي جا هيچ ترديد در 
 جا اينمن در . گذارد چنين قضاوتي باقي نمي

هم به موارد بپردازم که به اصطالح خوا نمي
ترجمه دقيق يا وفادارانه نيست که اين کار به 

از حجم کتاب نيازمند  تر بيشفضايي شايد 
پردازم  در عوض تنها به ذکر موارد مي. است

که ترجمه به وضوح غلط است و اين غلط 
موارد  تر بيشدر . بودن به کلي مخل معنا است

احش است که نياز چنان ف نادرستي ترجمه آن
با اين حال در برخي موارد . به توضيح ندارد

ترين خطاها   مهم توضيحاتي مختصر درباره
در ادامه زيرخط در متنِ ( دهم ترجمه مي

  انگليسي نشان از حذف آن بخش در ترجمه
 فارسي  فارسي و زيرخط در ترجمه

  متن در ترجمه  اضافه کردن دهنده نشان
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به  خود را در اين بررسي). فارسي دارد
کنم و  محدود مي ۱۳، و ۱۰، ۴، ۱ها  فصل

هايي اندک  ها نيز تنها صفحه حتي در اين فصل
نه به اين خاطر (دهم  را مورد بررسي قرار مي

تر  ها جد که خطاها موجود در اين بخش
که عمدتاً به دليل محدوديت صفحات  بل ؛است

ند درک ک همين اندک کفايت مي که اينو نيز 
  .)کيفيت نازلِ اين ترجمه را

  :١فصل 

[..] what it is in virtue of which the string 
has the distinctive meaning it does (p. 1). 

ن اين گردند تا بتوا چه عواملي سبب مي ]...[ :ترجمه
  .)27. ص( معاني را از هم متمايز کرد

در متنِ اصلي هيچ صحبتي از معيارِ  :توضيح
ا که در  مسأله. تمايز معاني از يکديگر نيست
شود اين است که  متنِ اصلي به آن اشاره مي

 چه چيز است که  چگونه و به واسطه
ا از اصوات يا عاليم معنا مشخصي را  رشته
به هيچ وجه صحبت از اين نيست که . دارد

توان از هم متمايز  خود معاني را چگونه مي
  .  کرد

Remarkable, I said. It probably does not 
strike you as remarkable or surprising, 
even now that you have noticed it (p.1). 

جا است که حتي  جالب اين.  بارز گفتم، مسأله :ترجمه
همين حاال هم که اين مطلب را مطرح کردم، باز هم 

کنيد که  و تعجب ميبينيد   بارز در آن نمي نکته
  .)۲۸. ص( را درک کنيد) ۱(  ممکن است نمونهچطور 

در واقع منظور اليکن از اين قطعه  :توضيح
دقيقاً در تضاد با آن چيز است که مترجم 
  معلوم نيست به چه دليل به متن اضافه کرده

شايد  گويد جا مي در واقع اليکن در اين. است
 ،ايد اکنون که متوجه اين مسأله شده حتي
را درک ) ١(  ن است نمونهچطور ممک که اين

ا جالب يا عجيب  کنيد، به نظرتان مسأله
  . نرسد

Certain sequences of noises or marks, 
then, have a feature that is both scarce in 
nature and urgently in need of 
explanation: that of meaning something 
(p. 2). 

ها اصوات يا عاليم، از  نجيرهبنابراين، برخي از ز :ترجمه
معني ا برخوردارند که برا برخوردار از  مشخصه

  .)۳۰. ص(ضرور است 

کنم نياز به توضيح باشد که  فکر نمي :توضيح
در متنِ اصلي هيچ صحبتي از برخوردار 

ا  ا از اصوات يا عاليم از مشخصه رشته
صحبت از  که بل. ضرور برا معنادار نيست

ا از اصوات و عاليم دارا  که رشته اين است
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که تبييني از آن ضرورت  اند ويژگيِ معنادار
  . دارد

In virtue of what does such a string mean 
what it distinctively does? (p. 3). 

بر مبنا چه عامل يا عواملي، معني چنين  :ترجمه
ها ديگر امکان درک  ا متمايز از زنجيره زنجيره

  )۳۰. ص( يابد؟ مي

در متنِ اصلي نه صحبتي از درک  :توضيح
ا است و نه طبعاً درک آن متمايز از  زنجيره
صحبت بر سرِ اين است که . ها ديگر زنجيره

ا معنا مشخصي را که دارد  چگونه زنجيره
 . دارد

   :٤فصل 

And what is true in this universe is of 
course actually true. But there are things 
that are in fact false, yet might have been 
true (p. 46). 

بنابراين هر چيز که در اين عالم هستي صادق  :ترجمه
اما . صادق است اش به دليل موجوديتواقع و به باشد، 

اند ولي  چيزهايي نيز وجود دارند که به واقع کاذب
  .)۱۱۷. ص(توانند صادق تلقي شوند  مي

کننده، اگر نگوييم  از اضافات گمراه :يحتوض
نادرست، به متنِ اصلي که بگذريم، در انتها 
قطعه در متنِ اصلي صحبت از اين است که 

ولي  اند چيزهايي هستند که در واقع کاذب
توانند  مي که اينتوانستند صادق باشند و نه  مي

  ! تلقي شوندصادق 

Think of an array of possible universes, 
corresponding to the infinitely many 
ways in which things, very broadly 
speaking, might have gone. All these 
possible worlds represent nonactual 
global possibilities (p. 46). 

ها ممکن، بر   اين جهان دن دربارهانديشي :ترجمه
نهايت جهان ممکن به بيرا مان، ما  حسب نوع انديشه

اند ولي  رساند که هر کدام از منظر غيرواقعي مي
   .ها غيرواقعي باشند توانند نشانگر انواع جهان مي

  !بدون شرح

If we imagine a world in which Aristotle 
does such-and-such, it is one in which 
Aristotle does that thing and has some 
different properties from those he has 
here in the real world (p. 47). 

اگر ما جهاني را در نظر بگيريم که ارسطو در  :ترجمه
آن، کارهايي را انجام داده باشد که غير از کارها او در 

مان بوده باشد، اين همان  ها اطراف جهان واقعيت
است که ما توصيفات متفاوتي را به او نسبت ارسطو 

  .)۱۱۹. ص(م دهي مي

در متنِ اصلي به هيچ وجه صحبت از  :توضيح
ما به ارسطو نسبت ها يا توصيفاتي که  ويژگي
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هايي است  صحبت از ويژگي. نيست دهيم مي
  . است ها آنکه ارسطو در جهان واقع دار 

But given that Nixon existed, how could 
he have failed to be Nixon? He could 
have failed to be named “Nixon,” but 
that is not to have failed to be Nixon 
himself (because, of course, Nixon need 
not have been named “Nixon”). He could 
have failed to have the properties 
stereotypically associated with Nixon, 
hence failed to “be Nixon” in the sense 
that Trieste fails to “be Vienna,” but as 
we saw in the previous chapter such 
flaccid uses of names are unusual (p. 48). 

اما اگر نيکسون وجود داشته باشد، چطور  :ترجمه
شود تصور کرد که نيکسون وجود نداشته باشد؟  مي

ر نباشد؛ ولي د ’نيکسون‘اش  شايد فرض کنيم که نام
. ن مربوط نيستوچنين شرايطي، مسأله به خود نيکس

به  ’نيکسون‘اين امکان نيز وجود دارد که فرض کنيم 
  ’وين‘دهد، درست مثل  کليتي از مختصات ارجاع مي

اما اين نوع کاربرد چنين نامي را ديگر .  فرگه در نمونه
ها خاص به حساب آورد   نام توان کاربرد روزمره نمي

  .)۱۲۱. ص(

چه اليکن   نخست آن در جمله :توضيح
گويد اين است که اگر نيکسون  الواقع مي في

تواند نيکسون  طور مي هوجود داشته باشد، چ
اما اين عبارت ساده در ترجمه به . نباشد

ربط تبديل شده  چيز يکسره متفاوت و بي
 متنِ فارسي از خود خواهد  خواننده. است

 گر  اشاره«پرسيد اين چه ربطي به بحث
 حتي بدونها دارد و احتماالً،  بودن نام» قطعي

متن اصلي نيز، حدس خواهد زد که به مراجعه 
نادرستي . با خطايي در ترجمه مواجه است

ها اين قطعه نيز به نظر   عبارت بقيه
آشکارتر از آن است که نياز به توضيح داشته 

  .  باشد

So if you ask, “Might Nixon have joined 
the Black Panthers rather than becoming 
President?,” the answer may be yes or 
may be no, but the scenario you are 
considering is one in which Nixon, that 
very person, is a Black Panther—not one 
in which whoever or whatever was the 
U.S. President was a Panther. You are 
not imagining a world in which a Black 
Panther is President of the US (p. 48). 

آيا ‘به اين ترتيب، اگر شما از من بپرسيد که  :ترجمه
شد که نيکسون به جا رييس جمهور شدن،  مي

توانست  جواب من مي ’ موسيقي جاز بشود؟ خواننده
ين دليل که من تغيير در آن هم نه به ابله يا نه باشد، 

که به اين دليل که ببينم  هويت آن فرد ايجاد کنم، بل
. ص( آيا او استعداد خواننده شدن را داشته است يا نه

۱۲۲(.  

لکن اين نکته . الواقع عرضي ندارم في :توضيح
توانم بگويم آيا  را بايد اشاره کنم که من نمي

ه جا مترجم متنِ اصلي را اشتباه ترجم در اين
به کلّي تصميم گرفته متن  که اينکرده است يا 
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اصلي را حذف کند و چيز ديگر را که البد به 
  !نظر خودش درست است جايگزين آن کند

But this assumption is unwarranted, 
because there is a weaker relation that 
the description might bear to the name 
and still explain the spot check and 
pedagogical data (p. 48). 

 ميان  اين استدالل ناموجه است، زيرا رابطه :ترجمه
  تر از رابطه اش به مراتب ضعيف يک توصيف با مصداق

در  رايک نام خاص با همان مصداق است، و اين نکته 
  هکذا في[  مصداق يک نام خاس برابر پرسش درباره

گيريم، به هيچ وجه  بهره مي ، از نوعي توصيف]االصل
ا از  کند که نام خاص و توصيف يا خوشه ثابت نمي

  .)۱۲۲. ص(معني تلقي کرد  توصيفات را بايد هم

چه در متنِ اصلي مورد تأکيد است  آن :توضيح
يک وصف و يک نام است و ادعا  ن ميا رابطه

چه پيش  از آن(تر  ا ضعيف اين است که رابطه
معنايي يا  است، يعني هماز اين گفته شده 

وجود داشته باشد  ها آن تواند ميان مي) ترادف
 مورد بحث را بتوان با  و در عينِ حال داده

وصف ممکن : تر توضيح داد  ضعيف اين رابطه
 فاً مرجعِ نام را مشخص کند، بدوناست صر

مشخص . با آن در معنا مشترک باشد که آن
هيچ نيست که مترجم چگونه تصميم گرفته 

نکند و در عوض  واضح  ا به اين نکته اشاره
وصف با مرجع و نام با  ها ميان از رابطه

را با هم مقايسه  ها آنمرجع سخن بگويد و 
اساساً سخن از مرجع يا مصداق نيست و . کند

. نه تنها نيست که اشاره به آن نيز اشتباه است
بگذريم من بين بخش انتهايي متن  که ايناز 

و بخشِ انتهايي متن فارسي هيچ انگليسي 
گويا مترجم آن را حذف . بينم ارتباطي نمي

 کرده و به جا آن تصميم گرفته چيزِ ديگر
اضافه کند، حکماً با اين توجيه که اگر اليکن 

داشت آن را اين گونه   ميتر بيشسواد 
با مراجعه به سياقِ متنِ  که آنطرفه . گفت مي

کته در همان  ن شويم همه اصلي متوجه مي
ا است که در آن  تبيين نبخش پاياني و امکا

  .شود مطرح مي

Thus, even if a name in someone’s 
mouth at a time has a firm psychological 
association with a particular description 
in that person’s mind, it does not follow 
that the name is equivalent to the 
description in meaning (p. 49). 

 نام خاصي از ما  به اين ترتيب، وقتي درباره :ترجمه
مان  نخستين توصيفي را که به ذهنسؤال کنند و ما 

، در جواب به آن سؤال به دست دهيم، به خطور کند
اين معنا نخواهد بود که به لحاظ معنايي، آن نام خاص 

  .)۱۲۳. ص( مان معادل يکديگرند و آن توصيف

ا به  در متنِ اصلي هيچ اشاره :توضيح
کند  نخستين توصيفي که به ذهن خطور مي«
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ا به  و در متنِ فارسي هيچ اشاره» نيست
“psychological association” نيست .

باز هم يحتمل مترجم گمان کرده است که 
توانسته منظورش را بيان  اليکن درست نمي

  . کند

A Millian name, remember, is one that 
makes no propositional contribution but 
its bearer or referent (p. 49). 

به خاطر داريم که نام از ديدگاه ميل صرفاً به  :ترجمه
داد و قرار نبود  ارجاع مي در جهان خارجمصداق خود 

  .)۱۲۴. ص(سهمي در ارزش صدق گزاره داشته باشد 

که منظور از  بگذريم که ايناز  :توضيح
“Millian name”  ًنام از ديدگاه «قطعا

نيست، نه تنها در متنِ اصلي از ارجاع به » ميل
مصداق خود در جهان خارج سخن گفته 

صحبت از سهم در گزاره است  که بلشود  نمي
تنها  که اينو نه ارزشِ صدق گزاره و آن هم 

چگونه . سهم نام در گزاره مرجع آن است
هر کس ديگر فکر کند  ممکن است ميل يا

نام يا مرجع آن سهمي در ارزشِ صدق گزاره 
وقتي تنها سهم آن در گزاره را مرجع  ،ندارد

  داند؟ آن مي

Being Millian certainly implies being 
rigid. But the reverse does not hold. 
Although Kripke cites Mill and argues 
that names are rigid, rigidity does not 

imply being Millian. For definite 
descriptions can be rigid (p. 49)  

چه ميل از نام خاص مورد نظر  آنبه اين ترتيب،  :ترجمه
گر  اشاره به قول کريپکي بايد، صرفاً هماني است که دارد

اگرچه . اما عکس اين مطلب صادق نيست. قطعي ناميد
دهد و بر اين باور  رجاع ميکريپکي بارها به آرا ميل ا

اند، اما اين  گرها قطعي ها خاص اشاره است که نام
به معني ميليايي بودن نيست، زيرا  از منظر اوقطعيت 

گرها  توانند اشاره برا کريپکي اوصاف معرف نيز مي
  .)۱۲۴. ص( قو باشند

را به  ”implies“مترجم  که اين :توضيح
 کافي  اندازهبرگردانده است به همان بودن 
چگونه او با  که آنتر  عجيب. عجيب است

اش نشده   بعد متوجه اشتباه  جمله ترجمه
چگونه ممکن است الف همان ب باشد . است

توجه (ولي عکس اين مطلب صادق نباشد؟ 
 ”rigid“ها مختلفي که برا  کنيد به معادل

 کوتاه استفاده شده  در همين يک قطعه
  .)است

  :٩فصل 

Recall that a possible world (other than 
the actual world, our own) is an 
alternative universe, in which things go 
otherwise than the way they go here. 
And, because worlds differ among 
themselves in respect of their component 
facts, of course the truth of a given 
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sentence depends on which world we are 
considering (p. 126). 

يادمان باشد که يک جهان ممکن غير از جهان  :ترجمه
مان است و جهان بديلي است که در  ها اطراف واقعيت

تواند غير از آني باشد که در اين  آن، هر چيز مي
که هر جهان ممکني، بر  جا آناز . جهان اطراف ماست

ها ممکن  اش، با جهان دهنده موارد تشکيل حسب
کند، مسلماً ارزشِ صدق هر جمله نيز در  ديگر فرق مي

  .)۲۷۶. ص(ها متفاوت فرق خواهد کرد  اين جهان

» چيز هر« بخشِ اول قرار دادن در :توضيح
سبب شده نتيجه در متنِ  ”things“به جا 

ممکني  در جهان. سي به کلّي نادرست باشدفار
يا برخي امور  است واقع يلِ جهانکه بد

و  اند واقع که در جهان اند غير از آنيچيزهايي 
در بخشِ دوم از اين قطعه . هر چيزنه لزوماً 

نيز مترجم وابستگي صدقِ يک جمله به 
جهاني که مورد نظر است را چنين ترجمه 

در  (!)هر جملهکرده است که ارزشِ صدق 
. کرد ها ممکن متفاوت فرق خواهد جهان

  .چيز که به وضوح غلط است

When they differ in truth condition, that 
means there will be some worlds in 
which one is true but the other is false, so 
they will not be true in just the same 
worlds (p. 127). 

وقتي دو جمله از شرايط صدق متفاوتي  :ترجمه
ها ممکن  ار باشد، يعني وقتي در جهانبرخورد

يابيم  مختلف، يکي صادق باشد و آن يکي کاذب، در مي
توانند  که اين دو جمله در يک جهان ممکن نمي

  .)۲۷۷. ص(ارزش باشند  هم

نياز به مراجعه به متن اصلي نيست  :توضيح
 اول اين عبارت  تا خواننده بفهمد دو جمله

تفاوت شرايط . دبه هيچ وجه معادل هم نيستن
صدق دو جمله به اين معنا است که در بعضي 

ها صادق است و  ها ممکن يکي از آن جهان
يعني همان چيز که در متن (ديگر کاذب 

ها  در جهان که اينو نه ) اصلي آمده است
ممکن مختلف يکي صادق است و ديگر 

علف سبز «و » برف سفيد است« که اين. کاذب
مختلفي دارند به اين معنا  شرايط صدقِ» است

که يکي از وجود دارد ها ممکني  که جهان
ديگر  صادق است وها  جهاندر آن  ها آن

ها بسيار نيز وجود  گرچه جهان کاذب؛
مثل جهان ( اند دارند که هر دو در آن صادق

عالوه بر اين، . اند يا هر دو در آن کاذب) واقع
وح  دوم در متنِ فارسي نيز به وض جمله

 متن  نادرست است و هيچ ربطي به جمله
تفاوت شرايط صدق دو جمله به . اصلي ندارد

هايي يکسان صادق  اين معنا است که در جهان
هايي وجود دارد که در  يعني جهان ؛نيستند

روشن است . ارزشِ صدقِ مختلف دارند ها آن
که اين به هيچ وجه مستلزم اين نيست که 
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ک جهان ممکن صادق توانند در ي نمي ها آن
برف سفيد «باز هم توجه به مثالِ (باشند 

تواند روشنگر  مي» علف سبز است«و » است
اين خطا در دو مورد زير نيز تکرار شده  .)باشد
  . است

It would follow that synonymous 
sentences are true in just the same worlds 
(p. 127). 

ها  واهد بود که جمله اين امر اين خ نتيجه :ترجمه
معني در يک جهان ممکن از ارزش صدق واحد  هم

  .)۲۷۷. ص( برخوردار خواهند بود

Two sentences will be synonymous if 
and only if they are true in just the same 
worlds (p. 128). 

معني به حساب  در چنين شرايطي، دو جمله هم :ترجمه
اگر هر دو در يک جهان ممکن  خواهند آمد اگر و فقط

  )۲۸۰. ص.  (صادق باشند

A singular term or a predicate is said to 
have both an extension (in the sense 
introduced in the previous chapter) and a 
Fregean sense or “intension.” (p. 127) 

آيد يا  نهاد که از مفردات به حساب مي :ترجمه
 آن نهاد، هر دو هم مصداق دارند و هم مفهوم  رهگزا

  .)۲۷۸. ص(

آيا نياز به توضيح است که حذف  :توضيح
چه در پرانتز آمده است يا عبارت  آن

“Fregean sense” ا به فهم  چه ضربه
  زند؟ عبارت و درک منظورِ نويسنده مي

Thus, the intension of a predicate is a 
function from worlds to sets of things 
existing in those worlds that are in the 
predicate’s extensions in those worlds (p. 
127). 

حل اين است که مدعي شويم، مفهوم يک  راه :ترجمه
محمول، تابعي از جهاني است که در آن جهان، مصداقي 

  .)۲۷۸. ص(برا آن محمول وجود دارد 

 ! شرح بدون

If a proposition is in this way construed 
as a set of possible worlds, then we do, 
after all, obtain nontrivial explanations of 
the meaning facts (p. 128). 

ا  اگر از اين طريق، گزاره را به صورت مجموعه :ترجمه
توانيم  ها ممکن تعبير کنيم، آن وقت مي از جهان

ا از امور مسلم معني به  که توضيح تازهمدعي شويم 
  .)۲۸۰. ص (ايم  داده  دست

جا مورد تأکيد اليکن  چه در اين آن :توضيح
است، با توجه به انتقادها پيشينِ او از 

شان از حقايقِ معنا  ها ديگر که توضيح نظريه
نبودن  )nontrivial(مايه  مايه است، بي بي

  . آن توضيح است و نه تازه بودن

A meaning for a sentence is something 
that determines the conditions under 
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which the sentence is true or false (p. 
129). 

معني يک جمله، چيز است که شرايطي را  :ترجمه
کند؛ يعني همان شرايطي را که بر حسب  تعيين مي

  . شود صدق يا کذب آن جمله را معلوم کرد ها مي آن

در هيچ کجا متن اصلي سخني از : وضيحت
صدق و کذب جمله گفته معلوم کردن شرايط 

  . نشده است

(And belief, a cognitive state, has a 
“thought” or composite sense as its 
object, not a referent.)  (p. 130) 

 نوعي  افزون بر اين، يک باور يا اعتقاد به مثابه :ترجمه
يا مفهومي ترکيبي  ’انديشه‘ختي از نوعي وضعيت شنا

  .)۲۸۴. ص(برخوردار است، و نه يک مصداق 

به کلي   ”as its object“حذف : توضيح
  . ترجمه را نامفهوم کرده است

   :سيزدهمفصل 

First, very often a speaker uses a 
sentence to convey something other than 
what that sentence literally means, as for 
example in sarcasm or in broad hinting 
(p. 156). 

ا را  تواند در بسيار از مواقع جمله گوينده مي :ترجمه
. اش نيست اللفظي به کار ببرد که در معني تحت

اند  يابند، از اين نوع ايي که به کنايه کاربرد ميه جمله
  .)۳۳۳. ص(

آن صحبت   جا درباره چه در اين آن :توضيح
شود اين نيست که جمله در معني  مي

چه در  از قضا، در آن. اش نيست اللفظي تحت
جا مورد بحث است، جمله در معنا  اين

اش است، لکن متکلم آن را برا  اللفظي تحت
انتقال چيز ديگر به جز اين معنا 

 . برد اللفظي به کار مي تحت

Third, some implications are carried by 
the choice of a special word, such as 
“but” as opposed to “and,” in that “but” 
means just the same as “and” except for 
carrying a contrastive connotation (p. 
156). 

ا  برخي از معاني ضمني بر حسب کاربرد واژه :ترجمه
، آن ’و‘به جا  ’اما‘گيرند؛ مثالً کاربرد  خاص شکل مي

به کار  ’و‘در همان معنا  ’اما‘هم در شرايطي که 
گردد تا شنونده به معنايي   فقط سبب ميرفته است و 

  .)۳۳۴. ص( ضمني از جمله برسد

 اصلي در متنِ اصلي که  باز هم نکته :توضيح
 اشاره به انتقال مضموني تقابلي در کاربرد

“but”   بر خالف“and” است در ترجمه  
. به هيچ وجه منعکس نشده استفارسي 

 مورد نظرِ نويسنده اين بوده است که  نکته
را دارد اما  ”and“همان معنا  ”but“گرچه 
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آن، بر خالف کاربرد  “and”کننده ، منتقل  
 پس از آن در  اين تضمن است که جمله

  .   پيش از آن است تقابل با جمله

a speaker utters a sentence that means 
that P but it is obvious to all that the 
speaker’s main communicative intent is 
to convey something different, that Q (p. 
157). 

برد و معني آن  ا را به کار مي ا جمله گوينده :ترجمه
نيست،   Pدر حالي که منظورِ گوينده . است Pجمله 

  .)۳۳۵. ص(است  Qمثالً  بلکه

هايي اساسي از جمله که  حذف بخش :توضيح
 . زند به معنا مورد نظر ضربه مي

Clearly, what I am conveying to you is 
not what my sentence literally means. 
What my sentence means may or may 
not be true, but that is immaterial. What I 
convey is something different (p. 157) 

ور من از اين جمله، هماني نيست که ظمسلماً من :ترجمه
. شود ها مشاهده مي اللفظي اين جمله در معني تحت

چه منظور من است، خواه صادق باشد و خواه کاذب،  آن
  .)۳۳۵. ص(شود  ها ديده نمي در ظاهر اين جمله

 اصلي هيچ صحبتي از  در جمله :توضيح
صحبت  که بلست ني» منظور من از اين جمله«

) convey(از آن چيز که من به شما منتقل 
البته ممکن است مترجم ادعا . کنم است مي

کنم همان  چه من به شما منتقل مي کند آن
منظورِ من است، اما ظاهراً قرار است فرض 

 متنِ اصلي  بگيريم که متنِ فارسي ترجمه
از اين . کتاب است و نه شرحِ مترجم بر آن

 اين قطعه مشکلِ  ذريم ترجمهنکته که بگ
مترجم گمان کرده که . تر نيز دارد جد

را برا " خواه صادق و خواه کاذب"نويسنده 
برده؛ در حالي که  کار به" منظور من از جمله"

 اصلي و نه  نويسنده آن را برا معنا جمله
 . کار برده است به..." منظور "

Taken literally, (2) is only a one-way 
conditional; without logical impropriety I 
could have added, “Come to think of it, 
if you don’t mow my lawn I’ll give you 
ten dollars anyway.” But upon hearing 
(2) alone, you would immediately fill in 
that if you do not mow my lawn then I 
will not give you the ten dollars. You 
hear the mere “if” as an “if and only if.” 
(p. 158) 

اش در  الفظي را در معني تحت) ۲(  اگر جمله :ترجمه
سويه  نظر بگيريم، اين جمله يک شرطي ساده و يک

 مرا به اين شکل  شما با شنيدن اين جمله، گفته. است
نزنيد، من آن  ها حياط را کنيد که اگر چمن تعبير مي

دهم؛ يعني شما ده دالر را فقط  ده دالر را به شما نمي
ها حياط را  گيريد که چمن و فقط وقتي از من مي

، چنين )۲(   ظي جملهالف که معني تحت در حاليبزنيد، 
ام که به هيچ  ل نيست و من اصالً نگفتهيشرطي را قا

پس  .دالر را نخواهم داد  ترتيب ديگر به شما آن ده



  ۱۳۹۲ تابستان، ۳   انجمن منطق ايران                                شماره خبرنامه
 

٢٧ 
 

اگر و ‘به صورت ) ۲(  را در جمله ’اگر‘بينيد که  مي
 .)۳۳۷-۳۳۶. ص(ايد  تعبير کرده ’اگر طفق

حذف بخشِ مهمي از متنِ اصلي و  :توضيح
اضافه کردن چيزهايي که ظاهراً مترجم تصور 

  !کرده است نويسنده فراموش کرده است بگويد

Anyone would hear (3) as implying that 
Martha was caused pleasure by seeing 
the Education School burning; some 
people would hear (3) as actually saying 
that. But (3) does not say that. (3) says 
only that one thing happened and another 
did (compare “Martha watched the 
Education School burning and scratched 
her nose”) (p. 158). 

را بشنود به اين معني ) ۳(  که جمله يهر کس :ترجمه
سوز خوشحال  رسد که مارتا از اين آتش ضمني مي

اين در حالي است که در معني . شده و لبخند زده است
 علّي يا سببي  ، اين رابطه)۳(  الفظي جمله تحت
. ص(سوز و لبخند مارتا مطرح نشده است  آتش ميان
۳۳۷(.  

  نکته. مهمي از جمله  حذف بخش :توضيح
ا را که  کتهجاست که مترجم ن جالب اين

پرانتز قصد تأکيد بر آن  اليکن با مثال درون
داشته است را پس از حذف به عنوان 
يادداشتي از مترجم در پاورقي همين صفحه 

  !بازساز و ذکر کرده است

Grice (1975) addressed himself to 
phenomena of the foregoing kinds. 
Seeing speaker-meaning as 
communication of the contents of one’s 
mental states, he began thinking about 
mechanisms of conversation and the 
social norms that govern cooperative 
conversation (p. 158). 

ها خود به  ن پژوهشدر ميا) 1975(گرايس : ترجمه
به آن  جا اينکند که در   خاصي اشاره مي پديده

 او با در نظر گرفتن اين نکته که معنيِ. خواهيم پرداخت
ها دخيل در ايجاد  گوينده همان محتوا جمله

رسد که بايد به هنگام  اند، به اين نتيجه مي ارتباط
گفتگو، سازوکار وجود داشته باشد که به صورت 

. ص(گوها دخيل باشد تايي اجتماعي، در گفهنجاره
۳۳۸(.  

 اول   نادرست جمله از ترجمه :توضيح
به » گفته ها پيش پديده«يعني تبديل (
که ) »هايي که به آن خواهيم پرداخت پديده«

به تنهايي برا سر در گم کردن خواننده 
کند که بگذريم، مشخص نيست که  کفايت مي

» يل در ارتباطها دخ محتوا جمله«مترجم 
را معادلِ چه عبارتي در متن اصلي گرفته 

 حاصل را نه تنها  چيز که جمله. است
که در تقابلِ با کليت   نادرست بل ترجمه

 آن چيزهايي که در  ادعاها گرايس و همه
  . اين فصل گفته شده است قرار داده است
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(CP) Make your conversational 
contribution such as is required, at the 
stage at which it occurs, by the accepted 
purpose or direction of the talk-exchange 
in which you are engaged (p. 158). 

گونه سازيد که ايجاب  پيامد گفتگو خود را آن :ترجمه
يابد، با قصد يا منظور  ا که تحقق مي کند؛ در مرحله مي

. ص( ايد ختن کالمي که در آن دخيلمقبولِ ردوبدل سا
۳۳۸(.  

اگر متنِ  که اينعرضي ندارم جز : توضيح
اگر ( فارسي  انگليسي را نديده باشيم از جمله

چه چيز ) ا فارسي دانست بتوان آن را جمله
  بايد بفهميم؟

(M1) Make your contribution to a 
conversation as informative as is 
required (for the current purposes of the 
exchange). [Call this the “Maxim of 
Strength.”] (p. 159) 

 خود را  شود، گفته تا جايي که مي: اندرز اول :ترجمه
  .)۳۳۹. ص( ]اندرز استحکام[=اطالعي سازيد 

 as is“  اين اندرز  نکته  همه :توضيح
required”  است که معلوم نيست چگونه
ن نتيجه رسيده است که آن را به مترجم به اي

ترجمه کند و حتي » شود تا جايي که مي«
ا نيز با خود نيانديشيده است که اين با  لحظه

که در سطر پايين » اندرز دوم«به اصطالح 

اطالعي بودن : اندرز دوم«(نوشته شده است 
) ».نکنيد تر بيشمورد انتظار  تان را از حد گفته

  . آشکارا در تضاد است

(M3) Do not say what you believe to be 
false. [The Maxim of Truthfulness.] (p. 
159). 

مطلبي را بيان نکنيد که خودتان به : اندرز سوم :ترجمه
  .)۳۳۹. ص( ]ييگو اندرز صدق[=اش واقفيد  کذب

 اصلي هيچ صحبتي از  در گفته :توضيح
باور «بودن نيست و صرفاً از » واقف به کذب«

  . شود صحبت مي» کذببه 

(M4) Do not say that for which you lack 
adequate evidence. [The Maxim of 
Evidence.] (p. 159). 

اعالم نکنيد که کدام رويدادها را : اندرز چهارم :ترجمه
. ص( ]اندرز رويداد[=ايد  قلم انداختهتان از  در گفته

۳۳۹(.  

م بگويم توان صرفاً مي. توضيحي ندارم :توضيح
داد با چه  خوب بود اگر مترجم توضيح مي

   انگليسي فوق به جمله از جمله کارسازو
 . فارسي رسيده است

The maxims afford explanations of how 
a speaker can say one thing and be 
correctly perceived as meaning another 
(p. 159). 
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در اختيار ما قرار  اين اندرزها توضيحاتي را :ترجمه
کنند، گوينده چگونه و به چه  دهند که معلوم مي مي

گويد و شنونده به چه ترتيبي، آن  ترتيبي سخن مي
  .)۳۳۹. ص(يابد  ها را در مي گفته

 اصلي گفته شده  چه در جمله آن :توضيح
ا که تبييني برا  مسأله. است روشن است

 شود اين است که چگونه آن به دست داده مي
تواند چيز بگويد و به درستي  متکلمي مي

اين مسأله چه . منظور ديگر از او درک شود
ارتباطي دارد به تبيين اين مسأله که گوينده 

گويد و شنونده چگونه  چگونه سخن مي
  کند؟  ها او را درک مي گفته

آن چنان ] صفو[موارد از اين دست در 
ن توان انتشار چني که به جرأت مي اند زياد

 کتابِ اليکن  ترجمه متني را تحت عنوان
جسارتي که . کمي جسورانه قلمداد کرد

 نمندا برا دانشجويان و عالقه که آنتر از  بيش
بخش  شناسي آموزنده و آگاهي فلسفه و زبان

. کننده و موجب سردرگمي است باشد، گمراه
خود   جا کتاب مترجم به دلخواه در جا

را ) د کلمه يا عبارتولو در حد چن(چيزهايي 
به متنِ اصلي افزوده يا از آن کاسته که، 

االسف، در بهترين حالت مخلِ معنا مورد  مع
نظرِ نويسنده، و در بدترين حالت به کلّي 

کسي چنين اثر را به  که اين. نادرست است

ناشر برا چاپ بدهد، شايد چندان عجيب 
چه  نباشد، اما شايد بايد از ناشر پرسيد که با

معيار و محکي تصميم گرفته آن را به اين 
ا گزاف   بازارِ چاپ کند و هزينه شکل روانه

را به کساني که آن را به اين اعتبار که کتابي 
 زبان را خواهند   فلسفه از اليکن درباره

  !خواند تحميل کند

   پاياني نکته

و ] محمداميني[وقتي قرار شد نقد بر 
اشتم مطلب را با ذکر بنويسم، قصد د] صفو[

اين نکته شروع کنم که، با توجه به فقرِ منابعِ 
 زبان، ا کاش با توجه  فارسي در فلسفه

 دو ترجمه از  تالش و زحمتي که برا ارائه
کتابي واحد در اين حوزه انجام شده است، با 

به . ا از دو اثرِ مختلف مواجه بوديم ترجمه
ايم  آن مواجهجا با  خصوص که اثر که در اين
که شايد -  زبان نه اثر کالسيک در فلسفه

کم  ها مختلف از آن دست وجود ترجمه
اما .  که کتابي مقدماتي است بل - وجه نبود بي

پرداختم به اين نتيجه  ها آنوقتي به بررسي 
رسيدم که شايد اين اتقاق چندان هم بد نبوده 

اين دو اثر، از  نزما در دست داشتنِ هم. است
شود بهتر با برخي مشکالت  يک سو سبب مي

 زبان آشنا شويم   اثر در فلسفه در ترجمه
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 نبه عنوا. باشيم ها آنا برا  و به فکر چاره
نشان  ها آن نا ساده ميا مثال، مقايسه

دهد که تا چه حد نبود واژگاني يکسان  مي
ها تخصصي در اين زمينه  معادلِ عبارت

ا  که شايد خوانندهساز است به طور  مشکل
خواند  ا واحد از هر کدام را مي که قطعه

اساساً متوجه نشود از موضوعِ واحد سخن 
از سو ديگر، اين دو ترجمه از . شود گفته مي

 خوب  از ترجمه ا زمان نمونه اثر واحد هم
يعني (ا بد  و ترجمه]) محمداميني[يعني (
هر دهد که احتماالً  را به دست مي]) صفو[

خواهند در  دو برا مترجماني که در آينده مي
اين حوزه دست به ترجمه بزنند، البته از 

 . جهات متفاوت، راهنما خواهند بود

  
  ی گزارشی درباره

  انجمن منطق ایران
 
 هومن محمد قربانيان
 بازرس انجمن منطق ايران

  
 است نهاد ايران منطق علمي انجمن

 و پيشبرد و گسترش منظور به که غيردولتي
 و منطق  عرصه پژوهشگران علمي ارتقا

 نيروها کيفي  توسعه و وابسته ها دانش
 و آموزشي امور به بخشيدن بهبود و متخصص
 جديد، و قديم منطق ها زمينه در پژوهشي

، و صور  و علوم متدلوژ غيرصور
 اين اصلي هدف و کند مي فعاليت شناسي روش

 در الزم ها مينهز آوردن فراهم علمي، انجمن
 التحصيالن، فارغ دانشجويان، بين ارتباط ايجاد

 در ها دانشگاه علمي هيئت اعضا و محققان
 ترويج و منطق علم  توسعه و ترويج راستا
 کشور علمي  جامعه ميان در انتقاد تفکر
   .است

عالوه بر دفتر انجمن منطق در تهران، سه 
صفهان، ديگر اين انجمن در شهرها ا  شعبه

تبريز و بيرجند به لطف و همکار اعضا 
 اينترنتي  صفحه. استانجمن داير و فعال 

   www.irlogic.orgنشاني انجمن به 
ها  رساني در مورد فعاليتوظيفه اطالع

  .انجمن را بر عهده دارد

ت مديره، ئساختار سازماني انجمن شامل هي
اجرايي و   ها، کميته بازرس، شعب شهرستان

در راستا اهداف  که استابدار انجمن حس
کار  انجمن با يکديگر مرتبط هستند و هم

يي که انجمن منطق جا آناز . کنند مي
تا گذارند، ها ابتدايي حيات خود را مي سال
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 تثبيت معطوف به ها تالش  همهکنون 
  ت مديرهاز هيئاما . ها آن بوده است بنيان

واهند شد جديد انجمن که به زود انتخاب خ
تا ديدگاه خود را به داشت انتظار توان  مي

مطابق با تقويم وزارت و  کندآينده معطوف 
  اجرايي ساالنه، برنامه  برنامهعلوم، 

را  ساله ١٠ساله و سند راهبرد  ٥استراتژيک 
به تصويب مجمع عمومي  تدوين کند و آن را

  .انجمن برساند

تعداد اعضا وابسته و در حال حاضر 
بعد از  البته. استنفر  ١٢٣انجمن   وستهپي

 انجمن منطق ايران،  اولين سمينار ساالنه
انجمن  مخاطبان تعداد افراد که در فهرست

ها مختلف انجمن به  فعاليتو  اند ثبت شده
نفر رسيده  ٥٠٨، به شود داده مي اطالع ها آن

  که رشته اين تعداد با توجه به اين. است
آن هم صرفاً ها و  خي دانشگاهمنطق تنها در بر

بسيار  ،تحصيالت تکميلي وجود دارد مقطع در
در آينده اميد است که . جالب توجه است

افراد به اعضا فعال تعداد زياد از اين 
  .انجمن تبديل شوند

ها علمي از ماليات معاف  اگرچه انجمن
مالياتي را   تا اظهارنامهاند  هستند، اما موظف

ه همت رئيس انجمن، ب. کنند تکميل و ارسال

 شده و اول بنياد  ت مديرهاين کار در هيئ
  دوم زحمتي درباره  ت مديرههيئ

دفاتر قانوني پلمپ  مالياتي و و  اظهارنامه
  . نخواهد داشت

اول توانست در دو سال اخير   ت مديرههيئ
در هر ماه از سال تحصيلي حداقل يک 

اولين مچنين ه. سخنراني علمي را برگزار کند
انجمن منطق در اين دوره   سمينار ساالنه

  ت مديره و کميتهئاعضا هي. برگزار شد
و  اند بودهمرتبط پيوسته با هم ور به طاجرايي 

اندجلسه برگزار کرده يککم  در هر ماه دست. 
جلسه تنظيم شده  ورتها ص  جلسه برا همه

. خواهد شدو برا وزارت علوم ارسال  است
در جريان مصوبات توانند ا انجمن مياعض
  .ها قرار بگيرند جلسهاين   همه

در  ء اين است کههمه اعضا ازاميد و انتظار 
ا دوم شرکت کنند ت  ت مديرهئانتخابات هي

با انتخاب افراد برجسته و فعال برخي اهداف 
دنيا دعوت از بزرگان منطق نظير (بلند انجمن 

-امضا تفاهم سمينار ساالنه، برا شرکت در
کشور،  از نامه با مراکز علمي داخل و خارج

 فعال شدن ،ها برگزار مسابقات و کارگاه
  ثبت مجله، ها علمي و دانشجوييکميته
  .اجرايي شود )و غيره علمي

  ۱۳۹۲ تابستان، ۳   انجمن منطق ايران                                شماره خبرنامه
 

٣٢ 
 

  فراخوان ھمکاری با
  ی انجمن منطق ایران خبرنامھ 
  

اساتيد محترم،   هوسيله از کليبدين
ن ارشد و دانشجويان کارشناسان و کارشناسا

ها مختلف مندان به حوزهگرامي و ساير عالقه
انجمن   هخبرنامشود تا با منطق دعوت مي

 سهاين خبرنامه، . همکار کنند منطق ايران
بار، در سايت انجمن منطق منتشر ماه يک

تواند در قالب همکار با خبرنامه مي. شود مي
د و معرفي مقاله، ترجمه، نق  هارسال خبر، ارائ

 خارجداخل يا ها منتشره در ها و مقالهکتاب
ها نو جهت تدوين هر و نيز طرح ايده ايران

با   چه بهتر خبرنامه و ساير موارد مرتبط
ها انجمن منطق توسعه و ترويج فعاليت

هايي که برا همکار با سرفصل. باشد
 :خبرنامه در نظر گرفته شده، به قرار زير است

 منطق،  ي، منطق فلسفي، فلسفهمنطق رياض
منطق قديم، تاريخ منطق، منطق و کامپيوتر، 

  .شناسي علوم و آموزش منطقمنطق و روش

 دريافت  انجمن منطق به ويژه از خبرنامه
توانند  اين مقاالت مي. کند استقبال ميمقاالت 
و تر تخصصي  کمپژوهشي با موضوعات مقاالت 

أليف يا ت( نقد کتاب   دربردارنده مقاالتيا 
ها کارشناسي  نامه ، گزارش پايان)ترجمه

دو "  مقاله. باشند ها دکتر ارشد و رساله
مه  خبرنا در اين شماره" ترجمه از يک کتاب

يدواريم که ام استا از اين مقاالت  نمونه
مندان و پژوهشگران  کار عالقه بتوانيم با هم

ها مرتبط با منطق نظاير آن را در  حوزه
 . منتشر کنيمها بعد خبرنامه نيز  شماره

مطالب خود را به نشاني توانند  ميمندان  عالقه
khabarname.mantegh@gmail.com 

  . ارسال کنند
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