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 نيچه و فلسفهكتاب  ةترجمنقد 

  *محمدتقي طباطبائي

  **شاهو رحماني

  دهكيچ
در ايـن مقالـه بـا     ،آثار فلسفي بـه زبـان فارسـي    ةترجم ةگستردبا توجه به حجم 

با ذكر برخي  ،هاي كالسيك فلسفي در نظر بوده تا نخست بررسي يكي از ترجمه
شده در اين دست كارها، نقدي عمومي بر رونـد كلـي    گرفته ناديده معيارهاي كليِ

شده در اين نقد بـه   فلسفي بيان شود و سپس بر اساس معيارهاي داده يها ترجمه
مـنش   خـانم لـيال كوچـك   از سـوي  ژيل دلـوز  نيچه و فلسفه  ةترجمطور خاص 
سـفانه ايـن اثـر فاقـد     أگفـت مت  تـوان  يمـ بنـدي كلـي    در يك جمع. بررسي شود

در طـول مقالـه نيـز    . يك اثر كالسيك فلسـفي اسـت   ةترجممعيارهاي الزم براي 
  .ها را نشان دهيم ايم تا همين كاستي وشيدهك

گويي، ذات، نمود، پديـده، پديـدار، خواسـت قـدرت،      نه ـ گويي آري :ها هكليدواژ
  .شناختن، سنجش، انضمامي رسميت هب

  
  مقدمه .1

يك متن  ةترجم ةدرباربپردازيم نياز است تا برخي اصول را  ترجمهكه به ارزيابي  پيش از آن
اند، در نظـر   يعني متني كه فيلسوفان و نه متخصصان فلسفه آن را نگاشته ،يك فلسفي ةدرج

شدن به هـر متنـي بـراي     شرط نخست نزديك أدانيم كه آشنايي كافي با زبان مبد مي. آوريم
يـك مـتن بـدل     ةترجمشود كه اين شرط الزم به شرط كافي براي  اما گاه مي ،ترجمه است
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متـون   ةترجماما در  ،برخي متون مشكلي ايجاد نكند ةترجمالبته شايد اين كار در . شود مي
  .آفرين است متون كالسيك، اين نگاه بسيار مشكل ةترجمفلسفي، آن هم 

همراه با اين شرط نخستين كه همواره مورد توجه بـوده نيـاز اسـت تـا بـه دو       درواقع
كـه بـا    ،شـرط اول . متون كالسيك فلسفي توجه شود ةترجمشرط بسيار اساسي ديگر در 

آيد، مقـام   نظر مي اي آشكارا به هاي قاره نگاهي به مترجمان انگليسي آثار فلسفي از زبان نيم
 ةتـوان متنـي فلسـفي و درجـ     نمي. تفسيري و تخصصي مترجم در متن مورد ترجمه است

. آن فيلسـوف باشـد   ةفلسـف مترجم خود مفسر و متخصص  كه آنمگر كرد، يك را ترجمه 
يك فيلسـوف نـدارد، بـه صـرف داشـتن       ةفلسفو دقيق نسبت به  كسي كه نگاهي سازمند

. يابـد  دقيق اين اثر را نمي ةترجمآشنايي اوليه با افكار او و آشنايي با زبان مبدأ، شايستگي 
كافمن از آثار نيچه به انگليسي به متني كالسيك بدل شده به اين خـاطر اسـت    ةترجماگر 

 ةدربـار تـوان   همين سخن را مـي . چه استچيز متخصص ني كه كافمن پيش و بيش از هر
تري پينكارد  ةترجمهگل به زبان فرانسه و نيز پديدارشناسي روح ژان هيپوليت از  ةترجم

اين مترجمان در گـام نخسـت مفسـران و متخصصـان فيلسـوفي      . از آن به انگليسي گفت
 ةنوشـت ها شأن و مقام  آن ةترجمو به همين خاطر نيز  ،كنند هستند كه آثارش را ترجمه مي
تا هنگـامي كـه متـرجم دركـي فراگيـر و سـازمند از       . كند اصلي را نزد متخصصان پيدا مي

تواند در گام نخست ربط ميان جمـالت و در   نمي ،فيلسوف مورد نظر نداشته باشد ةفلسف
 هاي گوناگون اثر را دريابد، به همـين خـاطر   ها و بخش هاي بعدي ربط ميان پاراگراف گام

و تبديل به جنگي از دهد  ميوار خود را از دست  شده ربط منطقي و كليت اندام اثر ترجمه
  .شود هاي نامربوط مي جمالت و واژه

بنابراين نياز است تا مترجم پيش از انتخاب يك اثر براي ترجمه به توان تخصصي خود 
دان نشـود و ايـن   راه ترجمه در صحراي كلمات حيـران و سـرگر   ةانيمنگاهي بيندازد تا در 

  .مشتاق نيز منتقل نكند ةخوانندسرگرداني را به 
خوبي زبان مبدأ بلـد باشـد و    و اما شرط دوم اين است كه مترجم زبان مقصد را نيز به
يـك متـرجم    ،به ديگر سخن. افزون بر آن توان هنري و ابداعي هم در اين زبان داشته باشد

يـك   ةنوشـت شويم بـه   رو مي به يك اثر فلسفي رو زيرا هنگامي كه با. بايد يك نويسنده باشد
خوريم و مترجم در ايـن رويـارويي    ست برميا نويسنده كه در پي بيان امري نو با زباني نو

واژه و  بـه  هبرگـردان واژ . بايد بتواند زباني مناسب براي بيان نوبودگيِ اين اثر فلسفي بيافريند
فيلسوف براي درك نـو خـود از   . ي نيستتالش در وفاداري ساختاري براي اين منظور كاف
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جهان، زباني نو پديد آورده و اين بر مترجم است كه براي انتقال اين امر نو به زبان مقصـد  
فهم و در عـين حـال نـو     كار گيرد تا بتواند در زبان مقصد زباني قابل توان ابداعي خود را به

  .اي باشد براي انتقال درك نو فيلسوف پديد آورد تا رسانه
كـه ترجمـه    ناپـذير اسـت و بـيش از آن    فلسفي جبـران  ةترجمنبود اين دو شرط در هر 

از مترجمـي  . كند كمكي به درك خواننده از فيلسوف كند، راه سرگرداني و نافهمي را باز مي
كه درك نو فيلسوف را به نحو سازمند و تخصصـي نيافتـه و بـراي بيـان آن زبـان مناسـبي       

  .فهم ارائه كند دست و قابل قع داشت كه اثري يكتو توان ينمنپرداخته باشد 
كـه گـاه مشـكالتي     اين هر دو مشكل را دارد، افزون بر ايننيچه و فلسفه كتاب  ةترجم

  .كند كام مي شورمند را تلخ ةخوانندي نيز يصوري و ابتدا
  

  نگاهي كلي به اثر. 2
 و چهين. هاي آن بد نيست اندكي به خود كتاب بپردازيم پيش از پرداختن به ترجمه و كاستي

ظريف است؛ كتاب خـوانش   ةنكتاين دشواري معلول چند . كتابي است دشوارخوان فلسفه
 يهـا  كتـاب معمـول   يها يبند ميتقسنيچه است كه در آن از  ةفلسففيلسوفي توانا از كليت 

كـردن آن خبـري نيسـت؛     فهـم  همـه  منظـور  بـه فكر فيلسوف  يها دنكر پاره پارهتفسيري و 
تعيين نسـبت   ها آناند و محتواي همگي  فرعي بسيار مبتكرانه يها عنواناصلي و  يها فصل

  .نيچه با كل تاريخ فلسفه است
ايـن   ،بنابراين نخستين هدف از كتاب دلوز فهميدن جايگاه نيچه در تاريخ فلسفه اسـت 

ايـن  . شود نيچه در درون آن معنادار مي ةفلسفدادن ميراثي كه  كتاب تالشي است براي نشان
 كنـد  يمـ هدف چنان در كل اثر مركزيت دارد كه دلوز در راستاي تحقق آن حتي گاه تالش 

 يا گونـه نقـادي كانـت تفسـير كنـد و كـار او را هماننـد كانـت         ةفلسـف نيچه را در بسـتر  
ين مطلب از آن جهت جالـب توجـه اسـت كـه نيچـه در آثـار خـود        ا. بداند يگر سنجش
آيد كه ميان طرح فلسفي وي و  نظر مي را به كانت كرده است و چنين به ترين انتقادها سخت

  .كانت هيچ تشابهي نيست
شـود تمـايز    گيري مـي  اما هدف ديگري كه در ضمن اين هدف كلي در طول كتاب پي

 عنـوان  بـه در اين كتاب نيچه . ت به ديگر فيلسوفان استبنيادين منظر عام فلسفي نيچه نسب
شود كه  شود و فيلسوف تراژيك نيز در برابر فيلسوفي طرح مي فيلسوفي تراژيك معرفي مي

منظرهـاي   نيتـر  عامدر اين تفسير تا حد  ينحو بهتراژدي و ديالكتيك . لكتيك استااهل دي
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فيلسوف يـا  : داشته باشند يآشتديگر  يكتوانند با  كه ديگر نمي شوند يماي بركشيده  فلسفي
  .اهل ديالكتيك است يا تراژدي

اي ديـالكتيكي رفـع    به ديگر سخن، يك فيلسوف يا نسبت امور متفاوت را در پيوستگي
ترين  اين عام. كند كه تفاوت را اصل دانسته و امكان پيوستگي و رفع را نفي مي كند يا اين مي

وحدت و كثرت در تاريخ متافيزيك است كـه البتـه    ةلئمسمنظر فلسفي صورت ديگري از 
فهم كار دلـوز در   درواقع. خود دلوز ةفلسفگشا براي درك  فهم اين تمايز مفهومي است راه

البته مقصود از . كند يماين نوشته، خواننده را درگير بازنگري در كل نگاهش به تاريخ فلسفه 
توضيح يا تفسير يا معرفي كتاب دلوز نيست؛ اما توضيح اين نكات  يرو چيه بهاين نوشته 

روشن شود كه تالش دلوز در بخـش اعظـم كتـاب     يا اندازهاز آن رو ضروري است كه تا 
كوشد تا دقت مفاهيم نيچه را در بستر تاريخ فلسفه و  او مي. مصروف چه هدفي شده است

و بـر آن   نهـد  يمـ راستا تحليلي را پيش  وي در اين. در نسبت با ديگر فيلسوفان نشان دهد
زيرا همواره در استحكام و دقـت   ،نيچه ضروري است ةفلسفاست كه اين تحليل براي فهم 

در حالي كه بر اساس اين تحليل چنين پنـداري   ،نيچه ترديد شده است ةفلسف يمند نظامو 
و  سـازمند دريافـت فهـم دقيـق،     تـوان  يمـ جاسـت كـه    از ايـن . شـود  از ميان برداشته مـي 

نيچه تا چه اندازه دشوار است و نيز تا چه انـدازه مهـم اسـت تـا در فراينـد       يا فلسفه خيتار
 .ها توجه شود اين كتاب به دقت مفاهيم و تمايزهاي ميان آن ةترجم

  
  اثر ةترجمنقد تحليلي . 3

برگردانـده  هيو تاملينسون به فارسـي   از سويانگليسي كتاب ژيل دلوز  ةترجماين كتاب از 
گفتـار   در پيش. كتاب به اين امر نشده است ةشناسناماي در  ولي شوربختانه هيچ اشاره ،شده

دريافت كه او مترجم  توان ينموجه  بينيم به هيچ مترجم انگليسي نيز كه نام تاملينسون را مي
افزون بر اين اشاره نشده كه منبـع اصـلي ترجمـه كـدام ويراسـت از      . انگليسي كتاب است

  .آقاي تاملينسون است ةرجمت
آيد نبود فهرست برابرنهادها و اعـالم در پايـان كتـاب     چشم مي ديگري كه بسيار به ةنكت
زيـرا   ،يك متن فلسفي، داشتن فهرستي از برابرنهادها بسيار الزم اسـت  ةترجمهنگام . است

 ةواننـد خهاي فلسفي از فرانسه به انگليسـي و از انگليسـي بـه فارسـي بـراي       برگردان واژه
تـوجهي   دهـد كـه بـي    اين امر زماني ضرورت خود را نشان مـي . آكادميك بسيار مهم است

البته مترجم محترم كوشـيده تـا بـا    . شناسي رايج در زبان فارسي را ببينيم مترجم به اصطالح
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اما افزون بر اين  ،صفحات تا حدي اين مشكل را برطرف كند نوشتآوردن برابرنهادها در پا
هـاي   بسـته بـه زبـان   (زبانـه  اي چند نامـه  ثر فلسفي كالسيك نياز است تـا واژه كار در يك ا

به كتاب افزوده شود تا در صورت تفاوت ذوق مترجم در برگردان برخي ) كاررفته در متن به
  .هاي نادقيق زبان مقصد گم نشود واژه يال البهاصطالحات معناي اصلي و دقيق اصطالح در 

نشر رخداد نـو توجـه را بـه خـود جلـب      از سوي كتاب منتشرشده  ةدرباركه  يا نكته
از كار درآمده و رغبت خواننـده را   نواز چشمطراحي جلد كتاب است كه شكيل و  كند يم

كار شده اسـت   قلم اهيستصويري از نيچه كه با . زديانگ يبرمزدن كتاب  براي ورق كم دست
كـامالً سـفيد و در زيـر،     يا نهيزمدر ) انگليسي ةترجمهمانند تصوير كتاب بر روي جلد (

بسـيار متـوازن نشـان از دقتـي دارد      يبنـد  رنـگ عنوان كتاب و اسم نويسنده و مترجم بـا  
  .ذكر و تحسين ةستيشا

  
  هاي فلسفي بررسي برخي اصطالح 1.3

1.1.3 identity-identical 
 every time we understand the eternal return as the return of« ةجمل 5 ةصفحمترجم در 

the identical or the same, we replace… « عنـوان  بـه ... «: چنـين ترجمـه كـرده اسـت    را 
ترجمـه  » همـان  نيا يا همانچيزي «كه بايد » ميكن يمتفسير  يكسان و عيناًبازگشت چيزي 

از  يا شـه ياندنيچه، بازگشت ابدي به هيچ نحـو   نظر به«: ميخوان يم 80 ةصفحدر . كرد يم
 identity ».از تركيب اسـت  يا شهياندبلكه  ،نيست )همان نياامر  ةدربار يا شهياند( يكساني

توان دليل اين نايكساني در  وجه نمي ترجمه شده است كه به هيچ كيستيدر همان صفحه، 
 ةانـداز  بهرا  كيستياشكال  ةهمنقد  كس چيه«گردان اصطالح به زبان فارسي را دريافت، رب

ظهـورات   ةهماراده در  هويتآگاهي از «: ميخوان يم 20 ةصفحدر . »است نيچه پيش نبرده
ناگاه  به 62 ةصفحايشان در  ةترجمسپس در . آمده است identiy ةترجمكه باز در » ....خود

 ةشـ يانددر كنار عليت و غائيت از مقوالت هـر   identiyكه هويت يا همان  ميشو يممتوجه 
عليـه تسـاوي    هويـت منطقـي،  نظام نقادي او در سـه سـطح، يعنـي عليـه     «. معقولي است

البته اشـتباه و نايكسـاني در برگردانـدن ايـن     . »كند يمرياضياتي و عليه تعادل فيزيكي عمل 
هماني به  مفهوم اين ةاشار. مشاهده است جاي كتاب قابل اصطالح به فارسي بارها و در جاي

آنـي يـا غيريـت در     نه كه به همراه اصل طرد شق ثالث و اصل اين اصل هوهويت در فلسفه
كه البته از سوي  ،آشكار است كامالًشود، در اين نوشته  ذيل اصل امتناع تناقض قرار داده مي
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بـر اسـاس سـياق     جـا  جابـه اين مفهوم در مـتن   درنتيجهمترجم محترم ناديده گرفته شده و 
  .شده است هاي گوناگون برگردانده جمالت به صورت

2.1.3 affirmation  وnegation  
بـه زنـدگي،    ييگو نهو  ييگو يآرجـاي   بهتأييد و نفي مترجم در برگردان اين دو واژه از 

چـه داريـوش آشـوري در     اصالً بحث بر سر اين نيسـت كـه لزومـاً آن   . استفاده كرده است
را  هـا  آنهاي خود از آثار نيچه برگزيده درست است و هر مترجمي موظـف اسـت    ترجمه

 نيتـر  يديـ كلاما بايد ديد پيشنهاد مترجم تا چه اندازه در بازنمايي يكي از  ،مالك قرار دهد
» خواست قدرت«مفهومي و عيني  يها بسته همه در نقد متافيزيك و يكي از اصطالحات نيچ

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه ايـن دو   ها نمونهپيش از بيان . موفق و كارآمد بوده است
و در طول كتاب از هـيچ اصـطالحي تـا ايـن      پربسامدندواژه در تفسير دلوز از نيچه بسيار 

دلوز بار تمام تفسير دشوار خود از امـر تراژيـك را روي    قعدروا. اندازه استفاده نشده است
  .گذارد يمدوش همين دو واژه 

 انهيگو يآركه حتي اگـر   )5 ةصفح(» گرداند يمناب را آزاد  تأييدامر سراسر كنشي و «
ديونيسـيوس  «. كنـد  يمـ جمله نزديك  بيشتر ما را به فهم اين ايجابيرا نيز انتخاب نكنيم، 

. )28 فحةصـ (» شـود  يمـ نشـان داده   تأييدكننـده و  مثبـت خداي  عنوان هبمصرانه  ينحو به
ايـن   ةترجمكه حتي مشي واحدي در  ديگر اين ةنكت. )29 فحةص(» مثبت ـ نيروي خالقانه«

 تأييـد اين واژه گاهي  ،بحث تغييري كرده باشد ةنيزمبافت و  كه آن يبواژه وجود ندارد و 
ترجمـه شـده    نفـي مفهوم مقابل آن نيـز   ،به همين سياق. ترجمه شده است مثبتو گاهي 

سـلب   يا گونهاز نفي بيشتر براي رساندن معناي . )29 فحةص( »نفي و تأييد زندگي«: است
توجـه بـه    خـاطر  بـه  ميكنـ  يمـ به زندگي پشت  ييگو نهكه ما در  در حالي شود يماستفاده 

 يتـوز  نيكـ اين واكنش محصول زهد است و همان چيزي اسـت كـه نيچـه    . چيزي ديگر
بر مـا در شـوپنهاور، يـا    ) اراده(خواست و اشاره دارد به تنها راه رهايي از چيرگي  نامد يم

است كه در اخالق و متافيزيك و حتي علـم   يتوز نيكاين  ةجينتبه زندگي  ييگو نهكه  اين
 نفـي بنـابراين  . مييگـو  ينمـ زندگي هست؛ فقط ما بـه آن آري   درواقع. ريشه دوانده است

رنـج را بـه   ، برنـد  يمكه از وفور زندگي رنج  ها آن«. برگردان خوبي براي اين واژه نيست
به جاي رنج بـردن، فراخـواني    يا عده :منظور اين است كه آنحال  .»كنند يمتأييد تبديل 

رنـج را  «به اين دليل معلوم است كـه  . شوند يمو با آن رودررو  نديگو يمتراژيك را پاسخ 
  .است تر درست» كنند يمبدل  ييگو يآربه 



 111   محمدتقي طباطبائي و شاهو رحماني

  

و دشـواري   ديـ گو يمـ دلوز در فصل اول كتاب از ذات امر تراژيك و مقـوم آن سـخن   
. انـد  ييگو يآريك  ةابژكردن همه چيز به  داند كه در برابر تبديل مي ييها يسختتحقق آن را 

مهابـت و  . مـا  ييگـو  يآر: است تنها و تنها بـراي آزمـون يـك چيـز     يا ابژهيعني همه چيز 
 ةكلمـ . شود يماست كه نمايان  ييگو يآرسازبودن اين كنش در لفظ  بودن و سرنوشت قاطع

سطوح ارتباط  نيتر يعادكه در  دهد يمتأييد موافقتي ساده و سرجنباندني محتاطانه را نشان 
: دهـد  يمـ تفاوت مـذكور را نشـان    يخوب به ديآ يمكه درپي  يا جمله. دهد يمبا چيزها رخ 

تفـاوت كـنش    يخـوب  بهنيز  ها مثالاين . »...يك تأييد ةابژتبديل همه چيز به  يها يسخت  ...«
خصـلت تأييـدي   «: دهـد  يمـ نشـان   تأييـد  نييپـا  دسـت را با موافقـت   ييگو يآر ةقهرمانان
است كه بـه آن   يا يهستكه مقصود  )44صفحة ( »هستي تأييدشده« ،)36صفحة (  »موسيقي

تأييـد شـدن،   . چندگانگي، تأييد يگانگي و شوند، تأييد بـودن اسـت  «. آري گفته شده است
تأييد چندگانه، روشي اسـت كـه در   . تأييد چندگانگي، خود، يگانه است. خود، بودن است

عبـارت طريـق   «. »يد درآورداو شوند را به تأي«. )45صفحة ( »كند يمآن، يگانه خود را تأييد 
است، تفكري كه زندگي و خواست زندگي را تأييـد   تفكر تأييدييك  يمعنا بهانديشيدن 

، آن دييتأ؟ مييگو يميا به زندگي و خواست آن آري  ميكن يمآيا ما زندگي را تأييد . »كند يم
  .دهد كه منظور نظر نيچه است گويي را نشان نمي فعال و تراژيك آري ةجنب

كيـد دلـوز بـر روي    أبـردن ت  كردن و گاه ازبين رنگ مشكل اصلي در اين برابرنهادها، كم
بـه   ،گونه كه در مقدمـه نيـز اشـاره شـد     همان. فكر نيچه است ةكنند نييتعمفاهيم كليدي و 

راحتي از آن  توان به صرف برابري اوليه ميان يك اصطالح و برابرنهاد آن در زبان مقصد نمي
 ةفلسـف بلكه بايد نخست معناي آن اصطالح بر اسـاس بافـت كلـي     ،ه كرددر ترجمه استفاد

اي مناسب در زبان مقصد يافت يا در  دست آيد تا بتوان با توجه به آن بافت واژه فيلسوف به
  .صورت نياز ساخت

3.1.3 appearance -apparition  
ويسي كنـيم  تر بازن سادهصورت اگر جمله را به . )13صفحة ( »يك پديده يك جلوه نيست«

را برگـردان   جلـوه جـا   متـرجم در ايـن  . »پديده جلوه نيست«: ميشو يمرو  هبا اين جمله روب
appearance شايد اگر مفهوم مقابل . در نظر گرفته استappearance   را بدانيم بهتر دريـابيم

يز است و اين تما) essence(اين كلمه در مقابل ذات . اند كردهترجمه  نمودكه چرا آن را به 
وجه تغييرناپذير چيزهاست و نمود صرفاً آني است كه به ) بود(ذات . اساساً افالطوني است

در افالطون نبايد نمـود را  . باشد تواند ينم) شناخت يقيني( ستمهياپو متعلق  ديآ يدرمحس 
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هاي كانتي و پساكانتي است كه  پديدارشدگي مختص فلسفه. بناميم) پديدار( يدارشدگيپد
ـ  شـود  يمـ زيرا چيزي كه پديـدار  . نديگو ينمديگر از نمود در برابر ذات سخن   ديـ ترد يب

پديدار چيزي است؛ ولي ما تنها با چيزي كه پديدار شده اسـت كـار داريـم و بـه شـرايط      
دار كانتي ديگر نمود افالطـوني نيسـت؛ زيـرا در    پدي. ميپرداز يمپديدارشدگي اين پديدار 

نيچه اين نكته را يادآوري كنـد كـه پديـده     ةفلسف ةدربار خواهد يمدلوز . برابر ذات نيست
بلكـه   ،گرانه سنجش ةفلسف) يا پديدارشدگي(نه پديدار  ،براي نيچه نه نمود افالطوني است

است كه در نيرويي موجود  يا نشانه«و  ييگو يآربراي  يا ابژهاست براي خواست،  يا ابژه
يك جلـوه نيسـت    نفسه يفزيرا ابژه «: توجه كنيد 18 ةصفحبه اين جمله در . »ابدي يممعنا 

در فهم اين جمله تـا حـدي    شده گفتهاصالحات  كنم يمگمان . »بلكه شبح يك نيرو است
از  كيـ  مكـدا نمود به جلـوه   ةترجمپرسش اين است كه پيشنهاد مترجم براي . كارگر شود
  .اندينما يبازمرا در خود  شده گفتهتمايزهاي 
 ،ناميـده شـده اسـت    شبحايشـان   ةقرار دارد در ترجم) نمود(چه در برابر جلوه  حال آن
يعني بنا بـه  . طور كه گفته شد بايد پديدارشدن ترجمه شود كه همان apparitionيعني همان 

 »پديده جلوه نيسـت و يـا حتـي يـك شـبح     «: ايشان، تفسير دلوز از نيچه اين است ةترجم
 بـه در نگاه نيچـه نـه نمـود     يا دهيپدكه منظور دلوز اين است كه هر  در حالي. )13صفحة (

پديدارشدن به معناي كانتي كه به شرايط پديدارشـدن آن   يا گونهنه  ،است افالطوني يمعنا
 ةجنبكه پديده نه نمود و نه پديدار است  اين. است ييگو يآرو  خواست ةابژبپردازيم؛ بلكه 

. كنـد  آگاهي مـي  ةفلسفو نه ) اراده(خواست  ةفلسفنيچه است كه آن را  ةفلسفشوپنهاوري 
كلـي ربـط و نسـبت     كه پديدار كانتي را شبح و نمود افالطوني را جلوه ترجمه كنيم بـه  اين
چـه دلـوز    بايد براي فهم آن درنتيجه ،كند نامعلوم مينيچه را با تاريخ فلسفه براي ما  ةشياند

ها در ذهن داريـم رجـوع كنـيم كـه      اي كه از اين واژه گويد به معناي روزمره وي مي ةدربار
  .آن هم از پيش معلوم است ةجينت

 45 ةصـفح در  مـثالً . ترجمه شده است جلوه ـ جوهر 14 ةصفحدر  نمود ـ ذات ةدوگان
 essence ةترجمايشان جوهر را در . »باشد ها جلوهمثل جوهري در پشت ... «آمده است كه 

 يشناسـ  سنخجوهر «: ميخوان يم 62 ةصفحبه همين مقدار بسنده نشده است و در . اند آورده
شبح و اين  ـ جلوه ـ جوهر ةزيآماين . آمده است nature ةترجماين بار جوهر در » چيست؟

كه هدف اصلي نوشتن كتـاب دلـوز را    بيش از آن ،درواقع ،برگردان اصطالحاتدقتي در  بي
فكر نيچه با  ةدربارزيرا آن دقت مفهومي مورد ادعاي دلوز  ،كند آن را نقض مي ،برآورده كند
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زبان به اين بـاور   فارسي ةخوانندخالف تالش دلوز  رود و بر كلي ازبين مي ها به دقتي اين بي
كه يك فيلسوف دقيق و سازمند در كنار ديگـر فيلسـوفان    بيش از آن خواهد رسيد كه نيچه

خواهـد   عكس آن چيزي كه دلوز مـي  قاًيدقيعني  ،اديبي است متفنن در فلسفه ،بزرگ باشد
دو ( 26، 19در صـفحات  شـبح   ــ  جلوه ـ جوهر ةزيآم. نيچه در اين كتاب اثبات كند ةدربار
  .نيز تكرار شده است 45، 27، )بار

 ةترجمـ در  يدقتـ  يبحاصل از  يها يكژتاب ينما تمام ةنييآ ديخوان يمكه اكنون  يا جمله
appear و affirmation تأييـد   نـد يآ يمـ چشم  بهآن چيزهايي را كه  ةهمديونيسيوس «. است

. )34 فحةصـ (» ديآ يم چشم به تأييدشدهچيزهاي  ةهمرا و در  ها رنج نيتر تلخ، حتي كند يم
بردن مفاهيم از معناي اصطالحي و فلسفي خود يعني حركت در خالف مسير حركت  بيرون

شود كه به جاي معاني متعين  اين كار سبب مي. مفاهيم تركردن روشنفيلسوفان براي هرچه 
اند، خواننده مجبـور شـود بـراي فهـم      و دقيقي كه فيلسوفان براي يك اصطالح وضع كرده

ي خود از آن واژه در زبان خود رجوع كند و معناي اصطالح را مطلب به درك عام و معمول
 .بر اين اساس دريابد كه چنين اتفاقي بدون شك كژفهمي او را به همراه دارد

بايد اشاره كرد در جاهـايي كـه از اشـتباهي در ترجمـه      تر يجزئپيش از ذكر اشكاالت 
كه مترجم فالن واژه را در  ، دانستن اينميگذار يمانگشت  يا كلمهو بر روي  ميزن يمحرف 
متن فارسي با انگليسي  ةمقابلنوشته، تنها از طريق  برده است در اين كار بهفالن واژه  ةترجم

در  نوشـت را در پا شـمار  انگشـت  ةكلممترجم تنها معادل انگليسي چند . ممكن شده است
شد نياز به فهرست برابرنهادها در گونه كه اشاره  اختيار خواننده قرار داده است و البته همان

تواند  زيرا در صورت وجود چنين فهرستي خواننده مي ،دهد جاست كه خود را نشان مي اين
  .بيابد و درك خود را تصحيح كندبدون نياز به كاويدن متن اصلي، اصطالحات اصلي را 

  
  هاي جزئي برخي اشكال 2.3

گـري،   سنجش: سه واژه استفاده شده استاز  critique ةواژدر فصل يك كتاب در برگردان 
گري اسـتفاده كـرده اسـت، دقيقـاً دليـل       سنجش ةواژتر از  هرچند مترجم بيش. نقد، نقادي

از اين برابرها غلط نيست؛ منظـور   كدام چيه. ديگر اصالً مشخص نيست ةواژكاربردن دو  به
خوب اين است كه  ةترجمزيرا خصوصيت هر . بيشتر نداشتن مشي واحد در ترجمه است

تثبيت اصـطالحات يكـي از   . كليدي بگيرد يها واژهمترجم تصميم خود را براي برگرداندن 
  .سازي فهم يك متن فلسفي است سازي و روان ها براي آسان ترين تكنيك مهم
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چيزي و تعيين ارزش و قيمت آن  ةسادكه به معناي وارسي  appraisal ةترجمايشان در 
را سـنجش يـا    critiqueاگر مترجمي تصميم بگيرد . اند برده كار بهگري را  است نيز سنجش

استفاده كند و ... از كلماتي چون نقد و نقادي و  جا جابهترجمه كند ديگر نبايد  يگر سنجش
سنجش فلسفي  ةدربردارند وجه چيهافزون بر آن نبايد چيزي را كه معنايش اين نيست و به 

نبايـد فرامـوش كـرد كـه اصـطالح      . گري ترجمه كند سنجش به معناي كانتي كلمه نيست،
 ).10 ةصفح ←(كانتي دارد  ةفلسفكريتيك به ويژه اشاره به 

 ةكلم ةترجماست در  كننده گمراهو  زا ابهاممترجم كه بسيار  يميتصم يبديگري از  ةنمون
will خواسـت بالضـروره بـر خواسـتي ديگـر      «: ميخوان يم 19 ةصفحدر . اتفاق افتاده است

 دهد يماست كه فرمان  يا ارادهمسئله، ارتباط « :ميخوان يمدقيقاً در خط بعد . »شود يماعمال 
 ةمـ ينمترجم در . هستند willتمام اين كلمات در متن انگليسي . »برد يمكه فرمان  يا ارادهو 

كـه   بدون ايـن  ،استفاده كرده استاراده  ةكلمدوم از  ةمينخواست و در  ةكلماول صفحه از 
  .اي به اين برابري كند در پرانتز اشاره

ترجمـه شـده اسـت؛ امـا      ارزيابي است كه بيشتر evaluation ةكلم ةترجمديگر،  ةنمون
ترجمـه   يـابي  ارزش، 11 ةصفحديگر ازجمله در  يها بخشبدون دليل مشخصي در برخي 

  .شده است
اين  ).4 فحةص(» خود دارد فرض شيپ ها دهيپدرا بر اساس سنجش  ها ارزشارزيابي، «ـ 
  :اين عبارت بوده است ةترجمجمله 

And evaluation presupposes values on the basis of which phenomena are 
appraised. 

 يسـنج  ارزشبر اساس آن  ها دهيپدكه  رديگ يم فرض شيپرا  ييها ارزشيعني ارزيابي، 
  .شوند يم

 ها ارزشارزش  ها آناست كه از  ييها يابيارزو ارزش  ها ارزشنقادي، ارزش  ةمسئل« ـ
گونـه   كـه بايـد ايـن    )5 فحةصـ (» خلق كردن اسـت  ةمسئلو بنابراين مسئله،  شود يمگرفته 

اسـت   يا يداور ارزشو نيز سنجش  ها ارزشسنجش، تعيين ارزشِ  ةمسئل«: شد يمترجمه 
  .»است) داوري يعني سنجش ارزش(محصول آن  ها ارزشكه تعيين ارزش 

كـه  » ارزيـابي انجـام شـده اسـت     هـا  آنهستند كه بر اساس  ييها ارزشاصلِ و «ـ 
هستند  ييها اصل«: شود يمگونه بيان  تركيبي است ناگويا براي بيان چيزي كه معموالً اين

  .»... ييها ارزشبراي 
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جبرباوري در  ).4 فحةص( »تازه شده است جبرباوريسبب ظهور يك  ها ارزش ةينظر«ـ 
  .است يساز همگونيا  ييگرا همگونآمده است و مقصود از آن  conformism ةترجم
ترجمـه شـده اسـت كـه قاعـدتاً در       حقيقت 11 ةصفحدر چند جا از جمله در  Factـ 
ويژه  به. رودكار  بايد به واقعيت اي امر واقعاين واژه  ةترجمبراي . رود يم كار به truth ةترجم

 factوجـه بـا    حقيقت بـه هـيچ   ةجنبشود و اين  صدق نيز گنجانيده مي truthكه در مفهوم 
انـد و تخطـي از    شـده  تيتثباين اصطالحات در زبان فلسفي فارسي امروز ما . نسبتي ندارد

  .اي ندارد جز ايجاد ابهام و كژفهمي نتيجه ها آن
 دانـد  يم تفاوت يبرا نسبت به خاستگاه  ها ارزشكه  يا بلندپروازانه ةديانيچه هم به «ـ 
. شـد  يمـ است و بايد برين ترجمـه   highانگليسي  ةكلم ةترجمبلندپروازانه . »كند يمحمله 

 را تنها بـر  ها آنبار كنيم و  ها ارزشمتعالي را بر  ييها دهيابودن اين است كه  مقصود از برين
چنين . باشيم اعتنا يب ها آنعملي و تجربي  يها خاستگاهبررسي كنيم و به  ها دهيااساس اين 

  .نه بلندپروازانه ،با تسامح و توسع بسيار، متعالي است ،برين يا يا دهيا
 ةترجمدر متن انگليسي هست و در  ،يرپذ گر و كنش كنشكثرتي از نيروهاي عبارت  ـ

: كه اين عبـارت در آن هسـت   يا جمله ،18 ةصفح( .جا انداخته شده است ها جملهيكي از 
  .)طبيعت نيچه است ةفلسفاين اصل 

براي  ها اتم«: گونه ترجمه شده است اين 18 ةصفحدر » atoms are their own object«ـ 
برانگيـز و اساسـي در    در اين عبارت، مفهوم ابژه كه يك مفهوم چالش! ؟»اند هدفخودشان 

  .برگردانده شده است هدفآن يعني  ةروزمرپساكانتي است به يكي از معاني  ةفلسف
كه  يا ارادهنيست، بلكه مسئله، ارتباط  عدم اختيارارتباط اراده با  ةمسئلواقعي،  ةمسئل«ـ 
است؛ منظور  involuntary ةترجماين كلمه . »برد يماست كه فرمان  يا ارادهبا  دهد يمفرمان 

 بـر  فرمانو  ده فرمانتقابل نيروي بگويد  خواهد يمتقابل نيروهاست و  ةمسئلجا  نيچه در اين
بـا امـر   ) اراده(خواسـت  ارتباط  ةلئمس«: بايد گفت. نيرو را نبايد مكانيستي تفسير كرد. است
  .»نيست) يعني چيزي كه خواستي ندارد(خواست  بر مبتنيغير

. »اصيل شـوپنهاوري اسـت   يكنندگ غامضكه به نظر او  كند يمنيچه چيزي را كشف «ـ 
  .ترجمه شده است! گمراهي 55 ةصفحهمين كلمه در . است Mystification ةترجم
تر به متن متوجه  با رجوع دقيق ).22 فحةص( »گراست تجربهبه اين معناست كه نيچه «ـ 
 يـي گرا تجربـه ) نـام  بـه چيزي (به اين معناست كه « :گونه باشد بايد اين هشويم كه ترجم مي
ني است خاص براي اشاره به تفكري خاص در تـاريخ  گرا عنوا تجربه .»وجود دارد يا چهين
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خـاص   ةنحلگرايي به فيلسوفاني مانند نيچه كه در ميان اين  دادن تجربه فلسفه و براي نسبت
گرايي را در نيچه مالحظه  اي از تجربه توان گونه نيستند بايد با دقت عمل كرد و گفت كه مي

سازي جمله به  ه اما مترجم محترم براي آسانكار برد خود به ةنوشتاين دقت را دلوز در . كرد
  .گرا خوانده است راحتي اين دقت را ناديده گرفته و نيچه را تجربه

. »است» ديگري«از قدرت » يكي« تصديقنشان دادن قدرت و برتري و  عنوان به... «ـ 
اسـت و ديگـري    recognitionتصـديق بـراي    ةواژدو اشكال اين ترجمه يكـي انتخـاب   

: بازسازي كرد توان يمگونه  اين جمله را اين. كه براي تصديق آمده است يا اضافهحرف 
 recognition. »فهميـده شـود  » ديگري«از سوي » يكي«شناختن قدرت  تيرسم به ةمثاب به«

آيـد و   ويژه فيشته و هگل بـه فلسـفه مـي    هاي آلماني و به ليستئامفهومي است كه با ايد
ديگـري اسـت كـه مبنـاي ورود بـه بحـث       از سـوي  كـي  شناختن ي رسميت معناي آن به

  .خودآگاهي در هگل است
مـرگ  ديالكتيك سقراطي و اين از سوي نخست : شود يمتراژدي به سه طريق كشته «ـ 

كـه در  . تراژدي است مرگ اوريپيديچه در متن انگليسي آمده است  آن. »آن است اپيكوري
  .نويس يوناني خلط شده است نامه جا نيز اپيكور فيلسوف هلنيستي با اوريپيدس نمايش اين

است  redeem ةترجماين كلمه . »شود جبرانبراي او زندگي بايد تأييد و نه توجيه يا « ـ
يح عيسي مسـ  از سويشدن گناهان  كه به بازخريده شود يمشدن ترجمه  و معموالً بازخريده

بازتوليـد رنـج    يجـا  بـه درد بالندگي را « ديگوكسي نيز كه بايد به زندگي آري . اشاره دارد
جبـران   ةكلمـ . بنابراين زندگي براي او نبايد توجيه يا بازخريده شود .»ديگو يمفرديت آري 
همين كلمه . دهد يمآن كنش را نشان  تر يسطحو  تر سادهاما مانند تأييد وجه  ،اشتباه نيست

  .ترجمه شده است نجات يافتننامشخص،  يليدل به 29 ةصفحدر 
 هشـدار  شيپبايد  كه آنترجمه شده است؛ حال  نهيزم شيپ 28 ةصفحدر  premonition ـ

  .شد يمترجمه 
هنوز در قالب رفع رنج در دل كلي و لذتي ) به آن را ييگو يآر(تأييد زندگي ... نيچه «ـ 

 .»which transcends the individual« )28 فحةصـ ( »بخشـد  يمـ كه فرد را تعـالي   فهمد يم
  .»ابدي يمكه نسبت به فرد تعالي «: شد يمترجمه  ستيبا يم

را نقـل كـرده اسـت كـه متـرجم در       اخالق يتبارشناسدلوز در اين بخش دو پاره از  ـ
  .ديد خود حذف كرده است هر دو را به صالح 32 ةصفح
 ةجمل. )32 فحةص( »از توجيه شوند نيست او خدايي است كه زندگي براي او ناگزير« ـ
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او خـدايي اسـت   «: آن به اين شكل است ةترجمانگليسي هيچ ربطي به اين ترجمه ندارد و 
  .»كه الزم نيست زندگي او توجيه شود

 life submits to the« ةترجمدر  ،)33 فحةص(» شود يمزندگي تسليم زحمت منفي «ـ 

labor of the negative«. ديالكتيك و برجستگي امـر منفـي در آن    ةدرباردلوز  با توضيحات
برابر كار و كنش امـر منفـي    زندگي در«: روان اين جمله به اين صورت خواهد بود ةترجم
  .»شود يممنقاد 
ديونيسيوس نيست مگر تفسيري كه بعدها توسـط   يا چهيناز تفسير  جلوترهيچ چيز «ـ 

بايـد   ، كـه )34صـفحة  ( »!يك ديونيسيوس هگلي، ديـالكتيكي و ديالكتيسـين  : اُتو ارائه شد
ديونيسـيوس دور   يا چهينتفسير رودولف اوتو از تفسير  ةانداز بههيچ چيز «: شد يمترجمه 
  .بوده است furtherانگليسي  ةكلم. »نيست
و جبـران   رديـ گ يمـ پـاداش  زيرا رنج دارد، اما بـه همـين دليـل     زندگي مذموم است«ـ 

سـتاندن   است و به معنـاي كفـاره   atoned for ةترجم رديگ يمپاداش . )38 فحةص( »شود يم
كفـاره  زيرا پر از رنج اسـت و بـه همـين دليـل      ،زندگي سزاوار سرزنش است«يعني . است

  .»شود يمو بازخريده  ستاند يم
» كردنـد  يمـ تفسـير و ارزيـابي    سرشار و پرنعمـت يونانيان، هستي را همچون چيزي «ـ 

 ةجملـ  ةترجمـ آمـده اسـت و    excess ةترجمـ سرشار و پرنعمت در . »39و  38فحات ص(
 يا گونـه هسـتي را همچـون   ...... «بنابراين . مذكور دقيقاً عكس آن چيزي است كه نقل شد

  .»كردند يمتفسير  يكار افراط
  .ترجمه شده است يشكن قانون crime 39 ةصفحدر  ـ

 ، كـه )43 فحةصـ (» كل ضـروري اسـت   كشيدن از احترام به تپراكندن جهان و دس«ـ 
كرد، بايد دست از احتـرام بـه    تكه تكهبايد جهان را به اجزاء «: شد يمگونه ترجمه  بايد اين

  .»كل برداشت
ـ از  ها نيتخمنخستين،  ها نيا«ـ  را  approximateمتـرجم   ).44 فحةصـ (» انـد  يگنـاه  يب

 ديـ آ يمـ اما معنايي كه به كار اين جمله  ،تخمين ترجمه كرده است كه اصالً نادرست نيست
) مفهوم(ها به  شدن نخستين نزديك ها نيا«. است كه يكي از معاني واژه است» نزديك شدن«
  .»است يگناه يب

ترجمه شده است و بسيار نامناسـب و نـامفهوم از كـار     لحظه 51 ةصفحدر  momentـ 
  .شد يمترجمه  مرحلهاين كلمه در بافت متن بايد . درآمده است
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ضـرب  و  هـا  احتمالكردن آن به  تكه تكهموضوع «: اين جمله آمده است 66 ةصفحدر  ـ
 ةدربـار هنگـامي كـه    mint ةكلمـ  .»آوردن است دست آوردن و به دست هآمدهاي ب به پيش آن

مفـاهيم و ديگـر چيزهـاي مربـوط      ةدربـار كردن است؛  ضرب يمعنا به رود يم كار بهسكه 
  .شود يمترجمه  كردن جعل!) چيزهاي زيادي جز سكه(

 Inferior forces do not, by obeying, cease to be forces distinct from those«ــ  

which command« ، نيروهـاي فرودسـت از   «: گونـه ترجمـه شـده اسـت     اين 70 ةصفحدر
گونـه   اين جمله را ايـن . »شوند ينمفرمانبرداري متمايز  ةبواسط دهند يمنيروهايي كه فرمان 

نيروهاي فرودست، در حالت فرمانبرداري، همچنان از نيروهايي كه فرمان «: بايد ترجمه كرد
  .»متمايز هستند دهند يم

يـك چيـز اسـت،     يهـا  يژگـ يوكه به معنـاي بيـان    71 ةصفحدر  characterize ةواژـ 
اسـت كـه مـثالً در     يينمـا  خصـلت شايد منظـور متـرجم   . ترجمه شده است يبند خصلت
كـه   طـور  همـان توان  و گرنه نمي ،رود يم كار بهآقاي عبدالكريم رشيديان بسيار  يها ترجمه

  .بندند، خصلت را هم به كسي يا چيزي بست دروغ را به كسي مي
كـه ايـن اصـطالح بايـد      در حـالي  ،ترجمه شده اسـت  مادي 76 ةصفحدر  concreteـ 

  .برابر انتزاعي ترجمه شود در انضمامي
اين كيفيت را  يها ينييپا  ـ  و  ـباال و ها آندر هر مورد بايد كيفيت مربوط به هريك از «ـ 

بهترين ترجمه بـراي  . است nuance ةترجماين واژه  ،)79 فحةص(» واقعي سنجيد ينحو به
  ).فرهنگ وبستر ←(است » ظريف و جزئي يها تفاوت«آن 

 ةترجمـ  ).79 فحةصـ (» اگر، به كالم متافيزيكي، پايان شوند، وجود يا نيستي باشد... «ـ 
انگليسي آن به خاطر شـدت وضـوح آن    ةجملپيشين،  يها نمونهاين جمله كه مانند بيشتر 

به وجود  توانست يممتافيزيكي، اگر شدن  انيب به... «: بود يم شود بايد به اين شكل ذكر نمي
  .»... يا عدم منتهي شود

 فحةص(» نامم يم» خواست قدرت«بايد به آن نسبت داده شود و من آن را  يك درون«ـ 
  .»...خواستي دروني را به نيرو نسبت داد ستيبا يم«: بايد به اين شكل اصالح شود ،)80

  
  يريگ جهينت. 4

راجع بـه  . ميا نگفتهكتاب هيچ سخني ) چه صوري چه محتوايي(جا راجع به ويرايش  تا اين
زدن چنـد صـفحه    كس نيست زيرا ورق ويرايش صوري خوشبختانه هيچ نيازي به نقد هيچ
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كاربرد عالئم ويرايشي را در اين ترجمـه   توان يم ندرت بهست كه خواننده دريابد كه ا كافي
كتاب نياز به ويرايش صوري كاملي دارد كه . كنند ينممشخصي پيروي زيرا از معيار . فهميد
  .خوبي آشكار است جاي كار به يدر جا

كـامالً  ويرايش محتوايي اين ترجمه نيز چيرگي ساختارهاي نحوي زبان انگليسي  ةدربار
اي كـه بتوانـد    و نشاني از زبان فارسي پـالوده ) ها اشاره شد كه به برخي از آن(است آشكار 
از آن دو اصلي كه در ابتدا . هاي فلسفي را در اين نوشته نشان دهد نيست ها و ظرافت دقت

توان ديد كه ترجمه بر اسـاس نگـاهي    خوبي مي به ،شده هاي آورده با نظر به نمونه ،گفته شد
سازمند و متخصصانه انجام نگرفته و درنتيجه نيز مترجم نتوانسته زباني كه مناسب اين درك 

برگـردان اصـطالحات    ةنـ يزمهـا در ايـن ترجمـه در     دقتـي  بي درواقع. آورد را فرانو باشد 
حدي است كه كار را براي هر بررسي محتوايي و نيز توجه به زبان فارسي مطلوب براي    به

  .كند دلوز ناممكن مي ةنوشتبرگردان 
توان  توان گفت كه اين ترجمه را نمي مي ،چه آورده شد در يك برآورد كلي بر اساس آن

آن را تالشـي بـراي    تـوان  يمـ بلكـه   ،اي جدي با معيارهاي دقت آكادميك دانسـت  ترجمه
سازي متن انگليسي دانست و نه اثري مستقل و فلسفي به زبان فارسي كه البته تا اين  فارسي

  .اندازه هم تالش مترجم مشكور است
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