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  دربارة كتاب و اهميت آن
اي سيزده جلدي است كه جلـد   ه، مجموع1›نامة تاريخي مفاهيم فلسفه   فرهنگ‹
نامه در دوازده جلـد قطـور         انتشار متن فرهنگ  .  آن به فهارس اختصاص دارد     سيزدهم
 بـه   2004 آغاز شده و انتشار جلد دوازدهم آن در سـال            1971تدريج از سال      رحلي به 

هـاي مفـاهيم       مدخل در زمينـه    3712نامة آلماني شامل      اين فرهنگ . ه است پايان رسيد 
  . فلسفه و همچنين مفاهيم مشترك ميان فلسفه و ساير علوم است

تحت سرپرستي و مديريت علمي يوآخيم      › نامة تاريخي مفاهيم فلسفه     فرهنگ‹
استاد بـا   1500 با همكاري بيش از 4 و سپس گُتفريد گابريل3لفريد گروندِرر، كا 2ريتر

ارات شـوابه   رشتة تحرير درآمده و از سـوي انتـش          سابقه و متخصص در زمينة فلسفه به      
گـذاران ايـن      پايـه . توتگارت آلمان بـه چـاپ رسـيده اسـت         شْدر شهر بازل سوئيس و      

مشي خود در نگارش آن        خطوط اصلي و خط    1964نامه پيش از اين در سال         فرهنگ
نامه بـه تفـصيل       گفتار جلد نخست فرهنگ     ر پيش را منتشر كردند و يوآخيم ريتر نيز د       

بحث پرداخته و گزارشي از مشكالت و مـسائلي را ارائـه كـرده                دربارة رويكرد آن به   
  .روي مؤلفان قرار داشته است كه پيش

 اثـر رودلـف     5›نامة مفاهيمِ فلـسفي     فرهنگ‹در آغاز، مؤلفان مداخلِ مربوط به       
 چهار بار تجديد چاپ     1930تشر شده و تا سال       من 1899را كه اول بار در سال        6آيسلِر

                                                                                                                                        
1.  Historisches Wörterbuch der Philosophie 
2.  Joachim Ritter (1903-1974) 
3.  Karlfried Gründer 
4.  Gottfried Gabriel 
5.  Wörterbuch der philosophischen Begriffe 
6.  Rudolf Eisler (1873-1926) 



 هشت

ويـژه    تعـديل و بـه      هدف اين بود كه بـا جـرح و          . شده بود، مبناي كار خود قرار دادند      
در فاصلة تـأليف ميـان ايـن دو    . نامة جديدي تأليف گردد تكميل عناوين آن، فرهنگ 

 تحوالت  نامه، در تلقي فلسفه از خودش و نگرش به جايگاه آن در نظام علوم               فرهنگ
ــل ــه قاب ــود  مالحظ ــده ب ــاهيم و   . اي پديدآم ــسياري از مف ــوالت، ب ــن تح ــسير اي در م

. نامة آيسلر بازتابي نداشت   هاي جديد در فلسفه پاي گرفته بود كه در فرهنگ           گرايش
گذشته از اين، شيوة آيسلر اين بود كه در ابتداي هر مـدخلي براسـاس ديـدگاه خـود                  

و  نامة او چـارچوب      در فرهنگ  ،ائه كند؛ بدين ترتيب   مند از مفهومِ آن ار      تعريفي نظام 
نگرش تاريخي ريتـر و      از دريچة نحوه  . مسير نگارش مدخل از پيش تعريف شده بود       

  هــاي هايــدگر، روتهــاكر و گــادامر كــه متــأثر از انديــشه) مكتــب ريتــر(شــاگردانش 
  و شــد بودنـد، در ايـن رويكــردِ آيـسلر تطـورات تــاريخي مفـاهيم ناديـده گرفتــه مـي       

  .گرديـد   هر مفهومي تنها از منظر نظام فلسفي خاصِ مورد قبول مؤلف آن معرفي مـي              
هـاي مفـاهيم    نامة جديد اين بـود كـه بـه بازشناسـي خاسـتگاه      كوشش مؤلفان فرهنگ  

  فلسفي در زبانِ محاوره و ثبت و انعكاس مراحـل مختلفـي بپردازنـد كـه ايـن مفهـوم                   
  ي مختلـف فلـسفي پيـدا كـرده بـود و           هـا   در طي تاريخ فلـسفه نـزد فيلـسوفان و نحلـه           

  اي مـستند مجـال آن را فـراهم آورنـد تـا خواننـدگان بتواننــد       گونـه   بـه ،بـدين ترتيـب  
از جملـه   . گيـري كننـد     هاي فلسفي خاص، ايـن تحـوالت را پـي             گيري  از موضع  فارغ

  رو بودنـد، تفكيـك و       نامة جديـد بـا آن روبـه         مسائل دشواري كه نويسندگان فرهنگ    
، تاريخچـــة مفـــاهيم )Wortgeschichte(هـــا  لفيـــق تاريخچـــة واژهدر عـــين حـــال ت

)Begriffsgeschichte (   ــسفي ــوعات فلـ ــة موضـ و ) Problemgeschichte(و تاريخچـ
شناسايي نسبت ميان آنها بود؛ زيرا هر يك از اين سه قلمرو اقتـضاي روشِ پژوهـشي                 

يـك   مندِ هـيچ   نامة جديد توصيفِ نظام     عالوه، مبناي فرهنگ    به. خاص خود را داشت   
هـا نبـود، بلكـه هـدف          از مكاتب فلسفي، يعني روال معمول در نگارش تـاريخ فلـسفه           

هاي آن  ها بر دگرگوني انعكاس تلقي اين مكاتب از مفهوم مورد نظر و تأثير اين تلقي          
فلسفي در يـك مقطـع زمـاني         الزمة چنين رويكردي، بررسي متونِ فلسفي و غير       . بود



 نه

)synchron (   سـو و همچنـين بررسـي آنهـا در طـول              معناي مفاهيم از يـك    براي يافتن
نامـه    بوده، كه كار سنگيني را بـر دوش مؤلفـان و محققـان فرهنـگ              ) diachron(زمان  

  .نهاده است
اي شده است كـه   نامه وقفة محققان و مؤلفان، فرهنگ  حاصلِ سه دهه تالشِ بي    

زبـان،   ر حـوزة آلمـاني  شود و نـه تنهـا د    محسوب مي"كارِ قرن"به اذعان صاحبان فن    
نامـه    امتياز اين فرهنـگ   . هاي فلسفه نيز تاكنون بديلي نداشته است        بلكه در ساير حوزه   

خذ و منـابع    اي مستند همراه با مĤ      گونه   را به  در اين است كه سير تطور تاريخي مفاهيم       
  .دهد براي مطالعة بيشتر در اختيار خوانندگان قرار مي

رغـم   هبـ . هـا نيـست     امي آثار تأسيسي خالي از كاستي     البته اين اثر نيز همانند تم     
آنكه نگارندگانِ اين اثر بزرگ تالش كردند تا مفاهيمي را كه بيرون از دايرة فلـسفة                

نقـشي  ) ندرت فلسفة اسالمي و يهـودي        هند و به    از جمله در فلسفة چين،    (زمين   مغرب
هنـد، امـا در تبيـين       نامـه جـاي د      اند در فهرست مداخل اين فرهنـگ        كننده داشته   تعيين

هايي كه ريشه در سنت فلسفي يونـان دارنـد،     ويژه آن   تطورات مفاهيم عمدة فلسفي به    
از ايـن  . زمين بوده اسـت  تكية عمدة كار همچنان بر تحوالت انديشة فلسفي در مغرب    

زبان كه بيشتر با مفاهيم فلـسفة اسـالمي آشناسـت، جـز در                روي، مثالً خوانندة فارسي   
 نظيـر  ـه خاستگاه برخي از مفاهيم مشخصاً فلسفة اسالمي بـوده اسـت    موارد اندكي ك

 جاي انعكاس سير تحـوالت مفـاهيم   ـ )طبيعت مشترك(› natura communis‹مدخل 
هـاي تـاريخي      كـه بررسـي    بينـد، در حـالي      فلسفي در سنت فلسفة اسالمي را خالي مي       

الت تـأثير گـذارده و      دهد تا چه اندازه كارهاي فالسفة مسلمان در اين تحـو            نشان مي 
 در حكــم  نگــاران ســدة نــوزدهم اروپــا، فلــسفه اســالمي صــرفاً بــرخالف رأي تــاريخ

  .اي براي انتقال انديشة يونان باستان به قرون بعد نبوده است واسطه
سالة نگارش نخستين جلـد ايـن مجموعـه تـا       و پنج   با توجه به فاصلة زماني سي     

م و موضوعات جديدتري در حوزة فلـسفه پديـد        ها، مفاهي   اتمام آن، بدون ترديد واژه    
  فراهم نيامده و در نتيجه بايـد بـا      اند كه طبعاً در اين مجموعه امكان انعكاس آنها            آمده



 ده

حال، نظـر بـه       با اين . هاي بعدي تصحيح گردد     كارهاي مشابه تكميل و يا با نتايج كاوش       
علمـي و عالقـه، هـر       نامه دارد، چنانچه صاحبان بـضاعت         حجم و غنايي كه اين فرهنگ     

  . همت گمارند، خدمتي ارزنده خواهد بودآناندازه نسبت به برگردان ديگر مداخل 
  

  هاي آن نامه و دشواري در باب ترجمة اين فرهنگ
 و  پژوهشي نوارغنون با توجه به نيازِ اساتيد، پژوهشگران        ـ محققان مؤسسة فرهنگي  

زبان فارسي از  به در اين زمينه بهدانشجويان رشتة فلسفه در كشور و فقدان آثاري مشا       
ترجمـه    نامة ريتر در زمينة مابعدالطبيعه تعدادي از آنهـا را جهـت               ميان مداخل فرهنگ  

جانبـه در     هـاي چنـد     به شوراي پژوهشي مؤسسه پيـشنهاد كردنـد كـه پـس از بررسـي              
  . مجموع هفتاد مدخل در دستور كار ترجمه قرار گرفت

هـاي فراوانـي همـراه بـوده      امه با دشـواري  ن  طور كه نگارش اصل فرهنگ     همان
آيـد و     شمار نمـي    زبان، متن راحتي به    است و خود متن آلمانيِ آن نيز براي فرد آلماني         

هاي   زبان فارسي نيز با دشواري       چنين اثري به   ةبايد در آن زمينه متخصص باشد، ترجم      
سيار  شيوة نگارش مـتن آلمـاني مـداخل بـ          ،نخست آنكه . خاص خود توأم بوده است    

 سـبك   ،دوم آنكـه  . غايت فـشرده اسـت      نويسي، به   نامه  دشوار و مطابق معمول فرهنگ    
نگارشِ نويسندگان مداخل متفاوت بوده و حتي برخـي از مـداخل از جانـب چنـدين                 

رشتة تحرير درآمده كه موجب ناهمگوني در نگارش مـتن آلمـاني شـده و                مؤلف به 
رغـم كوشـش مترجمـان       ه بـ  ،سـوم آنكـه   . بالطبع بر متن ترجمه نيز تأثير گذارده است       

هاي متون فلسفة غرب به زبان فارسي         هاي متداول در ترجمه     گيري از معادل    براي بهره 
هـاي جديـدي الزم       گذاري    معادل  هاي سنت فلسفه اسالمي، در موارد زيادي          و معادل 

هـاي فلـسفة    كـار بـردن معـادل    هاي نادرست، در به  بود؛ همچنين براي پرهيز از تداعي     
ويـژه   زمين به در مواردي در سنت فلسفي مغرب  . كار رفته است    سنتي نهايت احتياط به   

كـار    در فلسفة مسيحي اصطالحاتي متداول اسـت كـه در سـنت پيـشين فلـسفي مـا بـه                   
  گان كنوني سنت فلسفي مـا بيـشتر از       ، در واژ  "عقل خدا "جاي تعبير     مثالً به (رود،    نمي
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گرفـت كـه بـستر       ن موارد اولويـت بـر ايـن قـرار          در اي  ؛)شود   استفاده مي  "علم الهي "
 نويـسندگان مـداخل در مـوارد     چهـارم آنكـه،  . تاريخي واژه و مفهـوم مراعـات شـود    

هاي التيني، يوناني، فرانـسوي،   هاي مستقيمي را از متون فلسفي به زبان    قول  زيادي نقل 
يـار خواننـده    آنكـه ترجمـة آلمـاني آن را در اخت           اند بي   ايتاليايي و انگليسي ذكر كرده    

يك از اين    هر دليل لزوم احاطه به     زبان فارسي به    ها به   قول  برگردان اين نقل  . قرار دهند 
پـنجم آنكـه، معـضل هميـشگي ترجمـه، يعنـي            . زد  مـي   ها به دشواري كار دامـن         زبان

سو و رسا بودن آن از سوي ديگر در اينجا       كشمكش ميان وفادار ماندن به متن از يك       
 كوشـش بـر ايـن بـوده اسـت كـه در پـيِ                ،در ايـن ترجمـه    . نمـود نيز آشـكارا چهـره      

اي روان و     يابي به فهم درستي از متن اصلي، در نهايت وفاداري ممكن، ترجمـه              دست
هـاي آن   آنكـه از دقـت و ظرافـت    زبان قرار گيرد بي  رسا در اختيار خوانندگان فارسي    

 مباحثاتي طـوالني    رسيدن به فهم درست از متن اصلي در مواردي در پي          . كاسته شود 
صـورت    هايي با اساتيد فـن صـورت گرفتـه كـه ماحـصل آنهـا صـرفاً بـه                    و يا مشورت  

هـا    مبنا بـر نقـدِ محتـوايي مـدخل     در اين كار،. توضيحي كوتاه در پانويس آمده است  
ندرت در پـانويس بـه نـاهمخوان بـودن خـودِ مـتن و يـا دريافـت ناكـافي                  نبوده، اما به  

ها موجب شـد كـه كـار از حـد يـك               مجموع اين دشواري  .  شده است   نگارنده اشاره 
  .ترجمة صرف فراتر رود و به يك كار تحقيقي مبدل شود

هاي فوق، حجم باالي كار و كمبود مترجماني كـه هـم از               با توجه به دشواري   
شـده   تسلط بااليي به زبان آلماني برخوردار و هم با موضوعات مختلفِ فلسفي مطرح            

 طـي چنـد مرحلـه       1381مـتن از سـال       باشـند، كـار ترجمـة        آشنا كافي   به حد در متن   
  :صورت گرفت

در اين مرحله از همكاري چندين مترجم بهـره گـرفتيم، كـه از              : ترجمة پايه . 1
نتيجـة ايـن مرحلـه تهيـة        . رونـد   شمار مـي    ها به   مدرسان خوب زبان آلماني در دانشگاه     

  .زبان فارسي بود اي از متن اصلي به برگردان اوليه
  ، پايه در حضور مترجمان بـا مـتن         در اين مرحله ترجمة   :  ويرايش علمي اول   .2



 دوازده

شـد؛ سـپس اصـالحات مـورد نيـاز از             مقابله و اصطالحات فلسفي تـصحيح و تـدقيق          
  .جانب خود مترجمان انجام گرفت

پس از مقابلة مجدد كل متن اصلي با متن تصحيح شده           : ويرايش علميِ دوم  . 3
عمل آمد؛ الزم بـه ذكـر اسـت كـه در              الحات ادبي الزم به   از سوي مترجمان پايه، اص    

ها   قول  عالوه، نقل   به.  ترجمه و ويرايش گرديد     دوباره ،هايي از متن    برخي موارد بخش  
در برخـي  . آلماني در مـتن آمـده بـود ترجمـه شـد      هاي غير   و اصطالحاتي كه به زبان    
عمـل    مـاني از آنهـا بـه      اي كـه نويـسندة آل       آلماني و ترجمـه    موارد ميانِ متن اصلي غير    

مبناي ما بر اين بوده است كه در اين مـوارد      . خورد   مي  چشم  هايي به   آورده بود تفاوت  
رسيد ايـن ترجمـه    نظر مي  جز در موارد معدودي كه بهـبر ترجمة آلماني تكيه شود و  

  .ها به فارسي احتراز گردد قول  از برگرداندن مستقيم اين نقلـ نارساست
مركز تحقيق وتوسعة علوم انـساني      نامه با     قرارداد انتشار اين فرهنگ   از آنجا كه    . 4

 محتـرم   سـازمان  منعقد شده بود، جناب آقاي دكتر احمد احمـدي از جانـب آن               »سمت«
عهده گرفتند و ويراستة علمي دوم در اختيار ايشان قرار گرفت كه              مسئوليت نظارت را به   

  . و غناي ترجمه مؤثر واقع شدنظرات اصالحي ايشان در بهبود كار ويراستاران
سـازي شـيوة      سانآرايـي، يكـ     چينـي، صـفحه     آخرين مرحله از كار بـه حـروف       . 5

ها، فهرست   و سپس تهية پانويس)سجاوندي(هاي ويرايشي  اماليي، تصحيح عالئم و رمز  
ها و اصـطالحات و واژگـان فلـسفي موجـود در مـتن، اختـصاص                  ها، رساله   اعالم، كتاب 

  :زم است نكات مهمي را متذكر شويمر يك از اين موارد الدر زمينة ه. يافت
 سعي ما بر آن بـود كـه ويـرايش ايـن جلـد براسـاس قواعـدِ متـداول                  ،در آغاز 

كار   هايي به   اما با توجه به اينكه در متن آلماني نشانه        . ويراستاري فارسي صورت گيرد   
هـاي ديگـري       معـادل  رفته بود كه در ويراستاري فارسي يا اساساً معادلي ندارنـد و يـا             

اين . هاي متن آلماني را اساس كار در ويرايش فارسي قرار داديم            ناچار نشانه   دارند، به 
  از. زبـان نامـأنوس باشـند       دة فارسي ها ممكن است در برخي از موارد براي خوانن          نشانه
  :پردازيم روي، ذيالً به توضيح آنها مي اين



 سيزده

ذيـل   هـم پيوسـته     صورت به   فهوم به نامه دو يا چند م      در مواردي كه در فرهنگ    
ايـن مفـاهيم      آن اسـت كـه      نشانة   /عالمتيك مدخل مورد بحث قرار گرفته باشند،        

 .است كه اين مفاهيم مكمل يكديگرند بيانگر آن ،  و عالمتندمقابل هم
 فيلسوف يا نويسنده در مدخل سـخن         يك آراء خاصِ باب  در مواردي كه در     

ف با حروف سياه و همين نام در ساير مـوارد بـا حـروف               آيد، نام آن فيلسو     ميان مي   به
 بـراي برجـسته كـردن نـام او از حـروف مايـل               ،صـورت  معمولي آمده است؛ در ايـن     

  .استفاده شده است
  در متن فارسـي غالبـاً نـام فيلـسوفان و نويـسندگان بـا تلفـظ زبـان زادگاهـشان                    

  تــه در فهرســتالب. آمــده اســت، هرچنــد ايــن تلفــظ در منــابع فارســي معمــول نباشــد
دادن نـام    بـراي نـشان    .هـا ذكـر شـده اسـت         هاي مختلفِ ضبط ايـن نـام        اعالم صورت 

كردن عنوان فصل يـا بخـش         هاي مذكور در متن و همچنين مشخص        ها يا رساله    كتاب
كـار    ه بـ  " "هاي مستقيم عالمت      قول و براي نقل  ›  ‹ و يا يك اصطالح خاص عالمت     

  .رفته است
هاي   نوشت  ، بيانگر شمارة پي     آمده]  [ن در داخل    عددي كه در هر بخش از مت      

ها اگر نام اثري مكرر آمده باشد، مؤلف در موارد بعدي به              نوشت  در پي . مؤلف است 
الزم . دهـد   بار در آن آمده است، ارجـاع مـي         اي كه اين اثر براي نخستين       اولين شماره 

وشه در ترجمـه    ذكر است كه در برخي موارد به ضرورتِ ترجمه، شمارة داخل كر            به
  .جا شده است ههاي مؤلف جاب نوشت  در پي،و به همين ترتيب

 كه از ناحية مؤلف يـا متـرجم در مـتن       هايي  افزودهبراي  ]  [همچنين از عالمت    
در . شـود  فهم نيست، استفاده مي    منظور تكميل معناي عبارتي كه بدون آن متن قابل         به
.) و( ويراستار بـا عالمـت       هاي  افزوده و.) م( مترجم با عالمت     هاي  افزوده ،صورت اين

 اسـت  هـايي  افـزوده بيـانگر  ]  [ عبارات داخل   ،صورت مشخص شده است؛ در غير اين     
  .ها آورده است قول كه خودِ نويسندة مقاله در نقل

  يونـاني، التينـي،   (آلمـاني    هـاي غيـر     هاي آلمـاني خـاص و همچنـين واژه          واژه



 چهارده

آلمـاني داخـل مـتن در        هـاي غيـر    قـول  ي نقـل   و تمـام    )انگليسي، فرانسوي و ايتاليايي   
هاي يوناني با توجـه بـه متفـاوت بـودن الفبـاي ايـن        در مورد واژه.  آمده است   پانويس

در برخــي از مــوارد . هــا بــه فارســي نيــز ذكــر شــده اســت زبــان، آوانويــسي ايــن واژه
أ هاي مختلفي از يك واژه در كنار هم آمده كه ترتيب آنها براساس زبـان مبـد                  معادل

 ابتدا واژة يوناني همراه با آوانويسي آن به زبان فارسي و سپس معادل     است، يعني مثالً  
هايي  در پانويس. اند از هم تفكيك شده / عالمتآلماني آن آورده شده كه اين دو با    

ه ويراسـتاران   اند، توضيحاتي ضروري آمده اسـت كـ        مشخص شده .) و(كه با عالمت    
 .اند بر متن افزوده
هاي آن، نام مؤلف آنها ذكر شده است؛ در صورتي            ن هر مدخل يا بخش    در پايا 

هاي بعدي مدخل نيـز   كه نامي ذكر نشده باشد، به اين معناست كه بخش بعدي يا بخش      
هـاي مؤلـف    نوشـت  نام مجالت و نشريات ادواري موجود در پـي     . از همان مؤلف است   

صـورت    يـانِ بخـش ضـمايم بـه       در موارد اندكي به اختصار آمده و نام كامل آنهـا در پا            
ترتيب تاريخي    ها معموالً به    در بخش منابع براي مطالعه، كتاب     . مستقل آورده شده است   

  .اند و گاهي اوقات برحسب موضوع آمده
  

  قدرداني
الزم به ذكر است كه اين ترجمه، محصول همكـاري و همـدلي صـميمانة يـك                 

 حلقـة كـاري نقـش مـؤثر         عنوان مكمـل يـك      گروه است كه هر كدام از اعضاي آن به        
 نوارغنـون بـر خـود فـرض     فرهنگـي ـ پژوهـشي   رو، مؤسسة  از اين. اند خود را ايفا كرده

  :عمل آورد شائبة اين همكاران تقدير و تشكر صميمانه به داند كه ذيالً از زحمات بي مي
 و دكتـر    پرستو خانبـاني  ، دكتر   زهرا بهفر مترجمان محترم سركار خانم دكتر      

 با زحمات خود متن اوليه را فراهم آوردند و پـس از بـازخواني آن بـا                   كه ماريا ناصر 
 سرويراسـتار ايـن اثـر، مـتن پايـه را شـكل         ، بهشتي رضا حسيني محمدسيدآقاي دكتر   

 در ترجمة بخـشي از       كه هاينريش گايسر  و دكتر    استفان پانوسي آقايان دكتر   . دادند
 كه گذشته از مديريت    رنودفر ف هفريدسركار خانم   . را همراهي كردند   متون التين ما  



 پانزده

داخلي طرح، با پشتكار و وسواسي فراوان در تمامي مراحل چند ساله، بر حسن انجام               
ويـژه بـا مـشاركت در شـوراي ويراسـتاري علمـي اثـر، در كـار          هآن نظارت كرده و ب   

هـاي اعـالم، منـابع و      هـا، فهرسـت    دشوار مقابلة محتـوايي و ادبـي مـتن، تهيـة پـاورقي            
 كه پـس از ترجمـه       مهدي ميرزازاده جناب آقاي   . اند  ا كوشش بليغي نموده   ه نامه واژه

مـورد  بينـي خـاص        با حوصـله و باريـك      لحاظ محتوايي  و مقابلة اول، تمامي متن را به      
هـاي آن، در تـدوين و        هـا و نارسـايي      و ضمن متـذكر شـدن كاسـتي        همطالعه قرار داد  

ــايي   ــرايش نه ــده آنوي ــهم عم ــته   س ــده داش ــد اي را برعه ــانم  . ان ــركار خ ــب س زين
هـاي نهـايي،    گيري  اي، جستجوها، غلط    كه با جديت تمام كارهاي رايانه      زاده فرخنده
. انـد  نقش مؤثري را در پديدآمدن اين اثر داشـته        حق    بهها   آرايي و تهية فهرست    صفحه

ها  چيني و تصحيح اولية متن       كه حروف  سهيال غالمي  و فريبا كريملي  ها  سركار خانم 
  .اند دهرا انجام دا

ا حـسيني  حمدرضـ سيدممان جناب آقاي دكتـر   و سرانجام بايد از همكار گرامي 
ترين نقش را     حق در انجام اين كار دشوار، مهم         قدرداني خود را ابراز كنيم كه به       بهشتي

هـاي يونـاني و       ها در جلسه با مترجمان پايه، ترجمـة بخـش           بازخواني ترجمه . ايفا كردند 
عـالوه در مـواردي       راستاري علمي نهايي با ايشان بـوده و بـه         التيني، مديريت شوراي وي   

در پايـان، از    . اند  هاي دشوار را دوباره شخصاً به فارسي برگردانده         ناگزير برخي از متن     به
 پـژوهش و نـشر    برنامـة نامـه را در  ، كه چاپ اين فرهنگ »سمت«مديران محترم سازمان    

  .شود ميد، سپاسگزاري و قدرداني خود جاي دادند و اسباب چاپ آن را فراهم آوردن
اندركاران ترجمه و ويرايش متن، اين        هاي دست   رغم كوشش   بهطبيعي است كه    

اميد آنكه اساتيد و اهـل نظـر مـا را بـا نقـدها و          . ها باشد   تواند خالي از كاستي     اثر نيز نمي  
  .هايشان در تصحيح بعدي اين اثر ياري نمايند و بر غناي كار بيفزايند راهنمايي
  

   نوارغنون ـ پژوهشيموسسة فرهنگي  
1385تهران، اسفند   




