
  

 
 
 
 

 
 دیآیاز کجا م نوزایتوان اسپ

 ای
 شد «لیتعد» نوزایاسپ یخدا چگونه

 «مکرر یابیباز»در کتاب  یکرم نیو ام یبیفواد حب یهاترجمه یبررس

  
 یمیمقدم سل دیفرش

 
که در سه سال گذشته با تمرکز بر سنت  اندیمترجمان پُرکار یکرم نیو ام یبیحب فواد
 یسنت به فارس نیمنسوب به ا سندگانیرا از نو یمتعدد یهاکتاب دیجد یینوزاگرایاسپ

نقد کرده است. نقد مزبور   1یصالح نجف شتریرا پ شانیا یهاو دقت ترجمه تیفیاند. کبرگردانده
مهم و ارزشمند است  ینقد نیبود. چن یسیبودنِ تسلط مترجمان به زبان انگل یعمدتاً ناظر بر ناکاف

کرد؛  یابیاش ارزمترجم را با موضوع ترجمه یینقد را فراتر برد و آشنا توانیم ست؛ین یاما کاف
قرار داد. اخالق ترجمه را  یترجمه را مورد بررس یاسیو اقتصاد س استیاخالق، س توانیعالوه مبه
 دهیاند. خواننده در مواجهه با اتوان یدارا هادهیکرد: ا یمعرف توانیم نیچن یینوزایاسپ میمفاه اب

. اخالق در ابدییم شیافزا دهیبا اضافه شدنِ توانِ ا اششهیتوانِ عمل و اند کند؛یتوان کسب م
است  یمواجهات یعنی« خوب»مواجهات  قیاز طر« انفعال»از  زیگر یبرا« کوشش» یینوزایاسپ یمعنا

 نه – یِاخالق یهفیاساس، وظ نیمثابه انسان محقق کند. بر اکه حداکثرِ توانِ ممکنِ من را به
توانمند باشد. نقد  یبرابر با متن اصل المقدوریاست که حت یاترجمه دتولی مترجم – یاتاخالقی

با فلسفه  شانیا ییاز نظر آشنا یکرم نیو ام یبحبی فواد یهترجم یهاتیحاضر ناظر بر محدود
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است که مانع انتقال تمام توان متن  ییهایدقتیب زیطور خاص و نبه نوزااسپی یهطور کل و فلسفبه
 .شوندیدر ترجمه م

ام که مجموعه را برگرفته یکرم نیو ام یبیمشترک فواد حب یهاترجمه نیاز آخر یکینقد،  نیدر ا 
که انتشارات ققنوس در سال  شانای یهو ترجم به انتخاب دیجد یهاستینوزیاست از اسپ یمقاالت

 یبرا. «د؟یآیاز کجا م نوزایمکرر: قدرت اسپ یابیباز»است:  نیمنتشر کرده است. عنوان کتاب ا ۹۸
 شانیسیمتن انگل شتریکتاب انتخاب کردم که پ نینقد، سه مقاله را از مجموعه مقاالت ا نیانجام ا

 ایآنها کردم و هر کجا که مبهم بود  فارسی یهرا مطالعه کرده بودم. سپس شروع به خواندن ترجم
 زیر یرادهایاز ا یستفهر هیقصدم ته نیمراجعه کردم. بنابرا یسیترجمه روشن بود به متن انگل رادیا

مترجمان  یهفیوظ یکار نیسه مقاله نبوده است. چن نیدر هم یحت ایو درشت ترجمه در کل کتاب 
 مورد یهچاپ دوم انجام شود. سه مقال یبود برا دواریام توانیکتاب است که م راستارانِیو ای

 است: هانیا بررسی
 دلوز( لی)ژ اتیدر باب تفاوت اخالق و اخالق -
 الکساندر مَترون() 1۶ یهیقض یهاانیذات، وجود و قدرت در بخش اول اخالق: بن -
 مَشره( ریبخش اول اخالق )پ یاخالق تیدر باب اهم یاثرات: مالحظات دیاز عمل تا تول -

 تیاز محدود یکه ناش دهمیرا نشان م ییرادهای. در بخش اول اکنمیم هیرا در سه بخش ارا نقد
که  دهمیرا نشان م ییرادهایطور کل است. در بخش دوم، اشناخت مترجمان از واژگان فلسفه به

طور خاص است و در بخش به نوزایاسپ یهشیو اند میمترجمان با مفاه ییآشنا تیاز محدود یناش
 .کنمیمترجمان ارائه م یدلبخواه یهارا از ترجمه یموارد ،یانیاپ

 یدر متن فلسف قینادق ایغلط  یگذارمعادل. 1
1.1 .contingent ممکن.  یعنیPossible  نوزایدو هست. اسپ نیا نیب یممکن. اما تفاوت یعنیهم 

 نی. استیعدمش ن ایذاتش مستلزم وجود  میکنیاست که تصور م یزیچ contingent دیگویم
. شودیشناخته م« ممکن خاص»عنوان به اسالمی یهممکن است که در فلسف یِسنت فیهمان تعر

 میرا تصور کن یزیاگر چ دیگوی. او مبردمی مفهوم از را خود یهاستفاد ن،یوجود ا اب نوزایاسپ
امکان در  یعنیاز نظر ما ممکن است.  زیممتنع کند، آن چ ایکه آن را واجب  یبدون تصورِ علت

 نی. در استین ایهست  میدانیکه نم مییگویم Possible یزی. در مقابل، به چستین ءیخود ش
علتش واقع شده پس آن  ایکه آ میدانیهم علتِ آن را اما نم میکنیرا تصور م زیچ نمورد، هم آ
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 یهاول ترجم راستیدر و یریممتنع است. محسن جهانگ زیواقع نشده پس آن چ ایواجب است  زیچ
را انتخاب کرده است. « محتمل»معادل  یدوم یو برا« ممکن»معادل  یاول یاخالق، برا فارسی

 نیاند که نادرست است. ارا گذاشته« حادث»معادل  contingent یابر یو کرم یبیحب
دار باز هم سابقه داشته باشد اما نادرستِ سابقه یگریمترجمان د یدر کارها دیشا یگذارمعادل

نبوده است؛  یکه هست اما زمان یزیچ یعنی؛ «اتفاق افتاده» ای «دیجد» یعنینادرست است. حادث 
 یهسابق» ایاست « مسبوق به عدم»آنچه  ،اسالمی یهج در سنت فلسفیبر اساس اصطالحات را ای

جهان حادث است  ایاند که آاست. مثالً بحث کرده «میقد»مقابلِ « حادث»دارد. در فلسفه  «عدمی
 کیدر زمان ندارد. حادث  یآغاز یعنیاست  میقد ایوجود آمده است خاص به یدر زمان یعنی

 یریمحسن جهانگ یهادرست همان معادل یهامعادل پس. گرید یمفهوم است؛ ممکن مفهوم
 است.

« نوع»( و genus« )جنس»که  شوندیم لیخمس تحل اتیبر اساس کل میمفاه م،یقد در منطق. 1.۲
(specieدو تا از مهم )میرا کنار گذاشته و با مفاه میمنطقِ قد یهایکل نوزایآنها هستند. اسپ نیتر 
و  وعموض نیا «اتیاخالق و اخالق هایتفاوت یهدربار»اش . دلوز در مقالهکندیکار م یگرید

ترجمه کرده بود   ۲یغالم مانیمقاله را پ نیکه ا شتریداده است. پ حیاخالق توض یآن را برا تیاهم
 یایگذارمعادل نی. چناندبیغر ییهاگذاشته بود که معادل« قسم و گونه»، «جنس و نوع» یجابه

خصوص در کننده است. بهگمراه یندارد اما در متن فلسف رادیانجام شود ا یرفلسفیاگر در متن غ
 میکه از قداصطالحات را چنان نیاست که ا یاو ضرور ینشان دادن نوآور یبرا نوزا،یمورد اسپ

 دیها هم باو ترجمه رهایروشن است در تفس نوزایچنانکه در متون اسپ یعنیبوده استفاده کرد.  جیرا
 است. یمیبا چه مفاه یاسشنمنتقدِ کدام معرفت نوزاینکته روشن باشد که اسپ نیا

و  genuraجمع آن  ای genus یاند براکه متن مزبور را دوباره ترجمه کرده یو کرم یبیحب
species  (. ۲1۶اند )ص. را استفاده کرده« نوع و گونه» ترشنییو دو خط پا« گونه و نوع»معادل

 پساند ترادفم« گونه»و « نوع» یعالوه در فارساند؟ بهدو مفهوم توجه داشته زیآنها به تما ایآ
 است.« جنس»حذفِ مفهومِ  یگذارمعادل نیا یهجینت

است.  یو علت صور یعلت ماد ،ییعلت غا ،یشامل علت فاعل ارسطویی یهعلل چهارگان. 1.۳
کامالً  یها در زبان فارسمعادل نی. اکندیاشاره م میمفاه نیاش به االکساندر مترون در مقاله
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از  دهرو استفا نیاند. از اجا افتاده یها است که در فارساند؛ در واقع قرنو جا افتادهشده شناخته
 یعلتِ فاعل یجااند. آنها بهنکرده نیاست که مترجمان ما چن یحیتوض ازمندین گرید یهامعادل

(efficient cause« )ییعلت غا یجا؛ به(۲۷۴اند )ص. گذاشته« علت بسنده (final cause )
 end یجاهرگز نتوان به نکهینه ا(. ۲۰۸)ص. « اهداف( »ends) اتیغا یجاو به «نیفرجام علت»

را مورد نظر دارد بهتر است از  یمفهوم خاص سندهینو یاست که وقت نیگذاشت هدف. منظور ا
را  «یعلت فاعل»معادل  ۲۸1 یهصفح در البته مترجمان. شود استفاده مفهوم همان یهمعادل جا افتاد
از  فادهمفهومِ جا افتاده استفاده شده. است کی یچرا دو معادل برا ستیاند؛ معلوم ناستفاده کرده

 یهامترجمان در قسمت رایترجمه نادرست است ز نیهم در ا یدوم لیدلبه «یفاعل» یجابه« بسنده»
 اند.کرده استفادهadequate   یرا برا« بسنده» گرید

 یسنت یمعنالبته به نیاز خود گرفته است. ا شپی یهرا از فلسف مشیمفاه نوزایکه اسپ مینیبیم. 1.۴
و پُرتوان است که  دهیچیپ ع،یبد ایقلعه مانند او یه. فلسفستین نوزایاسپ یهابودن بحث یتکرار ای

از قدما  نوزایکه اسپ گریساخته شده باشد. دو مفهوم د یمیقد یاز بناها شدهیآورجمع یهابا سنگ
 ( است.نی)در الت natura naturansو  natura naturataگرفته 
 عتِیطب». خدا شودیداده م حیتوض میمفاه نیبا هم «عتیخدا = طب» نوزایمعروف اسپ فرمول

متفاوت  کالیطور رادمفهومِ خدا به نیا. «ریپذعتیطب عتِیطب»موجودات  ریاست و سا «بخشعتیطب
 ودوجاساساً به« خلقت» یمعنا کند؛یخلق م «چیاز ه»جهان را « خالق»ست. ا« خالق یخدا»از مفهوم 

است  بخشعتیطب عتِیطب natura naturans(. پس creatio ex nihiloاست ) چیآوردن از ه
نه قائل به صدور )مطابق  نوزایاسپ ند؛یآفریم چیو نه از ه کندیرا نه صادر م ریپذعتیطب عتِیکه طب

 عتِی(. طبیحیمس-یهودی( است و نه قائل به خلق از عدم )مطابق سنت یسنت نوافالطون
است؛ وجه فعال  ریپذعتیطب عتِیطب« درون»وجود داشتن و عمل کردن  یِتوانِ نامتناه بخشعتیطب
 نیکه هم یجز ساخت ستین یزیچ ریپذعتیطب عتِیو ذاتاً واحد است، و طب یکه نامتناه عتیطب

. اما ستیاز خالق و مخلوق ن یخبر یینوزایاسپ یشناسی. در هستدهدیم به خودش ینامتناه تِیفعال
استفاده شده است. مترجمان ظاهراً « مخلوق عتیطب»و « خالق عتِیطب» رِتعابی از نقد مورد یهدر ترجم

استفاده کرده « مخلوق عتیطب»و « خلّاق عتِیطب» ریاند که از تعابکرده یرویپ یریاز محسن جهانگ
 نداشت. دیجد سمینوزیبا سنت اسپ ینسبت یریجهانگ ادیبود. اما زنده

 آمده است:  ،عملی یهفلسف نوزا،یاسپفصل دوم کتاب دلوز،  یسانگلی یهدر ترجم. 1.۵
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there is a confusion that compromises the whole of 

ontology; the history of a long error whereby the 

command is mistaken for something to be understood, 

obedience for knowledge itself, and Being for a Fiat. 

برگردانده است که البته نادرست « مجال»را به  Fiatکه قبالً مقاله را ترجمه کرده،  ،یغالم مانیپ
. ۳قاعده و قانون. . ۲. نییرسم و آ. 1 یعنی اسایاند. ترجمه کرده «اسای»آن را  یو کرم یبیاست. حب

 یهواژ نیچرا ا کهاند نداده حی(. مترجمان توضدیعم یمجازات )فرهنگ فارس. ۴حکم و امر پادشاه. 
 کی« مجال»نسبت به  «اسای» حالنیاند. با امناسب دانسته یفلسف-یمفهوم کالم نیا یرا برا مغولی

چه که  یعنیمتوجه شود که  تواندیخواننده هنوز نم یشده است ول کیدلوز نزدقدم به منظور 
 Fiat. انددهیفهم Fiatرا  یهست دیگوی؟ دلوز م«اشتباه گرفته شده است اسای یقسم یجابه یهست»

و  « کُن». مثل کندیخلق م «چیاز ه»را  یزیدستور خدا است که با آن هر چ ایکالم  لْیدر انج
 رسدینظر نممنظور چندان مناسب به نیانتقال ا یبرا اسای یه. واژیدر سنت اسالم «کونیف»بالفاصله 

نسبت به  یآن را در فارس یمعان تِیودمحد دیاگر مترجمان اصرار بر کاربرد آن داشته باشند با یول
 دهند. حیمفهومِ زبان مبدأ توض

1.۶ .intellect آمده است. ۲۴۸ یهدر صفح چنانکه« تعقل»و نه « عقل» ای« فاهمه» یعنی 

  یینوزایبا سنت اسپ گانهبی یهترجم. ۲
عبارات  یمعنا ق،ینادق ایغلط  یگذارکه مترجمان با معادل میپردازیم یبخش، به موارد نیا در
 شده است. یسیمتضاد جمله انگل فارسی یهکه گاه جمل یزانیماند بهداده رییرا تغ نوزایاسپ

 نیمقاالت ا نیتریاز فن یکیدفتر اول اخالق  1۶ یهیقض رتفسی در مترون الکساندر یهمقال. ۲.1
معنا است  نیکه به ا کندیاشاره م «تیواقع تِیمعقول»در آغاز مقاله به اصلِ  سندهیکتاب است. نو

 است؛ یعقل قیطربه نییقابل تب یعنی( است ریپذفهم ایدارد معقول ) تیکه واقع یزیکه هر چ
 جهینت توانیم تیواقع تِیاز اصلِ معقول دیگویاز آن ارائه کرد. مترون م «ینیتکو فیتعر» توانیم

 مترون یهمقال یِ دیاستداللِ کل نی. اابدییم تیواقعکه معقول است بالضروره  زیگرفت که هر چ
 اند:کالً از دست رفته است. مترجمان نوشته فارسی یهترجم در که است

 اصول یهاصل بر هم نی. اتواقعی یهبودن تام و تمام هم رپذیفهم{ …}
متضمن  م،دهی توسعه را آن اگر و، دارد سلطه اخالق اول بخش یهموضوع
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. رندیپذاست که فهم ییزهاچی آن یه{ همrealization} درکضرورت 
 (۲۴۴)ص. 

اند در ترجمه کرده« درک»را  realizationاند، را درک نکرده سندهیچون استدالل نو مترجمان
 است. «افتنی تیواقع» یمعنکه به یحال
« در»حالت که حالتِ جوهر است «. حالت» ایاست « جوهر» ایهر چه هست  دیگویم نوزایاسپ. ۲.۲

است. از  یکاف حیتوض زانیم نیترجمه هم ینشان دادنِ اشتباه بعد ی)درون( جوهر است. برا
 :میخوانیم فارسی یهالکساندر مترون در ترجم

جوهر است.  کی یکم[ حاو]دستموجود، اگر نه خودِ جوهر،  زیچ نای{ …}
 (۲۴۸)ص. 

« جوهر یحاو»اما  ستیکه جوهر ن ستیچ نیاست. حال ا زیهمه چ یجوهر حاو دیگویم نوزایاسپ
ترجمه  «یحاو»است « در»همان  ای« محتوا» یمعنرا که به« be contained»مترجمان  نجایاست؟ ا

 است. یکم[ هم اضافاند. آن ]دستکرده
 یهست یعنیمعنا است واحد و تک یهست ،نوافالطونی یهبرخالف فلسف نوزایاسپ یهشیدر اند. ۲.۳

پست داشته باشد، و  یو مراتب یمتعال ینه چنان است که چند قسم باشد و نه چنان است که مراتب
 دیبا یینوزایاسپ هایمتن یهکه در آن راه دارد تفاوت شدت و درجه است. ترجم یتنها تفاوت

 یمطلقاً نامتناه یهست یقسمخدا »: میخوانیم فارسی یهباشد. در ترجم یشناسیهست نیبا ا ناسبمت
«. God is an absolutely infinite being»است:  نیا یسیمتن انگل(. ۲۴۳)ص. « است
 نوزایاسپ یشناسیخالف هست ییکرده، معنا دهیچیجمله را پ نکهیضمن ا نجایدر ا «قسمی» یهکلم

 یمطلقاً نامتناه یخدا هست»تر است: ساده فارسی درست یهرا به متن او بار کرده است. پس ترجم
و  شودیظاهر م یبیو حب کرمی یهدر ترجم یاریدر موارد بس aو  anدر برابر  «یقسم» نیا«. است

به (. ۲۵۹)ص. « جوهر قسمی یهمنزلخدا، به»اند: نوشته یگریساز است. در مورد دمعموالً مشکل
آن  یمعنا است و براواحد و تک ،یهست ایغلط است: جوهر  زین نیکه در باال ارائه شد ا یلیدل

 است. یهم اضاف« گونه» نیی. در مثال پاستیقابل تصور ن یاقسام
 یقسمقرار دارد،  یخاص متناه یزهای، که منبعش در چ«اثرات دیتول» گونههر  در

 (۲۷۳. ص. )دارد وجود{ …}« عمل»

 :گرید مثال
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 (۲۴۷مطلق وجود است. )ص.  دییتأ یقسمبودن  ینامتناه

مشتق  یهااز کلمه نوزایاست و اسپ نوزایاسپ یدیکل می( از مفاهmode / modus« )حالت. »۲.۴
( جوهر است. modification / modificatio) یِلتْ حالتمند. حاکندیاز آن هم استفاده م

 :میخوانیدفتر اول اخالق م ۲۲ یهیمثالً در قض

Whatever follows from some attribute of God, insofar 

as the attribute is modified by a modification that 

exists necessarily and as infinite through that same 

attribute, must also exist both necessarily and as 

infinite. (یاز سموئل شرل یسانگلی یه)ترجم    

که آن صفت  شودیم یناش ثیح نیاز صفات خدا، از ا یکه از صفت یئیش هر
موجب همان صفت ضرورتاً موجود ، به حالت نیدرآمده که ا یصورت حالتبه

باشد.  یضرورتاً موجود و نامتناه دیهم با ءیاست وجود آن ش یو نامتناه
 (یریمحسن جهانگ یه)ترجم

باال  حاتیآمده است که با توض modified modificationعبارت  زیمَشره ن رپی یهمقال در
ترجمه شده:  یبیورت عجصعبارت به نیا یو کرم یبحبی یهآن روشن است. در ترجم یمعنا

جرح و »را  modify( ۲۸۲. ص) مشره یهاز مقال گرید یدر جا(. ۲۷1)ص. ! «شدهلیاصالحِ تعد»
در حقوق( باطل کردنِ شهادت؛ باطل کردنِ . )۲زخم. . 1 یعنی« جرح». اندهترجمه کرد «لیتعد

 یبرا یااز کلماتِ نوشته یا: حذف و اصالح پارهلیجرح و تعد. ۴بد گفتن. . ۳گواهان.  یگواه
است  نیمنظورِ مترجمان ا ای. آاندربطیهمه ب یمعان نی(. ادیعم یمعتدل ساختن آن. )فرهنگ فارس

 ای د؟یگویبدِ خدا را م ای کند؟یشهادتِ خدا را باطل م ای کند؟یم یزخم راکه حالتْ خدا 
 !کند؟یم لیخدا را تعد ای کند؟یم شیرایخدا را و یهانوشته
 نوشته است:  مشره

the substance {…} is entirely within itself, before 
being modified by its affections. 

 از آنکه احوالش آن را حالتمند کنند. شپی است، خود در تماماً{ …} جوهر
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کلمه در زبان مقصد  کیمفهوم در زبان مبدأ فقط  کی یبهتر است برا یگذاردر معادل. ۲.۵
 سازدیم دجدی یهکلم ایدر زبان مقصد وجود نداشته باشد مترجم  یاکلمه نیانتخاب شود. اگر چن

وجود دارند،  نوزایاسپ یهاو در متن ندیآیکه در ادامه م یمی. مفاهکندیاستفاده م شتریاز کلمات ب ای
اند. معادلِ دو کلمه استفاده کرده آنها یدارند اما مترجمان برا یدر فارس یاکلمهکیمعادل 

معادلِ کوتاهِ . «معنایمهمل و ب»اند آن نوشته یجانامعقول است؛ مترجمان به absurd یاکلمهکی
extending معادلِ . «ادنبسط و امتداد د»اند آن نوشته یجاامتداد دادن است؛ مترجمان به

معادلِ «. استحکام و دوام»اند آن نوشته یجاانسجام است؛ مترجمان به consistency یاکلمهکی
در « محدود و ناقص»اند آن نوشته یجااست؛ مترجمان به یبخش ای یجزئ partial یاکلمهکی

 ادیبا ز مینشناسرا  ی. اگر مفهوممیدار ازین یگریواژگان د یرا برا« ناقص»و « محدود»که  یحال
 .میکنیم جیو خواننده را گ تردهیچیمتناظر آن در ترجمه تنها متن را پ یهاکردن کلمه

 دلبخواهی یهترجم. ۳
که در  ییهاجا شده است. مثالهست که اجزاء جمله جابه یو کرم یبحبی یهمتعدد در ترجم موارد

 یسی)انگلاز عدم تسلط مترجمان به زبان  یترجمه الزاماً ناش یرادهایکه ا دهدینشان م دیآیم یپ
 شانیا ،بوده است بیمترجمان غر یبرا یسیموارد که عبارت انگل ی. ظاهراً در برخستی( نیفارس ای

 است. نیهم دلبخواهی یهاند. ترجمداده رییآشنا باشد تغ شانیکه برا یصورتعبارت را به
 :است آمده مترون یهاز مقال یدر بخش. ۳.1

in fact, many things have prepared us for this 

identification, not always formal demonstrations, but 

a series of indications … 

همواره  ایرسانده است، الزاماً  identification نیکه ما را به ا یزیآن چ دیگویم مترون
سرراست عبارت  یاست. معن یگرید یزهایبلکه چ ستین «یصور یهابرهان»از  یامجموعه

. ستین یسیدر عبارتِ انگل یایدگیچیپ چیه. «یصور یهابرهان شهینه هم»است:  نیا شدهیکشخط
 یرسم یهابرهان ئتینه در ه»اند: دارد. آنها نوشته ییجامترجمان جابه یفارس یهترجم حالنیبا ا
: دیاست بگو یچه نوع برهان «یرسم»برهان  یاحتماالً اگر از مترجم بپرس(. ۲۴۴)ص.  «یشگیهم

 !«یشگیهم یها! همان برهان؟یدانینم»
 :سدینویچند صفحه بعد مترون م. ۳.۲
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Spinoza, in fact, takes two steps here. The first is as 

early as EIp8sl, in which he attempts to provide a 

second proof of the infinity of substance, one which is 

more intuitive than the ad absurdum argument just 

given. 

اثبات  یرا برا برهانش نیدومدفتر اول اخالق  ۸ یهیقض 1 یهدر تبصر نوزایاسپ دیگویم مترون
 تریارایه کرده، شهود شتریکه پ یاز برهان خُلفبرهان  نیکه ا کندیبودن جوهر ارائه م ینامتناه
است که  یکلمات اضاف دارای یهشد منتشر یهندارد. و اما ترجم یخاص یدگیچیجمله پ. است

 اند:را مبهم کرده نمت
 اول یهدر تبصر شتریگام پ نی. نخستداردیدو گام برم جانیواقع، در ابه نوزا،یاسپ

دست به یدر آن برا نوزایکه اسپ شود،یبخش اول اخالق برداشته م ۸ یهقضی
 یبرهان کند،یجوهر تالش م یبودگ یراجع به نامتناه یبرهان ثانو یقسمدادن 

 ad) برهان خلف یقسم ساساست که صرفاً بر ا یاز احتجاج تریکه شهود

absurdum) (۲۴۷. )ص. عرضه شده باشد 

 اند.مترجمان یهمه اضافات دلبخواه «یقسم»و « بر اساس»، «صرفاً» ،«احتجاج»
 از اخالق هست: میمستق قولی نقل مشره، یهمقال یدر ابتدا. ۳.۳

all things have been predetermined by God, not from 

freedom of the will or absolute good pleasure, but 

from God's absolute nature, or infinite power. 

 و آزاد یهاراد یهلیوساند، نه بهمقدر شده شیبه سبب او }خدا{ از پ اءیاش عیجم
 یهاو. )ترجم یقدرت نامتناه ایمطلق  عتِ یطب یهلیوس، بلکه بهمطلق او تمشی

 (یرجهانگی محسن

عبارتِ  یبرا گردی یهچند نسخه ترجمه کرده است، دو ترجم یرا از رو اخالقکه  یریجهانگ
از  یکیکه  Good pleasure«. مطلق او تیمش ای»و « او ریخ ای»ارائه کرده:  شدهیکشخط

 یاست که اصطالح نوزایدر متن اسپ beneplacito ینالتی یهواژ یبرا یسیانگل یهامعادل
داده است  صیتشخ یریخدا است. جهانگ رخی یهاراد ایمعادل اراده  باًیاست تقر نیبرگرفته از عهد

او را  یهاکه انتخاب دانمیندارم اما م یایخصوص داور نیمناسب است. در ا «تیمش»که معادل 
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 او یهسطح نقد کرد. چون ترجم نیبتوان در ا یسخترا به یرجهانگی یهگرفت. ترجم یجد دیبا
 ای کردیدر سطح نقد رو دیباشد با یرجهانگی یهترجم یهستیکه شا یو موشکافانه است. نقد قدقی
اصطالح  نی. اگر اGood pleasureبه  می. برگردکندیرا فهم م نوزایباشد که او در آن اسپ یسنت

 شودیمثالً م جهینت میبه کلمه ترجمه کن کلمه - absolute -همراه صفتِ قبلش و به میرا نشناس
لذت مطلق »آن را  یدستکار یبا کم یو کرم یبیاست. حب یبیکه عبارت غر «مطلق رِیلذتِ خ»

باز هم هست.  یو کرم یبحبی یهدر ترجم ییجاجابه نیمشابه ا(. ۲۶1اند )ص. ترجمه کرده «ریخ
 …(. ۲۷۳اند )ص. ترجمه کرده« اثرات ناب دیتول»را  pure production of effectsمثالً 

*** 

 .کتاب عنوان در «قدرت» یهدربار یانکته
 اگر. گذاشت مقصد زبان در جدا یهدو مفهومِ جدا در زبان مبدأ دو واژ یبرا دیبا یگذارمعادل در

و  potentiaاز دو مفهومِ  نوزایکرد. اسپ یگرید یکارها توانمی باشد نداشته واژه مقصد زبان
potestas دو را به  نیا شهیهم یسی( استفاده کرده است. مترجمان انگلنی)در التpower 

 نیاشد. به یدیبرجسته و کل دیجد سمینوزیدو کلمه در سنت اسپ نیا زیتما نکهیبودند تا ا گرداندهبر
استفاده  فرانسوی در جدا یهمانند دلوز از دو کلم یفرانسو سندگانینو ریاخ یهادر دهه بیترت

دو  نیز ایکه به تما زین یسیانگل یهادر متن نکی. اpouvoirو  puissance:  بیترتاند؛ بهکرده
 زبان در مناسب یهفقدان دو واژ لیدل. البته ظاهراً بهکنندیرا حفظ م زیتما نیمفهوم قائلند، ا

 ای کنندیرا استفاده م ینیهمان واژگان الت ای یسیانگل یهادر متن م،یمفاه نیا یبرا یسانگلی
power مثالً  سندینویرا به دو شکل مختلف مPower  ِمعادلpotestas  اول بزرگ  حرفرا با

عمل کرده است. البته چون  یسیانگل سندگانیمشابه نو یاش به روشدر ترجمه زین ی. غالمسندینویم
 جادیا زیاز کلمات تما یکیکردنِ حرف اول را بزرگ نوشت، او با پررنگ توانینم یدر فارس

را بدون « قدرت»گاه  یو کرم یبی= قدرت(. حب potentia، قدرت=  potestasکرده است )
 زیتما« قدرت برساخته»و « قدرت برسازنده»و گاه با دو عبارت  کنندیهر دو استفاده م یبرا زیتما

 یبرا توانید و مندار تیمورد محدود نیدر ا یاست که زبان فارس یدر حال نی. اکنندیرا حفظ م
در عنوان  «قدرت»از  یو کرم یبیترجمه کرد. منظور حب« توان»آن را به  potentiaکردن   زیمتما

 است.« توان» نیهم زیکتاب ن
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 نیا دوارمیانه ام. صادقکندیم فیتوانِ عمل کردن تعر شِیرا افزا «یشاد» نوزایکالم آخر. اسپ و
روزها، مترجمانِ  نیا ییبورژواخرده یمعناکلمه، و نه به یینوزایاسپ یمعنانقدِ مختصر و موجز به

 کند.« شاد»محترم را 

 

 

 
 

فواد  یهاترجمه یبررس ؛شد «لیتعد» نوزایاسپ یخدا چگونه ای دیآیاز کجا م نوزایتوان اسپ »سلیمی، فرشید. مقدم 
از: . دریافت ۲۰/۰۴/1۳۹۹، رادیکالدموکراسی  ،««مکرر یابیباز»در کتاب  یکرم نیو ام یبیحب
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