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  ترجمه یکبه  ینگاه
  *يریمنصور نص

  دهكيچ
، در صـدد  »نيـي ن تبياستنتاج بهتر«و مهم خود با عنوان  يكالسك ةدر مقال گيلبرت هارمن

بـا نـام    يگـر ي، به اسـتنتاج د يشمارش يياستقرا يها استنتاج ةه همكته است كن نياثبات ا
در آن، از  گيلبـرت هـارمن   يها ن مقاله و استداللياگردند.  يباز م» نيين تبياستنتاج بهتر«

بـه شـمار    زمينهن ياز منابع مهم در ا يكيعلم برخوردار است و  ةدر فلسف يا ژهيت وياهم
ـ امـا ا  .ترجمه و منتشر شده اسـت  ين مقاله به زبان فارسيد. ايآ يم ـ ن ترجمـه بـه دل  ي ل ي
زبـان   يبه محققان فارس كيمكه در آن وجود دارد، نه تنها ك يفاحش يها و خطاها ياستك
رو،  از ايـن ند. ك يسنده ميو فهم نادرست مقصود نو يه آنها را دچار سردرگمكند، بلك ينم

باشد  .ترجمه مزبور است يها و خطاها ياستكن ياز ا يمقاله، در صدد نشان دادن برخاين 
  باشد. هارمنمترجم مقاله  يبرا ياركگران و تذ پژوهش يبرا يه راهنمونك

  ن، استنتاج، استقراء، نقد ترجمه.يين تبي، استنتاج بهتريشمارش ي: استقراها د واژهكلي
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  درآمد
هاي علمی  هاي انتقال، رشد و تولید علم است و در بسیاري از رشته ترجمه آثار، یکی از راه

شـک در   براي برداشتن گام نخسـت در ایـن زمینـه اسـت. از ایـن رو، بـی        اي بایسته مقدمه
بسیاري از قلمروهاي علمی، کاري شایسته و گاه بایسته است. تصور کنید کـه اندیشـمندي   

نظریه خاصی را ارائه کرده است. براي آگاهی از این نظریـه و یـا نقـد آن     در مقاله یا کتابی
شک ترجمه آن، کمک شـایانی بـراي محققـان     اي جز مراجعه به متن مزبور نیست. بی چاره

هـاي   خواهد کرد، به ویژه اگر محققان خود به زبان مبدأ آشنا نباشـند. امـروزه فهـم دیـدگاه    
گیـرد. امـا    فالطـون و ارسـطو از ایـن راه صـورت مـی     اي چون سقراط، ا فیلسوفان برجسته

ترین آنها، درسـت بـودن    بخش، شرایطی دارد که مهم استفاده از این راه بسیار مفید و شادي
مانـد و ضـمن    ترجمه است. ترجمه، اگر نادرست باشد، فهم مقصود صاحب اثر عقـیم مـی  

هـا و ارجاعـات و    اسـتفاده  شود، همه که اندیشه یا نظریه علمی وي به درستی منتقل نمی آن
گردد. اگر متن ترجمه شده از اهمیت زیادي برخـوردار باشـد،    پایه می نقدها نیز از اساس بی

شـود.   استفاده از این ترجمه نادرست، فراوان شده، با گذشت زمان تبدیل به روند جاري می
شمند صـاحب  نتیجه این فرایند، خلق یک دانشمند یا اندیشمند توهمی است نه معرفی اندی

اثرِ ترجمه شده! هر روز از فیلسوف یـا دانشـمند مزبـور دورتـر شـده، بـه فیلسـوف و دانشـمند         
شـود کـه محققـانی کـه از آن ترجمـه       توهمی و مخلوق خود پروبال بیشـتري داده و چنـین مـی   

ز هـا و نقدهایشـان آنهـا را ا    برند، اسـتفاده  جویند، نه تنها از دانش سودي نمی نادرست استفاده می
هـا و مصـایب علمـی فـراوان دیگـري تولیـد        گردانـد. بـاري، خلـط    دانش دلخواه خود دورتر می

ارزش و  طور که ترجمه اثر علمی ارزشـمند اسـت، ترجمـه نادرسـت آن، بـی      گردد. پس همان می
غیراخالقی و بسان راهنمایی گمشده به راه خطا و مهلک است. پس، زنهار که با اندك آشـنایی و  

  هاي فطري ما. ه ترجمه روي آوریم! این نکته شاید تلنگوري باشد به داشتهاندك هوسی، ب
آید، نگاهی است به ترجمه یک مقاله کالسیک و بسیار مهم و تأثیرگـذار   می آنچه در پی

صفحه)، که در آن تـالش کـرده نظریـه خـود را مبنـی بـر        9(در حدود  1گلیبرت هارمناز 
ترین تبیین شرح و بسط دهد. این مقالـه، یکـی از   بازگشت استقراي شمارشی به استنتاج به

اي جز مراجعه به آن نیست. از این  منابع مهم در این زمینه است. محققان این حوزه را چاره
آیا این ترجمه از ایـن ویژگـی برخـوردار     2یابد. رو، درستی ترجمه آن اهمیت دو چندان می
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اتی. در عین احترام به مترجم، این آید، پاسخی است به این سؤال حی است؟ آنچه در پی می
تأمالت را براي استفاده عزیزان و رعایت حق نویسنده اندیشمند مقاله، به جهـت پیشـرفت   

  دهم. علمی کشور در اختیار عموم قرار می
ترین آنها را بیان  هاي ترجمه مزبور، اندك نیست و در زیر برخی از مهم متأسفانه، لغزش

روند روشنی داشته باشیم، پس از نقل جمله مورد نظـر از    در کار،خواهیم کرد. براي آن که 
و آنگاه ترجمه درست آن را » ترجمه مترجم«متن اصلی، نخست ترجمه مترجم را با عنوان 

آمـده در ترجمـه را زیـر     بیان خواهیم کرد و سپس لغزش پیش» ترجمۀ پیشنهادي«با عنوان 
  بیان خواهم کرد.» توضیح«عنوان 

I claim that, in cases where it appears that a warranted inference is an instance of 
enumerative induction, the inference should be described as a special case of another 
sort of inference, which I shall call "the inference to the best explanation." 

رسـد یـک اسـتنتاج موجـه،      مدعی هستم در مواردي که به نظر مـی ترجمه مترجم: من 
مصداقی از استنتاج شمارشی اسـت، آن اسـتنتاج بایـد مصـداق خاصـی، قسـم دیگـري از        

  دانم. می» استنتاج از راه بهترین تبیین«استنتاجی توصیف شود که من آن را 
د یـک اسـتنتاج   رسـ  ترجمه پیشنهادي: ادعاي من این است که در مواردي که به نظر می

موجه، مصداقی از استقراي شمارشی است، باید آن استنتاج را مورد خاصی از نوع دیگـري  
  نامم. می 3»استناج بهترین تبییناز استنتاج قلمداد کرد که من آن را 
در انگلیسی، هنگامی که به صـورت تنهـا بـه    » describe«توضیح: درست است که فعل 

بـه کـار    asو نظایر آن است، ولی هنگامی که با پسـوند  » توصیف کردن«کار رود به معناي 
و نظـایر آن  » کـردن تلقـی  «، »محسـوب کـردن  «رود، تبدیل به اصطالح شـده و بـه معنـاي    

رو، مقصود نویسنده آن است که استقراي شمارشـی مزبـور را بایـد اسـتنتاج      شود. از این می
بهترین تبیین قلمداد کرد. منظور وي توصیف کردن نیست. نویسنده فعل مزبـور را بـیش از   

بار به کار برده و مترجم نیز متأسفانه در همه این موارد دچار همـین خطـا شـده اسـت.      10
نده است. تفاوت این دو فعل نیـازي بـه توضـیح نـدارد.     این خطا در بیشتر موارد، بسیار زن

  تفاوت زیادي دارند. » توصیف کردن«با » تلقی کردن«یا » محسوب کردن«
است: این اصـطالح در فارسـی بـه عنـاوین متعـددي نظیـر        نکته دیگر درباره اصطالح

و » هتـرین تبیـین  استنتاج با ب«، »استنتاج به بهترین تبیین«، »استنتاج معطوف به بهترین تبیین«
اسـنتتاج از راه بهتـرین   «جز آن ترجمه شده است. مترجم محترم در این ترجمـه، آن را بـه   
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ها شده، وجود کلمه  ترجمه کرده است. آنچه که در این اصطالح مایه تشتت برداشت» تبیین
to  اند. برخـی دیگـر (نظیـر متـرجم ایـن       ترجمه کرده» معطوف به«درآن است. برخی آن را

خواسـت   زبـان مـی   که، اگر انگلیسـی  اند. در حالی تلقی کرده» از راه«) آن را به معناي ترجمه
. مقصود از این اصطالح، ایـن اسـت   toکرد، نه  استفاده می fromاین معنا را برساند، باید از 

آید بهتـرین تبیـین    رساند و استنتاجی که از این راه به دست می که ما را به بهترین تبیین می
ترجمه کنیم که مفهـوم آن ایـن   » استنتاج بهترین تبیین«ز این رو، بهتر است آن را به است. ا

  گیریم. است که ما با این نوع استنتاج، بهترین تبیین را نتیجه می
When a scientist infers the existence of atoms and sub- atomic particles, he is 
inferring the truth of an explanation for various data which he wishes to account for. 

کنـد، صـدق    ها و ذرات اتمی را اسـتنتاج مـی   ترجمه مترجم: وقتی دانشمندي وجود اتم
  کند. شود، استنتاج می هاي گوناگون را، که به نظر او تفسیر آن محسوب می تبیینی از داده

ذرات زیراتمـی را اسـتنتاج    هـا و  ترجمه پیشنهادي: وقتی که یک دانشـمند وجـود اتـم   
هاي گوناگونی، که درصدد تبیین آن است،  کند، [در واقع]، صدق یک تبیین را براي داده می

  کند. استنتاج می
بـه نظـر او تفسـیر آن    «اي کـه بیـانگر عبـارت     توضیح: در عبارت نویسنده، فعل یا کلمه

گونـه ترجمـه کـرده     وجود ندارد. مترجم، به خطا عبـارت اخیـر را ایـن   » شود محسوب می
است. در حالی که، ترجمه درست آن همان است که در ترجمه پیشنهادي آمده است. ریشۀ 

 accountاصلی خطاي ترجمه در این عبارت آن است که مترجم پنداشته است که اصطالح 

for که، این اصطالح به معناي توجیه و تبیین کردن  به معناي محسوب کردن است. در حالی
ي دیگر وي، عدم تشخیص فاعل این فعل و به نوعی خلـط فاعـل آن بـا فاعـل     است. خطا

  است. wishesفعل 
(i) we infer that he says what he does because he believes it; 

چـون بـه آن     دهد، گوید که انجام می کنیم که او همانی را می ترجمه مترجم: استنتاج می
  باور دارد.

گویـد   کنیم که او به این دلیل سخنان مزبـور را مـی   استنتاج می ) ما1ترجمه پیشنهادي: (
  که به آن باور دارد؛

در اینجا مترجم دو اشتباه اساسی مرتکب شده است و موجب شده اسـت کـه مقصـود    
را بـه   does. مترجم در یک اشتباه بـزرگ، فعـل   1نویسنده از اساس وارونه و نامفهوم شود: 



   ۱۵۳ نگاهي به يك ترجمه

ترجمه کرده اسـت. در  » دهد میانجام «رو، آن را به  از اینن معناي ظاهري گرفته است. هما
 saysکه، این فعل در اینجا از معناي اصلی خود خارج و نایب فعل قبل از خود یعنـی   حالی

اسـت، نـه انجـام    » گفـتن «چنان که در ترجمه پیشنهادي آمده، مقصـود از آن   است. پس هم
در این عبـارت دقیـق انگلیسـی بیـان      دادن. روشن است که این خطا مقصود نویسنده را که

کشـاند. اگـر متـرجم انـدکی در      کند و اساساً مخاطب را به گمراهـی مـی   کرده، واژگون می
درنـگ بـه نـامفهوم     کـرد، بـی   تأمل می» دهد گوید که انجام می او همانی را می«ترجمه خود 

عـدم   . خطاي بزرگ دیگري که مترجم مرتکب شـده اسـت،  2برد.  بودن جمله خود پی می
) در عبـارت  because he believes itتشخیص جایگاه مفهـومی و معنـایی جملـه تعلیلـی (    

چون «ماند که جمله  زده می نویسنده است. آن گونه که مترجم ترجمه کرده، مخاطب حیرت
اسـت، یـا تعلیـل    » دهـد  انجام مـی «تعلیل براي فعل نادرست ترجمه شده » به آن باور دارد 

؟ با توجه به ترجمـه پیشـنهادي اهمیـت ایـن جملـه و ترجمـه       »کنیم یاستنتاج م«براي فعل 
  شود. درست آن در تفهیم مراد نویسنده روشن می

(ii) we infer that he believes what he does because he actually did witness the 
situation which he describes. 

گوید، چون واقعـاً   را باور دارد که میکنیم که او همان چیزي  ترجمه مترجم: استنتاج می
  کند. شاهد وضعیتی بوده که توصیف می

کنیم که او به این دلیل به آنچه که به آن بـاور دارد،   ) ما استنتاج می2ترجمه پیشنهادي: (
  کند. باور دارد که در واقع شاهد وضعیتی بوده که توصیفش می

باه در عبارت پیشین اسـت. در اینجـا   توضیح: اشتباه مترجم در این عبارت نیز شبیه اشت
را تشخیص نداده و باعث گم شـدن مقصـود نویسـنده شـده اسـت و نیـز        doesنیز معناي 

  جایگاه معنایی جمله تعلیلیه را تشخیص نداده و معناي جمله را واژگون کرده است.
when we infer from a person's behavior to some fact about his mental experience, 
we are inferring that the latter fact explains better than some other explanation what 
he does. 

هاي ذهنی او اسـتنتاج   ترجمه مترجم: وقتی ما از رفتار یک فرد، حقیقتی را دربارة تجربه
دیگـري کـه   هـاي   کند تا تبیین رسیم که این حقیقت بهتر تبیین می کنیم، به این نتیجه می می

  دارد. ارائه می
ترجمه پیشنهادي: هنگامی که ما از رفتار یک شخص، واقعیتی را درباره تجربۀ ذهنی او 

هـاي   کنیم که این واقعیت رفتار او را بهتـر از تبیـین   کنیم، [در واقع،] استنتاج می استنتاج می
  کند. دیگر، تبیین می
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 what heایگاه معنایی عبارت (توضیح: مترجم در این عبارت، به دلیل عدم تشخیص ج

does مانـد کـه در عبـارت     ) اساساً آن را ترجمه نکرده است. از این رو، خواننده متحیر مـی
تبیـین  «، مفعـول فعـل   »دارد هاي دیگري که ارائه می کند تا تبیین این حقیقت بهتر تبیین می«

مفهومی است  سازد که مفعول آن همان چیست؟ دقت در جمله انگلیسی روشن می» کند می
ترجمه شده؛ چرا که » رفتار او«رساند. در ترجمه پیشنهادي به  ) میwhat he doesکه جمله (

  ) است و رساننده معناي آن است.behavior) در این جمله نایب از (doesفعل (
Therefore, I assert that even if one permits himself the use of enumerative induction, 
he will still need to avail himself of at least one other form of nondeductive 
inference.  

As I shall now try to show, however, the opposite does not hold. 
کنم حتی در صورتی که انسان، خـود، اسـتفاده    بدین ترتیب، تصدیق میترجمه مترجم: 

از استقراي شمارشی را مجاز بشمارد، کماکان نیاز خواهد داشـت کـه دسـت کـم از شـکل      
کنم تا نشان دهـم کـه مخـالف     دیگري از استنتاج غیرقیاسی سود جوید. اما اکنون سعی می

  [این مدعا] وجود ندارد.
کنم که حتـی اگـر انسـان اسـتفاده از اسـتقراي       راین، من تأکید میترجمه پیشنهادي: بناب

اج غیرقیاسی سود جوید. امـا،  شمارشی را تجویز کند، باید دست کم از نوع دیگري از استنت
  اکنون نشان خواهم داد، نقطه مقابل این امر صادق نیست.  طور که هم همان

است که » ، توأم با اطمینان خاطرگفتن یک چیز«) معموالً به معناي assertتوضیح: فعل (
معنا کـرد. دسـت کـم روشـن اسـت کـه معنـاي        » تأکید کردن«توان آن را به  در فارسی می

براي این فعل در این عبارت، اساسـاً خطاسـت؛ بـدلیل ایـن کـه نویسـنده       » تصدیق کردن«
خواهـد   خواهد مطلبی را که مثالً در جایی دیده، یا از کسی شنیده تصدیق کند، بلکه می نمی
اي را که خود به آن اعتقاد دارد، مورد تأکید قرار دهد. اما خطاي بزرگ مترجم مربـوط   نکته

 the) به ترجمۀ عبارتی است که در پاراگراف جدا آمده اسـت. نویسـنده بـا آوردن عبـارت    

opposite does not hold)       درصدد است بگوید نقطۀ مقابـل ادعـایی کـه در عبـارت پیشـین
خواهد بگوید کـه اگـر انسـان     رار داد، صادق نیست. بدین ترتیب، نویسنده میمورد تأکید ق

استفاده از استقراي شمارشی را تجـویز کنـد، بایـد دسـت کـم از نـوع دیگـري از اسـتنتاج         
غیرقیاسی سود جوید. اما نقطه مقابل این سخن صادق نیست؛ یعنی چنین نیسـت کـه اگـر    

که مقصـود وي در اینجـا اسـنتتاج بهتـرین تبیـین      انسان نوع دیگري از استنتاج غیرقیاسی، 
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است، را تجویز کند، باید از استقراي شمارشی نیز استقاده کند. اساساً باید از مترجم پرسـید  
گونه، که ایشان ترجمه کرده، مقصود نویسنده این است که مخـالف [ایـن مـدعا]     که اگر آن

  را اثبات کند؟! کند تا آن مدعا وجود ندارد. پس چرا نویسنده تالش می
Enumerative induction is supposed to be a kind of inference that exemplifies the 
following form. From the fact that all observed A’s are B’s we may infer that all A's 
are B's (or we may infer that at least the next A will probably be a B). 

شود که استقراي شمارشی نوعی از استنتاج است که شکل زیر  ترجمه مترجم: تصور می
تـوانیم اسـتنتاج    هسـتند، مـی   Bمـوارد    ،Aکند. از این حقیقت که تمام مصادیق  را تمثیل می

هستند (یا شاید استنتاج نماییم که دست کم مورد  B، موارد Aنماییم که تمام موارد مشهود 
A ورد بعدي احتماالً مB .(خواهد بود  

شود کـه اسـتقراي شمارشـی نـوعی از اسـتنتاج اسـت کـه         ترجمه پیشنهادي: تصور می
، B، مصـادیق  Aگر قالب زیر است: از این حقیقت که همه مصادیق مشـاهده شـده از    تمثیل

توانیم اسـتنتاج   هستند (یا می B، مصادیق Aتوانیم استنتاج کنیم که همه مصادیق  هستند، می
  خواهد بود). B، احتماالً مصداقی از Aدست کم مصداق بعدي کنیم که 

آید، اشـتباه متـرجم    هایی که با مقایسه دو ترجمه به دست می دقتی توضیح: عالوه بر بی
است که هرچند یک کلمـه اسـت، امـا بـه دلیـل       A'sدر ترجمه » مشهود«اضافه کردن کلمه 

  .نقش معنایی مهمی که دارد، باعث خلط معنایی شده است
If, however, we think of the inference as an inference to the best explanation, we can 
explain when a person is and when he is not warranted in making the nference from 
"All observed A's are B's" to “All A’s are B’s.” 

تـوانیم   اسـتنتاج از راه بهتـرین تبیـین بـدانیم، مـی     ترجمه مترجم: اما اگر این استنتاج را 
از ». هسـتند  Bمـوارد   Aتمام موارد مشهود «توضیح دهیم که چه وقت شخصی در استنتاج 

  موجه است و چه وقت موجه نیست.» هستند B، موارد Aهمه موارد «این مقدمه که 
تـوانیم تبیـین    نیم، مـی ترجمه پیشنهادي: اما اگر این استنتاج را استنتاج بهترین تبیین بدا

از » هسـتند  B، مصـادیق  Aهمـه مصـادیق   «کنیم که انسان در چه صورتی در استنتاج قضیه 
موجه است و در چه صـورتی  » هستند B، مصادیق Aهمه مصادیق مشاهده شده از «مقدمه 

  موجه نیست.
توضیح: در این گونه متون تخصصی، واژگان باید به صورت تخصصی ترجمه شـود. از  

به تبیین کردن بهتر از ترجمه آن بـه توضـیح دادن اسـت. امـا      explainاین رو، ترجمۀ فعل 
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ساز در ترجمه عبارت فـوق، مـورد دوم و سـوم اسـت کـه       خطاي بسیار خطیر و سرنوشت
متوجه شده است. در واقع، مقدم استنتاج را به جـاي   مترجم مراد نویسنده را کامالً برعکس

همـه  «خواهـد بگویـد از مقدمـه     تالی و تالی را به جاي مقدم فهمیده اسـت!! نویسـنده مـی   
 B، مصـادیق  Aهمـه مصـادیق   «، قضـیه  »هسـتند  B، مصـادیق  Aمصادیق مشـاهده شـده از   

 B، مصـادیق  Aیق همـه مصـاد  «گویـد: از مقدمـه    کنیم و متـرجم مـی   را استنتاج می» هستند
کنیم. این  را استنتاج می» هستند B، مصادیق Aهمه مصادیق مشاهده شده از «، قضیه »هستند

  شود. کامالً عکس مقصود نویسنده است و در سراسر مقاله موجب سردرگمی خواننده می
I conclude that inferences which appear to be applications of enumerative induction 
are better described as instances of the inference to the best xplanation. 

هـاي اسـتقراي    هایی که به ظـاهر [نتیجـه] کاربسـت    گیرم استنتاج ترجمه مترجم: من نتیجه می
  .شوند از راه بهترین تبیین بهتر توضیح داده می  شمارشی هستند، به عنوان مصادیق از استنتاج

هـایی از اسـتقراي    هـایی کـه کاربسـت    که بهتر است استنتاج ي: نتیجه آنترجمه پیشنهاد
  رسند، مصادیقی از استنتاج بهترین تبیین تلقی شوند. شمارشی به نظر می

هـا از راه اسـتنتاج بهتـرین تبیـین بهتـر       خواهد بگوید این استنتاج توضیح: نویسنده نمی
آن اسـت کـه آنهـا را مصـادیقی از      خواهد بگویـد کـه بهتـر    بلکه می  شوند، توضیح داده می

استنتاج بهترین تبیین قلمداد کنیم؛ یعنی همان مطلوبی که در سراسـر ایـن مقالـه بـه دنبـال      
 describeاثبات آن بود. یک مورد (از میان بیش از ده مورد) از خطاي در ترجمه اصطالح (

asشود. ) همین مورد است که موجب سردرگمی خواننده نیز می  
My argument has been (i) that there are many inferences which cannot be made out 
to be applications of enumerative induction but (2) that we can account for when it 
is proper to make inferences which appear to be applications of enumerative 
induction, if we describe these inferences as instances of the inference to the best 
explanation. 

توان آنها  هایی وجود دارند که نمی ) استنتاج1ترجمه مترجم: استدالل من عبارت است از: (
) اگـر ایـن مـوارد را بـه     2هاي استقراي شمارشی محسوب داشت. اما ( را [نتیجه] کاربست

توانیم توضیح دهیم که چه وقـت   اه بهترین تبیین توصیف نماییم، میهاي از ر عنوان استنتاج
هـاي اسـتقراي    هایی، که به ظاهر کاربسـت  هایی صورت گیرد، استنتاج سزاوار است استنتاج

  شمارشی هستند.
هـاي فراوانـی وجـود دارد کـه      ) اسـتنتاج 1ترجمه پیشنهادي: استدالل من این بود کـه ( 

) 2هایی از استقراي شمارشـی هسـتند، بلکـه (    ها کاربست تنتاجتوان نشان داد که این اس نمی
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هایی که ظاهراً کاربستی از استقراي شمارشـی هسـتند صـحیح     در مواردي که انجام استنتاج
هایی از اسـتنتاج   ها را نمونه توان آنها را تبیین کرد که این گونه استنتاج باشد، در صورتی می

  بهترین تبیین قلمداد کنیم.
کننده و ناامیـد کننـده اسـت. در     ترجمه سراسر این عبارت نادرست و سردرگمتوضیح: 

خواهد حاصل استدالل خود را که در صـفحات پیشـین بـه تفصـیل بیـان       اینجا نویسنده می
بندي کند. متأسفانه، به دلیل پیچیده بودن عبارت نویسنده، مترجم از اساس  داشته بود، جمع

ي سراسر غلط ارائه کرده است. مقایسه ترجمۀ پیشـنهادي  ا به مقصود وي پی نبرده و ترجمه
  دهد. با ترجمه مترجم، اندکی از این لغزش خطیر را نشان می

Describing our inference as enumerative induction disguises the fact that our 
inference makes use of certain lemmas, whereas, as I show below, describing the 
inference as one to the best explanation exposes these lemmas. 
ترجمه مترجم: توصیف این استنتاج ما به عنوان استقراي شمارشی، این حقیقت را پوشـیده  

کـه نشـان    کنـد. در حـالی کـه، چنـان     دارد که این استنتاج از شرط صدق استفاده می نگه می
استنتاج به عنوان اسـتنتاجی از راه بهتـرین تبیـین، ایـن شـروط را       خواهم داد، توصیف این

  سازد. آشکار می
هـاي] مـا، ایـن واقعیـت را کـه       ترجمه پیشنهادي: استقراي شمارشی دانسـتن اسـتنتاج[  

کـه،   کنـد. در حـالی   کنـد، مخفـی مـی    هاي خاصی اسـتفاده مـی   اثباتی هاي ما از پیش استنتاج
داد، چنانچه استنتاج را استنتاج بهترین تبیـین بـدانیم، ایـن    چنان که در زیر نشان خواهم  هم

  کند. ها را آشکار می اثباتی  پیش
توضیح: خطاي اول مترجم، همان خطـاي تکـراري نادرسـت ترجمـه کـردن اصـطالح       

)describe as   است. اما خطاي بسیار مهم و خطیري که در باقی مقاله عنصـري کلیـدي در (
) اسـت. واژه  lemmasاسـت، نـاتوانی از ترجمـه اصـطالح (    عبارات و توضیحات نویسنده 

)lemmaهـایی کـه از    ) اشاره به اصطالح مهمی است که در فهم مقصود نویسنده و استدالل
شـود کـه خواننـده     این پس خواهد آورد، نقش کلیدي دارد. با توجه به این نکته، روشن می

) lemma)که جمع (lemmasد. (هاي نویسنده را درك نخواهد کر سایر توضیحات و استدالل
شود که باید پیش از اثبات مطلـوب و بـه عنـوان مقدمـه اثبـات       است، به قضایایی گفته می
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ایـم. بـه هـر حـال، مقصـود       ترجمه کـرده »  اثباتی پیش«شوند. در ترجمۀ پیشنهادي، آن را به 
ارد که بایـد  هاي استقرایی همواره قضیه یا قضایایی وجود د نویسنده آن است که در استنتاج

هـا را اسـتنتاج بهتـرین تبیـین تلقـی       به عنوان مقدمۀ استدالل اثبات شوند. اگر این اسـتنتاج 
که، اگر آنها را استنتاج بهترین تبیین بدانیم،  مانند. در حالی ها پنهان می اثباتی نکنیم، این پیش
  شوند.  کامالً آشکار می

I will take two different sorts of knowledge (knowledge from authority and 
knowledge of mental experiences of other people) and show… 
ترجمه مترجم: من دو نوع متفاوت از معرفت (معرفـت ناشـی از مرجعیـت و معرفـت     

  دهم که.... ناشی از تجارب ذهنی افراد دیگر) را مدنظر قرار داده، نشان می
تفاوت از معرفـت را در نظـر خـواهم گرفـت (معرفـت      ترجمه پیشنهادي: من دو نوع م

هاي دیگـر) و نشـان خـواهم     یت) و معرفت به تجارب ذهنی انسانناشی از مرجعیت (حج
  داد که....

کـه نویسـنده در بـاقی     توضیح: لغزش فوق هرچند اندك است، بسیار مهم و به دلیل آن
خواهـد   ده است. نویسنده مـی خالل در فهم مقصود نویسنإکند، موجب  مقاله به آن تکیه می

هـاي دیگـر    به دو نوع معرفت اشاره کند که دومین نوع آن معرفت، به تجارب ذهنی انسـان 
و میان این دو فرق بسـیار اسـت و    هاي دیگر است، نه معرفت ناشی از تجارب ذهنی انسان

  کشاند. اي فراخ می ههخطاي در ترجمه آن، خواننده را به بیرا
هاي نویسنده را حـذف و   اشکاالت، متأسفانه مترجم، در دو مورد، پاورقیعالوه بر این 

  ترجمه نکرده است.
هاي ترجمه مترجم است و نیازي به ذکـر   هایی که گزینش کردم، بخشی از لغزش لغزش

  همه آنها نیست.
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
(پاییز  23، شماره ذهناهللا رضایی، فصلنامه  ، گلیبرت هارمن، ترجمه رحمت»استنتاج از راه بهترین تبیین«. ر.ك: 1

هاي فراوانِ این ترجمه، و با توجه بـه اهمیـت مقالـه مزبـور،      . با توجه به اغالط و کاستی153-145)، ص 1384

  ه امیدوارم در آینده منتشر شود.اینجانب دوباره آن را به فارسی برگردان کردم ک

 صفحه است. 9صفحه و متن ترجمه شده آن نیز  9اصل انگلیسی این مقاله، حدود . 2

3. The Inference to the Best Explanation. 


