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1 پبشبگفت سبترجمۀبف سرد

پیش گفتار ترجمۀ فارسی

زندگی نامه ها

ربمونبویب)۱۹۰۹-۱۹۴۳(بیکدبحزبنخستبنبزن نبف سغبحلتحصبلب
ر لبه ی یبنب کهب یویب پ سیسب ع لد«۱ب مط لع تب »مدسرۀب بحزب
ب۱۹۳۱بت ب۱۹۳۸بیسبمدسرهبه یبحرت ندبفلسفهبتدسیسبمدبکری.بحو
رورب لبستدبیویبکهبمدتدبیسبخطبمونت ژبشرکتبخویسور زیب
سنوبک سبکری،بیسبجنگبیحخلدبحرپ نب بیحوطلب نهبعلبهبف شبسمب
فضوسبیحشتبوبیسبر لب۱۹۳۸بیبنشدبعرف ندبحوبسحبیهبپزیرشب
مزهببک تولبکبهدحیتبکری،بحگرچهبهرگذبسحضدبیهبحنج مبمرحرمب
غسلبتعمبدبنشد.بربمونبویبیسبر لب۱۹۴۲بحزبفرحنسهبیهبحی التب
متحدهبگریختبوبیسبآنج بیهبنش نۀبهمبستگدبی بفرحنسۀبحشغ لدب
حزبمصرحبخوسحکبسوزحنهبحشبک رتبوبیسبنتبجۀبهمبنبتصمبم،بیرب
حثربروءبتغزیهبوبحیتالبیهبیبم سیبرلبیهبمرگدبزویهنگ مبیچ سبشد.ب

۱.بEcole Normale Superieure؛بیحنشگ هدبوحقعبیسبمحلبالَتنبپ سیسبحرت.بیسب
حینبیحنشگ هبکهبیسبحصلبیرحیبتریبتبمعلمبتأربسبشدهبحکنونبپژوهشگرحنبوبحرت یحنب
یحنشگ هبوبمق م تبع لدبیولتدبوبمدیرحنبصن یعبوبمؤرس تبخصوصدبسحبآموزشب

مدبیهند.بیسب سیبحزبنخبگ نبفرحنسوی حزبحینبمدسرهبف سغبحلتحصبلبشدهبحند.ب-م.ب
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ربمونبِلهب)۱۹۳۵-۲۰۱۴(بیسبمق مبمق لهبنویسبی بنشری تدبدر
ادبیب فیگارو  وب لوموندب نیویورک،ب کتاب  نقد  م نندب مختلفب
سایه های  یهب مدبتوحنب حوب کت  به یب مب نب حزب یحشت.ب همک سیب
چینی،بمرگ ناپلئون،بتفکر دیگر مردمان وبالشه های باتاویا و 
پراسپربحش سهبکری.بیسبر لب۲۰۱۳بیسبکالربکبه یبنقد کتاب 
نیویورکبمجموعۀبمق التبحوبی بعنوحنبتاالر بیهودگیبمنتشربشد.
ِچسوححبمبُوشب)۱۹۱۱-۲۰۰۴(بزحیۀبلبتوحندبحرت.بحزبجملهب
کت  به یبحوبمدبتوحنبیهبآث سیبیسبنقدب)ذهِن در بند(،بیحرت نب)درۀ 
ایسا(،بخ طرحتب)قلمرو بومی(بوبمجلدحتبمتعدیبشعربحش سهب

کری.بحوبیرندۀبج یذۀبنویلبحییب تبیسبر لب۱۹۸۰بحرت.



3 پبشبگفت سبمترجمبفرحنسهبیهبحنگلبسد

پیش گفتار مترجم فرانسه به انگلیسی

غبررب ردبحندب ک مالًب کهب مقوالتدب یسب ن یس،ب یسب سب موحقعدب یسب
نم یندگ نبمجلسب یحسند،ب حخالقدبرروک سب مس ئلب ی ب وبصرف ًب
ندحیب یهب »پ رخبگویدب یهند«.ب سأیب وجدحنب ررب »حزب مدبتوحنندب
ی یدبنوعدبفشوب چهبمفهومبغریبد!ب وجدحنبیسبسأیبیحین«ب- 
پبرویبحزبفکمب قببحبی شد:بمگربق عدهبحینببنبستبکهبسأیبیرب
یکبفذ برب ردبمبتندبنب شدبوبهموحسهبیربمبن یبپ رخبگویدب

یهبندحیبوجدحنبی شد.
حرت.بصدحقتب رب رتمدحسبصدحقتب یکب ویژگدب نخستبنب
نب زمندبحرتقاللبسأیبحرت.بحرتقاللبسأیبحفک مبج نبدحسحنهبسحب
نمدبپزیری،بچرحببکهبحینبقببلبحفک مبفسبعدحلتببوبذوقبفقبقتب

سحبیسبوجدحنبحنس نبخفهبمدبکنند.
حگربیهبحینبحصولبحیتدحیدبتوجهبنشوی،بمجلسبیهبنم یشبربرکدب
ن زیب بمبدلبمدبشوی،بکهبیسبسحرت یبهمۀبخطبمشدبه یبفذید،بیسب

پیش  گفتار مترجم فرانسه به انگلیسی
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مب نبمریمبترس،بن حمبدیبوبررشکستگدبحیج یبمدبکند.بوقتدبدر
سأیبیهندگ نبنسبتبیهبنم یندگ نِببخویبیدبحعتم یبی شندبوبآنه بسحب

خوحسبشم سند،بیموکرحردبیسببخطربقرحسبمدبگبری.
ی بوجویبحینکهبحمتب زبزیستنبیسبفکومتدبمریمبر السبوبغریدب
سحبیحسم،بهربحزبچندگ هدبجنبهبه یبتک نبیهندۀبرب رتبی زیبه یب
جن فدبمنبسحبیربآنبمدبیحسیبت بنظرحتبربمونبویبیسی سۀبحینب
شِربیهبخصوصبسحبی زخوحندبکنم.بیربحینبی وسمبکهبهرچندبنگ سشب
سر لۀبحوبمتعلقبیهبفدویبهفت یبر لبپبش۱بحرتبوبیسبشرحیطدب
حمروزۀبم ب ی بوضعبوبف لب یسب سبمتف وتبنوشتهبشدهبحرت،ب
همخوحندبیسب سیبیحسی.بیهببهمبنبیلبل،بترجمۀبآنبسحبیهبزی نب
حنگلبسدبپزیرفتم،بی بحینبحمبدبکهبمقدمهبحیبیرحیبیحثدبمفبدب

فرحهمبآوسی.
نظرحتب یسی سۀب یتوحنمب کهب ویژهب صالفبتدب وحجدب منب حگرچهب
مخ لفبیحوسیبکنمبنبستم،بحم بنقطهبنظریبمخ لفبوجویبیحسیب
کهبفکربمدبکنمبحزبهمبنبحیتدحبی یدبسیبشویب:بیعضدببممکنبحرتب
معترضبشوندبکهبربمونبویبیهبطرزیبن حمبدکنندهبخب لببپریحزبب،ب
آسم نبگرح،بغبروحقعبیبنبوبغبرعملگرحرت.بحینبحعترحضبیهبرببب
فرحموشبکرینبنکتهبحیبحرتبکهبِچسترتون۲بیسبفک یتدبمعروحب

یهبخویدبیهبتصویربمدبکشد:ب

فرضبکنبدبیسبخب ی نبنذحعدبیذسگ،بیرحیبمث لبیربرربیکب

۱بزم نبنگ سشبمتنبر لب۲۰۱۳بیویهبحرت.بربمونبویبسر لهبسحبیسبر لب۱۹۴۳ب
نوشتهبحرت.ب-م.

۲.بجد.بکد.بچسترتونب)۱۸۷۴-۱۹۳۶(بسوزن مهبنگ س،بفبلسوح،بش عر،بپدیدآوسبوب
سم نبنویسبحهلبیریت نب بوبیحنشبآموختۀبک لجبیحنشگ هدبلندنبیوی.ب-م.
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تبربچرحغبگ ز۱،بیسمدبگبری،بیسب سیبحزبحفرحیبی نفوذبم یلبحندب
آنبسحبحزبج بیسیب وسند.بسحهبدبخ کستریبببپوشبکهبنم یببسوحب
قرونبورط رتبحزبسحهبمدبسردبوبی بلحنبخشکبوبیدبسوحب
نبستب یهترب »یرحیسحِنبمن،ب قرونبورط بمدبگویدب مْدسرب نب
پبشبحزبهربچبذبیهبحسزشبنوسبفکربکنبم.بحگربنوسبیهببخوییبخویب
خو بی شدب...ب«.بیسبحینبلحظه،بحوبسحبیهبنحویبمحترم نهبفروب
گ زبهجومب تبربچرحغب یهبرمتب مریم نب مدبحفکنند.ببحکنون،ب
مدبیرندبوبیسبعرضبیهبیقبقهبآنبسحبحزبج بیسبمدبآوسند،بوب
رپسبیرحیبوحقعبیبندبضدقرونبورط یدبخوی،بیهبیکدیگرب
نمدبسوی.ب پبشب منوحلب یدینب حوض عب حم ب مدبگویند.ب تبریکب
یرقب چرحغب کهب یلبلب حینب یهب سحب گ زب چرحغب تبره یب یعضدبب
یهبینب لبچدنب مدبخوحرتندبحزبج بیسبآوسیند،بیعضدبییگرب
شروسحنۀب حعم لب یرحیب ییگرب یعضدب یویند،ب آنب پ یۀب قرحضۀب
یویندب خویبنب زبیهبت سیکدبشببیحشتند،بیعضدبیربحینبی وسب
کهبیکبتبربچرحغبک فدبنبست،ببیعضدبهمبنبسحبهمبحض فهب
پدبتخریببحموحلبشهریحسیبیویند،ب مدبیحنستند،بیعضدبیسب
پدبخرحیدبیویند.بیسبیلبت سیکدبشبب یعضدبهمبصرف ًبیسب
یسگبریبشدیدیبیسبجری نبحرتبوبهبچبکسبنمدبیحندبیسبف لب
زینبچهبکسدبحرت.بحم ،بحمروز،بفریحبی بسوزبیعد،بیعدبحزبهمۀب
یهبن چ سبهمهبیهبحینبنتبجهبمدبسرندبکهب یسگبریبه ،بکمبکمبوب
فقبی بسحهببیویهبحرت،بوبهمهبچبذبیستگدبیهبپ رخدبیحسیب
کهبیهبپررشبحزب»چرحیدبنوس«۲بمدبیهبم.بف صلبحینکهبیحثدب

۱.بیسبقدیمبیهبج یبچرحغبیرق،بتبربچرحغبگ زبخب ی نبه بسحبسوشنبمدبکری.ب-م.
۲.بیسبمتنبحصلد،ب»فلسفۀبنوس«بآمدهبحرت،بتعببریبعمومدبیحلبیربفلسفۀبعمومدبوب

فلسفۀبعملد.بفلسفۀبعملدبیهبچرحیدبه بوبچطوسبه یبعبندبمدبپریحزی.ب-م.ب
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سحبکهبمدبتوحنستبمبزیربنوسبچرحغبینب لبکنبم،بحکنونبی یدبیسبدر
ت سیکدبحیحمهبیهبم.]۱[

ف لبیهتربحرتبیسی سۀبفلسفۀبحفذح برب ردبیسبپرتوبنوسبربمونب
ویبگفتبوگوبکنبم:بی زگشتبیهبحصولبحولبه.ب

ربمونبِله
ک نبرح،بحگورتب۲۰۱۲بب

پینوشتها

[1]. G. K. Chesterton, Heretics (1905),
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