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پیش  گفتار مترجم فارسی

یادداشت مترجم 

لودویـگ ویتگنشـتاین در پیش گفتـار تحقیقات فلسـفی می نویسـد که به مناسـبتی 
می بایسـت نخسـتین کتابـش یعنـی رسـالۀ منطقی-فلسـفی را دوبـاره می خوانده و 
افکارش را توضیح می داده است، و به نظرش رسیده که باید همراه با افکار جدیدش 
آن افـکار قدیـم را نیز منتشـر کند، چون افکار جدید را فقط بر پس زمینۀ شـیوۀ تفکر 
قدیم او می شـود به درسـتی دید. هماهنگ با این خواست، در مجموعۀ هشت جلدی 
آثار ویتگنشـتاین به زبان آلمانی این دو کتاب در یک مجلد چاپ شـده اند، و اکنون 
مـن نیز خرسـندم که ترجمه  هایم از این دو اثر کالسـیک فلسـفه هم زمـان با یکدیگر 
منتشـر می شـوند و امیدوارم که مسیر فهم بهتِر آنها را و پژوهش نیکوتر دربارۀ آنها را 

هموارتر  کنند.
رسالۀ منطقی-فلسفی را از اصل آلمانی ترجمه کرده ام، ولی دو ترجمۀ انگلیسی آن 
نیز در این چاپ آورده شده اند تا خوانندگانی که با زبان آلمانی آشنا نیستند دست کم از 
این ترجمه ها بهره مند شوند. ترجمۀ نخسِت انگلیسی در همان ابتدا و در زمان حیات 
فیلسوف انجام شده است و ترجمۀ دوم حدود چهل سال بعد؛ توجه به تفاوت های این 

دو ترجمه هم برای عالقه مندان آموزنده است. 

هفت
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ترجمۀ حاضر حاصل اقامتی تابستانی در انجمن مترجمان اروپا1 است؛ وظیفۀ خود 
می دانم که از همکاری و پذیرایی بی نظیر این مؤسسۀ آلمانی و خصوصًا مدیر آن، دکتر 
رگینا پترز2، صمیمانه سپاسـگزاری کنم. همچنین سپاسگزارم از دکتر مارتین پیلش3، 
که در ده موردی به من مشورت ارزنده داد؛ از دکتر حسن امیری آرا، که هم فایل کتاب 
را به بهترین نحو ممکن آماده کرد هم در نقش مشاوری دقیق نکته های بسیار باارزشی 
بـرای اصالح ترجمه گفـت؛ از مهدی رعنایی، که متن تقریبًا نهایی ترجمه را خواند و 
مالحظات مفیدی مطرح کرد؛ از دکتر حسـین شیخ رضایی، که متن نهایی را خواند و 
با پیشنهادهای بسیار ارزشمند آن را پاکیزه تر کرد؛ از مهندس لطف الّله ساغروانی، که 

همراهی دوستانۀ او برای من انگیزۀ مؤثری در ترجمۀ آثار ویتگنشتاین بود.
رسـالۀ منطقی-فلسفی پیش تر سه بار به فارسـی ترجمه شده است )به قلم زنده یاد 
دکتـر محمـود عبادیان، دکتـر میرشـمس الدین ادیب سـلطانی، دکتر سـروش دباغ(؛ 
کوشش هر سه مترجم ارجمند را قدر می دانم و امیدوارم که این کوشِش تازه نیز گامی 

به پیش باشد و یکسره بیهوده از کار در نیاید. 
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