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تحقیقات فلسفی

یادداشت مترجم
تحقیقات فلسـفی ،از همان زمان انتشـارش ،یکی از اثرگذارترین کتابهای فلسفی
بوده و دامنۀ نفوذش بسیار فراتر از حیطۀ فلسفه رفته است؛ این کتاب ،که در کنار دیگر
اثر نویسندهاش ،رسالۀ منطقی-فلسفی ،از آثار کالسیک فلسفه به حساب میآید ،به
نظر بسـیاری جزو مهمترین بیسـت یا سـی کتاب کل تاریخ فلسـفه ،و به نظر برخی
مهمترین کتاب فلسـفی پس از نقد عقل محض کانت اسـت .خوشحالام که توفیق
یافتـم این اثر اصلی لودویگ ویتگنشـتاین را به فارسـی درآورم و امیدوارم تحقیقات
فلسـفی ،کـه از همیـن چاپ اول سـهزبانه منتشـر میشـود (در کنار چاپ سـهزبانۀ
رسـالۀ منطقی-فلسـفی کـه قـرار اسـت همزمـان منتشـر شـود) ،کمک مؤثـری به
پژوهشگران و دانشجویان فلسفه و عالقهمندان به تفکر ویتگنشتاین باشد.
ماجرای تحقیقات فلسفی و چاپهای آن و مشکالتی که هر مترجمی ممکن است
در ترجمۀ این اثر با آنها مواجه شود بهحد کافی در مقدمۀ ویراستاران متن آلمانی و ترجمۀ
اصالحشـدۀ انگلیسـی روشن شده است و نیازی نیسـت در اینجا مطلبی اضافه کنم؛ در
همان مقدمه ،و نیز در پینوشـتها –– که به جاهای مشخصشده با * در حاشیۀ ترجمۀ
انگلیسی مربوطاند –– در مواردی داخل نشانۀ { } نکتهای ناظر به ترجمۀ فارسی آوردهام.
تحقیقـات فلسـفی را از ویراسـت چهـارم متـن آلمانـی ( )2009ترجمـه کـردهام؛
گذشـته از بسـیاری تغییرات جزئی –– و البته نه بیاهمیت –– که این ویراسـت نسـبت
به ویراستهای قبلی دارد ،تغییری کلی در ساختار ْ
کتاب آن را از ویراستهای قبلی

هفت

هشت
2

یفسلف تاقیقحت

متمایز میکند :کنار گذاشـتن تقسـیم کتاب به «بخش یک» و «بخش دو» .شـرح و
وصف این تغییرات در مقدمۀ ویراستاران بهتفصیل آمده است.
در ترجمـه و نشـر تحقیقات فلسـفی مدیون اشـخاصی و نهادهایی هسـتم :دکتر
َ ُ
2
یوزف ُرتهاپت 1تردیدهایم را در پانزده موردی رفع کرد .پروفسـور ایکه فن سـاوینیی
دوجلدی بینظیرش بر این کتاب در جاهایی راهگشـای من بود ،بلکه
نهفقط شـرح
ِ
3
خودش نیز در ده موردی به پرسـشهایم با مهربانی پاسـخ داد .دکتر یوآخیم شـولته
بـه مالحظهها و پرسـشهای من دربارۀ ویراسـت چهارم تحقیقات فلسـفی با توجه
و دقتـی حرفـهای پاسـخ داد و دو صفحهای اصالحـات مربوط به ترجمۀ انگلیسـی
را در اختیار من گذاشـت که قرار اسـت در چاپ بعدی ویراسـت چهارم وارد شـوند
پیش رو ِاعمال شـدهاند (به این ترتیب ،در زمان نگارش این سـطور ،این
و در چاپ ِ
چـاپ منقحتریـن متـن آلمانـی و ترجمۀ انگلیسـی از تحقیقات را در بـر دارد) .دکتر
ً
حسین شیخرضایی متن تقریبا نهایی ترجمه را با حوصله و دقتی مثالزدنی خواند و
با پیشنهادهای ارزندهاش به پاکیزه شدن ترجمه کمک کرد .دکتر حسن امیریآرا ،با
دقت فلسفیاش در کنار تسلط عجیبش بر کار ظریف و پرزحمت آمادهسازی فایل،
باعث راحتی خیال من بود و ،ضمن آنکه اصالحات و تغییرات مکرر مرا تحمل کرد،
4
هنر ُنرد
نکتههای باارزشی برای بهتر شدن ترجمه گفت .انجمن مترجمان اروپا و بنیاد ِ
راین-وستفالن 5در آلمان چهار هفته فرصت و فضای مطلوب در اختیارم گذاشتند تا
ترجمه را در آرامش بازخوانی کنم .از همه صمیمانه سپاسگزارم .و درنهایت :ترجمۀ
قبلی ترجمۀ انگلیسی ،پیشتر
فارسـی دیگری از این کتاب ،براسـاس ویراسـتهای ِ
ِ
با عنوان پژوهشهای فلسـفی منتشـر شـده است؛ یاد مترج م درگذشـتۀ آن ،فریدون
ِ
فاطمی ،گرامی و قدر کوشش او دانسته باد.
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