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چکیده
زض این مقبله کتبة خواز َجبَجبیی ثاب ٖواوا تابمیی زض تطخهاه ماتنهاب ادسیكاه
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آؾیتقوبؾیِ تطخهههب دبزضؾت ،تب ادساظه ظیبز قطین ناحت اؾات .ثاب ایان
حبل ثه دٓط میضؾس که ثطا تکهیل آ مسٖب ،میثبیؿات ٖبمال زییاط ضا دیاع زض
دٓط گطفت و آ دقس زذل و تهطفهب متطخهب ِ متو فیؿفه ؾیبؾی زض آدهب ،ثه
واؾُه اَهیوب ذبَطقب اظ زضؾتیِ فههی اؾت که اظ متن ثه زؾت آوضزهادس .زض
ههین ضاؾتب کوقف کطزهای تب دكب زهی که دبزیسهگطفتنِ این ٖبمل مه  ،حتی اگط
مالحٓبت زوگبده َجبَجبیی ضا مس دٓط قطاض زهی  ،ثبظ ه میتوادس ثه تطخهههاب
دبزضؾت مودط گطزز.
کلیدواژهها :فیؿفه ؾیبؾی -خواز َجبَجبیی -مبکیبولی -دٓطیه تطخهه.
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 .1مقدمه :طرح و سنجش مدعیات مولف
کتاابة تاابمیی زض تطخهااه مااتن هااب ادسیكااه ؾیبؾاای خسیااس :مااوضز قااهطیبض
مبکیبولی«وخیعها » زضثبة تطخهه اؾت .مولفبین کتبة کوتبه ثه َوض کیی تالـ میکوس
ٖیل تطخهههب دبضؾب زض ٖطنه فیؿفه ؾیبؾی ضا ثکبوز و ثاطا ضفإ ایان دبضؾابییهاب
ضاهکبض اضائه کوس .خواز َجبَجبیی ثوب ثه مبهیت ضاهکبضـ ثطا غیجاه ثاط تطخهاههاب
دبضؾب ،کتبة ضا ثه زو ثرف تقؿی می کوس؛ ثرف اول دبْط ثط یبفتن ٖیل انایی و کیای
دبضؾبیی تطخهههب اذیط زض حوظه فیؿفه و فیؿفه ؾیبؾی اؾت .و ثرف زوم ثاه اضائاه
تفبؾیط اظ مفبهی و ادسیكه مبکیبولی اذتهبل زاضز .اؾتساللهب َجبَجابیی زض ثراف
اول ثط زو قبلوزه انیی اؾاتواض مایگطزداس :درؿات «لغاتثابظ » و زوم «دبآگابهی»
متطخ « .لغتثبظ » زض تحییل دهبیی ثط این دکته تبکیس زاضز کاه زض تطخهاه آثابض فیؿافه
ؾیبؾی زض ایطا  ،مالحٓبت ازثی و نِوبٖی ثط مالحٓبت فیؿفی و مفهاومی غیجاه کاطزه
اؾت (َجبَجبیی .)7 :1392 ،ثه ٖجبضت زییط ،متطخهب فیؿفه ؾیبؾی اظ اؾیوة تتجٗابت
ازثی ضایح ثطا تطخهه آثبض فیؿفی اؾتفبزه میکووس (ههب  .)27 :این زضحبلی اؾت که ثه
ظٖ َجبَجبیی «ظثب ادسیكه» مقتًیبت ذبل ذوزـ ضا زاضز و انل ثویبز زض تطخهاه
آثبض فیؿفی « فه ادسیكه ثطا ثیب زقیا آ زض ظثاب زییاط اؾات ،داه پاطزاذتن ثاه
واغههب( »...ههب  .)12 :زض واقَٕ ،جبَجبیی مٗتقس اؾت «ثاب تهاطفهاب ازثای زض ظثاب
فبضؾی کوودی دهیتوا ادسیكاه خسیاس ضا فههیاس» (ههاب  .)11 :ایان دقابز  ،زض خاب
ذوزـ دقبز ِ زضؾتی اؾت و پیخوییِ این ذٍ اؾاتساللی زض کتابة مایتواداس دکابت
مفیس ضا ثه متطخهب فیؿفه ؾیبؾی ثیبموظز .زض وهیه اول ،ثطضؾای تطخهاه هاب آثابض
فیؿفه ؾیبؾی زض ایطا دكب می زهس که ثؿیبض اظ تطخهه هب مؿاتقیهب اظ ایان ٖبضياه
ضدح می ثطدس .ثركی اظ ٖیل قیؤ این ٖبضيه زض ایطا ثه فطاگیط میال ثاه اؾاتفبزه اظ
تطکیجبت ازثی و نوبٖی زض ثین قكط تحهیل کطزه خبمٗه ثط میگطزز .زض واقإ توادابیی
اؾتفبزه اظ این تطکیجبت و واغه هب ثه مٗیبض ثطا تٗیین میاعا ؾاواز فاطز تجاسیل قاسه
اؾت .ثرف زییط آ ه ثه میل غیط َجیٗی متطخهب ثه افعایف زایطه مربَجب یک اثاط
1
فیؿفی مطثوٌ میقوز .مییی که ده توهب زض ایطا ثیکه زض غطة دیع ثؿایبض قابیٕ اؾات.
ههبدُوض که تبمؽ پویل زض مقسمه تطخهه اـ ثط قوادین افالَو میگویس وْیفه متطخ
ضايیکطز ذوادوسه ٖدول و ؾُحی و قکطپبقیس ثط کالمِ تیدِ فییؿاوف زض خهاتِ
ؾبظگبض ثب شائقه ذوادوسه متفون دیؿت؛ ثیکه متطخ ثبیس ثه گودها تطخهه کوس کاه
دیبظهب ذوادوسه خس و ؾرتگیط ضا ثطآوضزه ؾبظز ( .)Plato, 1988: xایان میال ثاه
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ظیجبیی ازثی و یب ضايیکطز ذوادوسه ؾُحی ثاه ٖیات دبزیاسهگاطفتن اختوابة دبپاصیط
خعئیبت ظقت و ذؿتهکووسه فیؿفی ،يطثبت خجطا دبپصیط ضا ثه ادتقبل ادسیكه فیؿافی
واضز میآوضز .دقس َجبَجبیی ثط لغت ثبظ ثه ذوثی ذُطات این زو میال ضا ثاطا ادتقابل
ادسیكه فیؿفی فبـ میؾبظز .اظ َطف زییط ،دقس َجبَجبیی ثط لغاتثابظ  ،دکابت قبثال
توخهی ضا زض ثبة مؿبله «ظثب فبضؾی ؾطه» و زغسغه متطخهب و حتای مولفاب کواودی
ثطا تطویح و اضتقب آ مُط میکوس .اظ دٓاط َجبَجابیی ؾاطهثاوز ظثاب فبضؾای زض
دهبیت ثه مٗوب اؾتفبزه اظ تهبمی قاوتهاب آ اؾات ،و آد اه کاه اماطوظه ثًٗای اظ
متطخهب آ ضا فبضؾی ؾطه مٗطفی میکووس زض ٖهل چیع دیؿت خع کوبضگصاقتن یکای
اظ قوت هب ظثب فبضؾی ،که زض دتیده ثه تولیس ظثبدی مودط میقوز که ده میقاوز آ ضا
فه کطز و ده ایوکه میتوا مفبهی فیؿفی ضا اظ ضهیصض آ ادتقبل زاز (َجبَجابیی:1392 ،
 .)9زض واقٕ ،این مًٗیی اؾت که ثه ويو زض ثؿیبض اظ تطخهاههاب زیاسه مایقاوز.
متطخ ثیف اظ آدکه زض ثوس ادتقبل ادسیكه فیؿفی اظ ضهیصض ظثبدی ثبقس کاه فبضؾایظثاب ِ
امطوظ آ ضا می فههس ،ثه زدجبل دوٖی پیطایف ازثی اؾت که مبحهلِ آ داه توهاب ؾاطه
دیؿت ،ثیکه «مرل ثه ادتقبل ادسیكه دیع هؿت» (ههب  .)10 :دکتاه َجبَجابیی زض دهبیات
این اؾت که خب این زغسغههب تهبمب ازثای زض تطخهاه آثابض فیؿافه ؾیبؾای دیؿات.
هسف اول و آذط زض تطخهه آثبض فیؿفه ؾیبؾی ادتقبل ادسیكه و مفبهی فیؿفی ثاه ظثاب
زییط اؾت ،و زض این ضاؾتب ،ثبیؿتی اظ تهبمی قوتهب موخوز زض ظثب مقهس اؾتفبزه
کطز .ظثب فبضؾی ثب وخوز تهبم «قوتهبیف» هه وب ثطا ادتقبل مفبهی فیؿافی زچابض
دبضؾبیی اؾت ،چه ثطؾس ثه ایوکه ثه ثهبده پیطایف ظثب فبضؾی ثركی اظ قوتهب آ ضا
دیع ثه دقبٌ يٗفاـ تجسیل کوی  .ثه ٖواوا دهوداه ،دیابهی اخهابلی ثاه ظثاب فیؿافی
ادیییؿی ،وضوز ذیل ٖٓیهی اظ واغگب و انُالحبت یودبدی ،التیوی ،و حتای فطادؿاو
ثه این ظثب ضا آقکبض میؾبظز که ثه قکیی تسضیدی ضخ زازه اؾت و های متاطخ آثابض
فیؿفی ثه ظثب ادیییؿی،زض نسز ثطدیبمسه اؾت تب زض تطخهه فال اثاطِ اضؾاُو ثاه آ
ظثب  ،انُالحبت معثوض ضا کوبض دهبزه و زض خهتِ «ؾاطهدویؿای» تالقای مصثوحبداه ثاه
ذطج زهس .تطخهه آثبض فیؿفی محل تطویح ظثب ؾطه دیؿت .زض تطخهه یک اثط فیؿافی
متطخ ثبیؿتی اظ هط اثعاض اؾتفبزه کوس تب ادسیكه فییؿوف ضا ثه زضؾتی موتقل کوس .اگاط
یک واغه کبمال ٖطثی (ولی ضایح و آقوب ثاطا فبضؾایظثبداب ) ثتواداس ثاه چواین هاسفی
ذسمت کوس متطخ دجبیؿتی زض ثه کبض ثطز ِ آ مًبیقه وضظز .متطخ آثبض فیؿفی ،ثواب ثاه
مبهیتِ مويوٖی که ثه تطخهه آ ههات گهبقاته اؾات ،ثبیؿاتی غاطوض میایاـ ضا
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قطثبدیِ فیؿفه کوس .ههبدُوض که َجبَجبیی میگویس اگط ذوادوسه هویبم ذوادس یاک ماتن
تطخههقسه فیؿفی ثه َوض مساوم محتبجِ یاک لغاتدبماه فبضؾای ثبقاس (ههاب ،)141 :
میتوا ثه خطات گفت که تطخهها نوضت دیطفتاه اؾات .ثاه ٖجابضت زییاط ،ماب ثاب
«تطخهها » اظ یک ظثب ثییبده ثه یک ظثب ثییبده زییط ضو ثه ضو هؿاتی  .ایان یکای اظ
مههتطین فطاظهب دقبز خواز َجبَجبیی ثه ويٗیت تطخهاه آثابض فیؿافه ؾیبؾای ثاه
فبضؾی اؾت که الجته ثؿٍ چوسادی زض کتبة و پیسا دهیکوس.
ٖبمل زوم دبضؾبیی تطخهه هب که َجبَجبیی ثه دوٖی آ ضا ثه ٖبمل درؿت پیودس میظداس،
ههبدب «دبآگبهی» متطخهب زض حوظه فیؿفه ؾیبؾی اؾت .این ٖبمل آددبیی ثه ٖبمال اول
پیودس میذوضز که ثه ظٖ َجبَجابیی « ...ثاطا تهاطف زض ظثاب فبضؾای درؿات ثبیاس
ادسیكه ضا فههیس ،ده این که فبضؾی پیطایی و ؾطهدویؿی ضا انل و مقسم ثط فها ادسیكاه
قطاض زاز» (ههب  .)11 :ثه ٖجبضت زییط ،لغتثبظ ده توهبفیدفؿه مرل ثه ادتقابل ادسیكاه
اؾت ،ثیکه متطخ ِ «لغت ثبظ» ،مٗهوال این کبض ضا ثسو توخاه ثاه ْطائاف ادسیكاها و
مفهومی اددبم میزهس .او فییؿوف و فیؿفه ؾیبؾی ضا دهیقوبؾس ،اظ ههاین ضو آددابیی
که دجبیس – زض حوظه دٓبم مفهومی فییؿوف -ثه لغتثابظ مكاغول مایقاوز .ثاه ظٖا
َجبَجبیی ،این ثبٖث می قوز که او مفبهی ضا اقتجبه تطخهه کوس ،و زض ثؿایبض اظ ماواضز
ثه وحست ضویه پبیجوس دهبدس .ههبدُوض که َجبَجبیی ثه زضؾتی می گویس چوین اقتجبهبتی،
یک تطخهه فیؿفه ؾیبؾی ضا تهبمب اظ اٖتجبض می ادساظز؛ هط چقسض ه که متن تطخههقسه
ثه لحبِ ازثی ظیجب و «زل»دكین ثبقس .امب مسٖب َجبَجبیی زض این ظمیوه ضا میتوا ثه زو
ثرف تقؿی کطز .ثرف اول این مسٖب دبْط ثط این اؾت که متطخ ثبیؿتی (اگاط کاه اظ
ظثب انیی اثط تطخهه دهیکوس) ثهتطین تطخهههب اثط مسدٓط ضا ثكوبؾس ودیع ثه ناوضتی
کیی ثب آثبض قبضحب ٖهسه فییؿوف موضز دٓط آقوبیی زاقته ثبقاسَ .جبَجابیی زض ههاین
کتبة تالـ میکوس تب دكب زهس که تقطیجب تهبمی متطخهب قاهطیبض مبکیابولی اظ چواین
زادف حساقیی محطوم ثوزهادس .او «متبؾفبده» زض این کبض توفی مییبثس :تقطیجب های کاسام
اظ متطخهب قهطیبض مبکیبولی ثب مٗتجطتطین تطخهههاب ادیییؿای آ آقاوب دجاوزهاداس ،و
هه وین هی یک اظ آدهب ثه آثبض قبضحب ثطخؿتها مثل اقتطاوؼ ،موؿفییس ،پوکاب ،،و
اؾکیوط توخهی چوسادی دساقاتهاداس .ایان میاعا اظ آگابهی ثاه دحاو زض لغاعـ هاب
متطخهب قهطیبض زذیل ثوزه اداسَ .جبَجابیی زض کتابثف دكاب مای زهاس کاه دبآگابهی
متطخهب زض این مٗوب آثبض مرطثی ضا ثطا تطخهه ثه ههطاه زاقته اؾت.

تیرانی مترجم؛ نقدي بر کتاب«تأملی در ترجمه متنهاي 8<7 ...

 .2در باب ترجمه تحتالفظی :نقدي بر دخل و تصرر هراي مترجمراد در
متود فلسفی
امب دکته ایودبؾت که َجبَجبیی ثه چوین تفؿایط و مٗیابض حاساقیی اظ «دبآگابهی متاطخ »
ثؿوسه دهیکوس .اثط او زض کییتف این دیبه ضا ثه ذوادوسه موتقل می کوس کاه متاطخ ثاطا
تطخهه اثطِ یک فییؿوف ؾیبؾی ثبیؿتی ثط زؾاتیبه مفابهی او و تفبؾایط مطثاوٌ ثاه آ
مؿیٍ ثبقس .اگط َجبَجبیی موٓوض غیط اظ این زاقت ،ثراف ٖهاسها اظ کتابة ضا ثاه
قط و تويیح تفهیییِ مفبهی مطثوٌ ثه فیؿفه ؾیبؾی مبکیبولی اذتهبل دهیزاز .ثاه
ظٖ َجبَجبیی ،متطخ ثبیس ؾواز زض حس یک مترهم مبکیبولی زاقته ثبقس تب ثتواداس
آثبض مبکیبولی ضا زضؾت تطخهه کوس (ههب  .)165 :مثال َجبَجبیی زض ثطضؾی ٖیت اقاتجبه
آقوض زض تطخهه مفهوم  effectual truthثحث مفهایی ضا زضثابة دٓطیاه «زو َجإ» و
مجحث «ثوز و دهوز» اضائه کطزه و اقتجبه آقوض زض تطخهه این انُال ضا ثاه دبآگابهی
او اظ چوین مجبحثی دؿجت میزهس( .ههب  .)167-156 :قبیس آقوض اظ تفؿیطهب ِ موضز
تبکیسِ َجبَجبیی ،ثی ذجط ثوزه اؾت ،امب آیب زلیل اقتجبهبت و ثایتاوخهیهاب آقاوض ،
دبآگبهی او اظ چوین تفبؾیط دؿجتب پیكطفتها اظ ادسیكه مبکیبولی اؾت ،یاب –ثاه ویاػه زض
این مواضزٖ-بمیی زییط زؾتادسض کبض اؾت؟ ٖبمیی که میتاوا آ ضایکای اظ مههتاطین
ٖواملِ کثطت تطخهههب يٗیف فیؿفه ؾیبؾی زض ایطا (و حتی زض ذوزِ غاطة) تیقای
کطز؛ ٖبمیی که َجبَجبیی زض کتبة زویؿت و چهل و زو نفحها ذوز ،اقابضه ضوقاوی
ثه آ دهیکوس؛ٖ 2بملِ مههتط که «آگبه»ثاوز متاطخ لعوماب دهایتواداس آ ضا اظ میاب
ثطزاضز.
َجبَجبیی اظ ضهیصض ثحث لغت ثبظ و ؾپؽ دبآگبهی متاطخ  ،انال ثویابز ضا زضثابة
تطخهه هب آثبض فیؿفی ثیب میزاضز :ایوکه متاطخ ثبیؿاتی مفابهی فییؿاوف ضا زقیا
تطخهه کوس ،تب خب مهکن وحست ضویه ضا ضٖبیت کوس ،و اظ آضایف ازثی متن فییؿاوف
ثپطهیعز .ایوهب مههتطین انول تطخهه یک متن فیؿفه ؾیبؾی هؿتوس که ٖسم ضٖبیت آدهب
«قُٗب» ثه تطخهها ثس مودط ذواهس قس .امب آیب ٖیت زییط وخوز دساضز؟ اقبضه ثه یک
موضز دؿجتب مكبثه زض غطة ،میتوادس ويو ثیكتط ثه این ثحث ثجركس .کؿبدی کاه ثاب
حوظه مُبلٗبت آثبض افالَو آقوبیی زاضدس ،میزادوس که امطوظ مٗتجطتطین تطخهه زیابلو
خههوض ثه ظثب ادیییؿی ،تطخهها اؾت که آال ثیوم اظ آ اضائاه کاطزه اؾات .ثیاوم
فبض٘ اظ تطخهه زقی و قط ک دٓیط ذاوز زض پبیاب کتابة ،زض ثراف مقسماه متاطخ ،
مالحٓبت قبثلتوخهی ضا زضثبة تطخهه آثبض فیؿفی اضائاه مایزهاس .ثراف ٖهاسها اظ
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مقسمه متطخ ثه دقس تطخهه مٗطوف کوضدفوضز اذتهبل یبفته اؾت .ثیوم ثحاثف ضا ثاب
اقبضه ثه مٗبزلهب ٖدیجی آغبظ میکوس که کوضدفوضز ثاب ذیابل ضاحات اظ آدهاب اؾاتفبزه
کطزه اؾت .مثال کوضدفوضز زض یکی اظ فقطههب خههوض واغه  ἀρετήضا ثه خاب virtue
ثه  characterثطگطزادسه اؾت ( .)Plato, 1991: xvیب زض خب زییط اناُال کییاس ِ
 γενναῖον ψεῦδοςضا ثه خب  noble lieثاه  bold flight of inventionثطگطزاداسه اؾات
( .)Ibid: xviiiکوضدفوضز زض خبیی اظ تطخهه ذوز ،ثه موٓوض اضتقاب ماتن افالَاو و
ظزوز اثٗبز «ذؿتهکووسه» و «تکطاض » آ  ،ثؿایبض اظ پبؾادهاب تکاطاض گالوکان و
آزیهبدتوؼ ضا حصف کطزه و یب تغییط زازه اؾت .ثه ٖجبضتی او آد اه ثاه دٓاطـ «ظائاس و
اقتجبه» ثوزه اؾت ضا حصف کاطزه و یاب تغییاط زازه اؾات ( .)Ibid: xixکوضدفاوضز ثاطا
تهبمی این قبهکبضهبیف ثه تفبؾیط ذبنی اظ ادسیكه افالَو اؾتوبز میکوس .ثیوم ه زض
مقبثل ؾٗی می کوس ثب اضائه تفؿیط «خبییعین» اظ ادسیكه افالَو دكب ثسهس که اددابم
این تغییطات ثه قست دبمٗقول اؾت .ذهونب اظ آددبیی که تهبمی این تغییاطات مجتوای
ثط مرسوـکطز مٗوب تحتالفٓای ( )literalو آقاکبض ماتن هؿاتوس .تاب ایوداب ْابهطا
مواخهه ثیوم ثب تطخهه اقتجبهِ خههوض افالَو  ،ثه مواخهاه َجبَجابیی ثاب تطخهاه اقاتجبهِ
قهطیبض مبکیبولی قجبهت زاضز .یٗوی هط زو ،اوال و اؾبؾب ٖبمل انیی تطخهه دبزضؾت ضا
دبآگبهی متطخ میزادوس .امب مُبلٗه زقی مقسمه ثیوم ،آ ٖبمل ثویابز تاط ضا ثاط ماب
مکكوف میؾبظز .زض واقٕ ثیوم زض دقُه آغبظ ثحث و قجل اظ ایوکاه ثاه ایاطازات خعئای
تطخهه کوضدفوضز ثپطزاظز دقاس ثویابز تاط ضا ثاه امثابل کوضدفاوضز و زظموداس لای واضز
میؾبظز .او میدویؿس« :کوضدفوضز و ثؿیبض اظ متطخهب زییط ،مُهئن هؿتوس کاه زاضا
فههی کبفی اظ موٓوض افالَو هؿتوس ...امب این زوضادسیكبدهتط اؾت که ثیصاضی ذوادواسه
3
تههی ثییطز که آیب "ظیجب و ذوة" ثه ؾبزگی متطازف "اضظـهاب اذالقای" اؾات»
( .)Ibid: xiiiزض واقٕ دکته مس دٓط ثیوم این اؾت که یکای اظ ٖیال انایی تطخهاههاب
اقتجبه ده دبآگبهی متطخ ثیکه «اَهیوب » او اظ این اؾت که او تفؿایط زضؾاتی اظ موٓاوض
افالَو زاضز و ثه واؾُه این اَهیوب میتوادس این تفؿیط ضا زض تطخهه اٖهابل کواس .ثاه
ٖجبضتی او می توادس ثه واؾُه تفبؾیط ذوز ،متن فییؿوف ضا ثطا ذوادوسه زؾتکبض کوس.
هی کسام اظ واغه هب و مفبهیهی که کوضدفوضز و زظمودس لی آدهب ضا تغییط زازهاداس ،مفابهی
زقواض و ٖدیجی دیؿتوس .هط کؿی که ادسکی یودبدی ثسادس (کاه کوضدفاوضز و زظموداس لای
میزادوس) و ادسکی ه ثب آثبض فالؾفه قسمبیی آقوب ثبقس (که کوضدفوضز و زظمودس لای دیاع
آقوب هؿتوس) ،اظ این امط ثبذجط اؾت که مٗبزل تحتالفٓی و زقی واغههبیی مثال ἀρετή
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یا ψεῦδος γενναῖονیب  αγαθόςیب  καλόςچیؿت 4.مًٗل آددبیی پیسا قاسه اؾات کاه
متطخ که میذواهس ثه واؾُه تفؿیط ذوز ،تفؿیط ثط پبیه اٖتهبز تبم و تهبم ثاه فها ِ
ادسیكه موسضج زض متن ،متن فییؿوف ضا ثه گودها تطخهاه کواس کاه مربَات ثهتاط و
ضاحتتط آ ضا ثفههس؛ یب ایوکه موٓوض فییؿاوف ضا ثهتاط اظ ذاوزـ ثیاب کواس 5.مؿایهب
اقتجبه یب ثه انُال «دبآگبهی» متطخ زض این میب زذیل اؾت ،امب ٖبمل انایی دیؿات.
ٖبمل انایی «اَهیواب » متاطخ اظ تفؿایطـ و تهبیال او ثاطا واضزکاطز آ زض ماتن
فییؿوف ،ثه قیهت تغییط تطخهه تحتالفٓی و آقکبض متن اؾات .ایان دکابت ماب ضا ثاه
ؾو مالحٓبت دهبیی ثیوم هسایت می کوس:
متطخ ثبیس ذوزـ ضا ثاه مثبثاه میابددی میاب اؾاتبز کاه او اٖهاب [ادسیكاهاـ] ضا
زضدیبفته اؾت و مربَجبدی تهوض کوس که زادفآموظا آ اؾاتبز هؿاتوس و مهکان اؾات
اؾتٗساز ذییی ثهتط دؿجت ثه متطخ زاقاته ثبقاوس .ثاعض تاطین ضشییات او [متاطخ ]
اٖتقبز ثه این امط اؾت که او ثه َوض کبفی آماوظه مولاف اثاط ضا زضیبفتاه اؾات ( Plato,
.)1991: xi
این یکی اظ مه تطین و ثویبز تطین انولی اؾت که متطخ یک اثط فیؿفی ثبیؿتی آ ضا
ضٖبیت کوس :یٗوی او ثبیس ثسادس که هطگع دهیتوادس ثه فههی کبفی و ثؿاوسه اظ فییؿاوف
ثطؾسٖ .الوه ثط این متطخ ثبیس ثسادس که مهکن اؾت ذوادوسه اثاط توادابیی ثیكاتط زض
فه مفبهی و واغگبدی زاقته ثبقس که او ثه واؾُه ثبؾاواز یاب ثایؾاواز اـ آدهاب ضا
دبمبدوؼ مییبثس .زض ثًٗی مواقٕٖ ،بمل انیی زذل و تهطفهب اقتجبه یاب ٖدیات زض
تطخهههب ،ثه این وؾوؾههب دعز متاطخ ثاط مایگاطزز .ایوکاه متاطخ احؿابؼ کواس اظ
فییؿوف و ذوادوسهاـ ثیكتط میفههس .او ثبیس این دکته ضا ههواضه مس دٓاط زاقاته ثبقاس
که قبیس این ٖجبضات و مفبهی  ،ثطا کؿی ثب زضخه فه ِ فیؿفیِ او دبمبدوؼ یاب ثایمٗواب
ثبقوس .ثیوم این میل ثه زذل و تهطف زض ماتن فییؿاوف ثاه ٖیات تاوه ثبؾاواز ضا
6
«تیطادی متطخ » میذوادس.
اکوو ثب این مالحٓبت میتوا ثبض زییط ثه ؾطاِ٘ دقبز َجبَجبیی اظ تطخهههب فبضؾایِ
قهطیبض مبکیبولی ثبظگكت .تقطیجب اکثط مواضز که َجبَجبیی ثه آ هب ایطاز واضز میکوس ،اظ
خهیه مواضز هؿتوس که یک متطخ زاضالتطخهه ا  -که ثؿیبض کهتط اظ متطخهب محتطم
کتبة ظثب می زادس و ثؿیبض کهتط اظ آدهب اظ فیؿفه ؾیبؾی آگابه اؾات  -آدهاب ضا زضؾات
تطخهه کطزه و ثه احتهبل ظیبز وحست ضویه ضا ه زض موضز آدهب ضٖبیت میکوس .زذال و
تهطف متطخ زضثبة این ٖجبضات و مفبهی و ٖسم ضٖبیت وحست ضویه زض ماوضز آدهاب
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زض ثًٗی مواضز ثه این تیقی متطخ ثط میگطزز که او ح زاضز ثاه واؾاُه اَهیواب ثاه
فه و تفبؾیطـ آدهب ضا واضز متن کوس .مثال متطخ موضزمفهاوم  effectual truthمُهائن
ثوزه اؾت که اگط آ ضا اظ قی ثیوساظز ،زض موٓوض مبکیابولی تغییاط ایدابز دهایگاطزز.
اگطچه زض ْبهط فه اظ مبکیبولی ثه ٖووا یک «ضئبلیؿت» مودط ثه این قسه اؾت کاه او
«حقیقت موثط» ضا اظ قی ثیوساظز (َجبَجبیی)152 :1392 ،؛ امب دیبه زقی تط دكب میزهاس
که اَهیوب او اظ این تفؿیط و «زذل و تهطف» او زض تطخهه تحتالفٓی ماتن مبکیابولی
ثه واؾُه آ اَهیوب اؾت که ثه چوین اقتجبهی مودط قاسه اؾات .قابیس مٗابزلی مثال
«واقٗیت» زض تفؿیط ضئبلیؿتی اظ مبکیبولی موٓاوض مبکیابولی ضا موتقال کواس ،اماب مؿاهب
مفؿطهب زییط ه هؿتوس– و الجته قبیس ذوز مبکیبولی -که مٗتقسدس «واقٗیت» مٗبزل
دبضؾبیی اؾت( .مبکیبولیی )133 :1388 ،زض واقٕ اگط متطخ ایوقسض ثه فه و تفؿیط ذوز
مُهئن دجبقس ،حبيط دهیقوز ثه این قکل آقکبض و ضازیکبل زض متن فییؿاوف زذال و
تهطف کوس .تطخهه تحتالفٓی مفبهی ؾبزه ا اظ این زؾت ،ثطا متطخهای زض حاس و
ادساظه آقوض هی کبض دساضز .خبلت ایودبؾات کاه اگاط تهابم تويایحبت و تفبؾایط
َجبَجبیی ضا کوبض ثیصاضی  ،ذوز َجبَجبیی زض دهبیت این مفهوم و مفبهی مكبثه آ ضا ثاه
َوض تحتالفٓی تطخهه میکوس ،یٗوی آدهب ضا ثه گودها ثه فبضؾی ثطمیگطزادس که حتای
اگط کؿی اظ آ تفبؾیط ذجط دساقته ثبقس ولی اهال زذال و تهاطف زض ماتن فییؿاوف
دجبقس ،آدهب ضا ثه ههین قکل تطخهه میکوس .ثه ثیب زییط ،حتی اگاط آقاوض اظ تهابمی
دکبت تفؿیط َجبَجبیی ثی ذجط ثوز ،امب قبئل ثه این دجوز کاه حا زذال و تهاطف زض
تطخهه تحتالفٓی متن مبکیبولی ضا زاضز ،چوین اقتجبهبتی ضخ دهیزاز (چو این مفهاوم
و ثؿیبض اظ مفبهی زییط اظ آدسؾته مواضز دیؿتوس که کؿی زض تطخهاه آدهبثاه ضاحتای
زچبض اقتجبه قوز) 7.ثه قول ثیوم اگط متاطخ ثاه ضویاها «ثاطزهواض» زض دؿاجت ثاب ماتن
فییؿوف ٖهل کوس این اقتجبهبت ضخ درواهوس زاز.

 .3نتیجهگیري
زض دتیده ٖالوه ثط ٖیت لغتثبظ و دبآگبهی متطخ  ،این میال مساذیاه خاویی زض ماتن
متطخ ثه واؾُه اَهیوب اظ تفؿیط قرهی دیع دقف ثؿیبض مههی زض اقاتجبهبت تطخهاه
ا زاضز .این ٖیت ثه دوٖی ثط زو ٖیت زییط اولویت زاضز .چطا که حتی اگط متاطخ ثاط
آثبض و دٓطیبت فییؿوف مؿیٍ ثبقاس ولای ثرواهاس ثاب تغییاط زض تطخهاه تحاتالفٓای
فییؿوف تفؿیط ذوز ضا زض متن اِٖهبل کوس ،ثه مٗوبیی ماب هه واب ثاب امکاب اقاتجبه زض
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تطخهه ضو ثه ضو هؿتی  .چطا که های تًاهیوی وخاوز داساضز کاه فها او اظ فییؿاوف
زضؾت ثبقس ،8و او ثب این زذل و تهطف ،امکب اضائه تفبؾیط خبییعین اظ متن فییؿاوف
ضا ثه ضو ذوادوسه میثوسز .زض واقٕ ذییی اوقبت زو یب چوس تفؿیط خس اظ اؾبؾیتطین
مفبهی یک فییؿوف وخوز زاضدس .حبمیب این تفبؾیط مهکن اؾت زض تطخهههاب ذاوز
وؾوؾه قودس که متن فییؿوف ضا ثب فه ذوزقب تُبث زهوس .این زضحابلی اؾات کاه
میتوا آ مفهوم ضا ثه تحتالفٓیتطین و یب حتی ضایحتاطین مٗواب آ تطخهاه کاطز و
حل و فهل این تٗبضيبت تفؿیط ضا ثه ذوادس آثبض قبضحین موکول کطز .ثبیاس توخاه
زاقت که مٗبزل هب تحتالفٓی و (اگط تطخهه تحت الفٓی مهکن دجبقس) مٗبزل هاب
ضایح اظ مفبهی  ،لعومب ذوثیتطین تطخهه دیؿتوس ،امب مؿیهب گكوزگی ثیكتط دؿاجت ثاه
مٗبزل هبیی زاضدس که ثطاؾبؼ یک تفؿیط ذبل و ثیطو ضادس تفؿایطهب ضقیات تٗجیاه
قسهادس .دهوده ثبضظ چوین امط زض موبقكبت تفؿیط مطثوٌ ثه مفهوم ( virtuویطتاو) زض
آثبض مبکیبولی ثه ويو قبثل ضویت اؾت .زض این موضز ثهتطین ضاه حل این اؾت کاه آ
ضا – تب خبیی که زض متن مبکیبولی این امکاب وخاوز زاضز و زچابض ثایمٗوابیی محاى
دهیقوی  -ثه مٗبزل تحتالفٓای و یاب ضایاح آ زض ظثاب ادیییؿای یٗوای ( virtueکاه
«فًییت» مٗبزل «ضایح» آ زض ظثب فبضؾی اؾت) ثطگاطزادی و ؾاپؽ ثحاث کوای کاه
مبکیبولی چه مٗوبیی ضا ثطا این مفهوم ضایح زض تبضید فیؿفه ؾیبؾی قبئل قسه اؾات و
انال چطا اظ آ اؾتفبزه کطزه اؾت؟ثب این کبض« ،مؿبله» فًییت زض مبکیابولی ضا گكاوزه
گصاقته ای و حل آ ضا ثه ذوادوسگب و قبضحب واگصاض کاطزهایا  .اماب اگاط ثاه واؾاُه
تفؿیط ذبل اظ مٗوب تحتالفٓی و ضایح زوض قوی و مثال آ ضا ثه «هوط» یاب چیاع
قجیه این تطخهه کوی ده توهب ضاه ضا ثط تفبؾیط خبییعین ثؿتهای  ،ثیکه ثه مٗوبیی ناوضت
مؿبله ضا ه پب ،کطزهای  .نوضت مؿبلها که مبکیابولی ثاب ادترابة واغه مجههای مثال
( virtuویطتو) می ذواؾته ههواضه گكوزه ثهبدس تب قبیس زؾت هط کؿی ثه آماوظه انایی
او دطؾس و یب قبیس میذواؾته ثه مؿبلها ثویابز زض ظداسگی اذالقای و ؾیبؾای ثكاط
اقبضه کوس 9.اههیت ( virtuویطتو) زض ادسیكه مبکیبولی مجبحث فطاوادی ضا حول دحوه
مواخهه ثب آ زض تطخهه ثطادییرتاه اؾات .ثطذای ثاطا احتاطاظ اظ مطازقاس ِ موٓاوض و
مٗوبیی اذالقی اظ ؾرن مبکیبولی ،یٗوی ثب تکیه ثط تفؿیط ذبل ،پیكوهبز میکطزدس که
این واغه ضا دجبیس تطخهه کطز و اظ این ضو ههاه خاب ثبیاس اظ ههاب لفاِّ ایتبلیابییِ virtu
(ویطتو) اؾتفبزه دهوز .این قیوه زضواقٕ اظ حیث ثحث تطخهها ثالمويؤ اؾات ظیاطا
انوال ثب تکیه ثط آ تطخهها نوضت دهیگیطز که ثتوا زض ثبثف اْهبض دٓط کطز .ثطذی
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زییط ثطآدوس که اگط قطاض ثه تطخهه ثبقس ،دجبیس ثه قکیی «خبمس» و «مکبدیکی» ثه تطخهاه
آ مجبزضت وضظیس و ثطگطزا این ٖجبضت ثه ظثب مقهس میثبیس ثه اقتًب ظمیوه ثحث
نوضت ثپصیطز .زو پطؾف ثویبزین مب ضا زض گوـؾپطز ثه این تونایه تطخهاها ثاب
تطزیس خس مواخه میؾبظز :درؿت ایوکه اگط ثبیس ثه اقتًاب ظمیواه ثحاث ،واغها
مثل ( virtuویطتو) ضا تطخهه کوی  ،چطا ذوز مبکیبولی ثه اقتًب ثحثی که مُاط کاطزه
اؾت و ظمیوه آ  ،مٗبزل هب گودبگودی ثطا ادتقبل موٓوضـ ثه کبض دجطزه اؾات؟ زوم
ایوکه اگط ثپصیطی کاه ( virtuویطتاو) یکای اظ واغگاب ِ اؾبؾای و تٗیاینکوواسه زض فها
فیؿفه ؾیبؾی مبکیبولی اؾت ،آیب ثب تطخهاه آ ثاه ناوضتهاب گودابگو  ،ثبٖاث
درواهی قس که ذوادوسه دتوادس اههیت آ ضا زض متن مبکیابولی تكاریم زهاس؟ اترابش
ضویکطز تحتالفٓی ثه تطخهه متو فیؿفه ؾیبؾی (یب اقال اؾاتفبزه اظ مٗابزل هاب
ضایح) ،تب حس ظیبز مب ضا اظ مًٗالتی اینچویوی ددبت میزهس .موؿافییس زض تطخهاه
قهطیبض مبکیبولی( virtu ،ویطتو) ضا تب ؾط حاس امکاب  ،ثاه ( virtueفًاییت) ثطگطزاداسه
اؾت 10.او ثب این کبض ه اظ زذل و تهطف زض متن فییؿوف ؾیبؾی پطهیع کاطزه و ها
ضاه ضا ثط تفبؾیط مرتیفی که ذوادوسگب متن اظ ( virtueفًییت) ثه زؾت میزهواس ،ثابظ
گصاقته اؾت .این دکته دیع قبثلشکط اؾت که میب کؿبدی که  virtuضا تطخهه دهیکووس ،و
کؿبدی که ثطا آ مٗبزل ( virtueفًییت) ضا ثطمیگعیووس ،موبقكها ؾرت و خبدفطؾاب
زض خطیب اؾت که ثه مجبز و مجبدی مواخهه آدب ثب متو فیؿفه ؾیبؾی ثبظمیگطزز
و دهیتوا ثب اکتفب ثه مكبثهت «ْبهط » میب آدهب ،حک ثه یکی ثوز این زو پیكاوهبز
زاز .زض تهبیع ثویبزین این زو ضویکطز ههین ثؽ که هاوازاضا تطخهاهدکاطز ِ ایان واغه،
ثٗسهب ثه اؾتفبزه اظ مٗبزلهب گودبگو  ،ثه اقتًب ظمیوه ثحث ،ضو آوضزدس .ثاب ایان
حبل ثبیس این دکته ضا دیع ايبفه کطز که تطخهه دکطز ِ این واغه ،ثب هط مجوب تفؿیط کاه
اددبم قسه ثبقس ،زض دهبیات ثهتاط اظ اضائاه مٗابزلهاب مرتیاف ،آ ها ثاه ثهبداه
اقتًئبتِ ظمیوها اؾت.
َجبَجبیی انول مطثوٌ ثه تطخهه آثبض فیؿفی ضا ثه ذوثی زض کتبثف ثاه ذوادواسه موتقال
میکوس .اقبضه او ثه لغت ثبظ و دبآگبهی متطخ اقبضات مها و مفیاس هؿاتوس .ثاسو
قک متطخهی که اظ ادسیكه فییؿوف آگبهی زاقته ثبقس (چه ثطذوضزاض اظ آگبهی کیی
و دؿجتب ؾُحی و چه آگبهی خعئی و ٖهی ) میتوادس ثه واؾُه این آگبهی ثهتط اظ پاؽ
ثًٗی اظ مفبهی و ٖجبضات کتبة ثط ثیبیس ،چطا کاه زض ثؿایبض اظ ماواضز ،ثحاث یابفتن
مٗبزل هب ،ثه زلیل دجوزِ مٗبزل ضایح زض ظثب مقهس یب چواسمٗوبیی ثاوز مفهاوم زض ظثاب
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مجسا ،کبض ثؿیبض زقواض اؾت .کؿی که ثط ْطائف فیؿفه ؾیبؾی و فییؿوف ماس دٓاط
تؿیٍ زاقته ثبقس زض این مواضز میتوادس ثهتط ٖهل کوس .ههابدُوض کاه گفتاه قاس ٖبمال
لغااتثاابظ ه ا وقتاای فبقااس هطگودااه تفؿاایط اظ مااتن فییؿااوف و متهاال ثااه میاال
ظیجبییقوبذتی و یب خصة مربَت ٖبم ثطا متاو فیؿافی ثبقاس  -ثاه ٖواوا ٖابمیی
مؿتقل -آثبض مرطثی ثطا تطخهه آثبض فیؿفی زاضز .امب ههبدُوض که ثه َوض يهوی اقبضه
قس تؿیٍ کبمل متطخ ثط مفبهی و ادسیكه یک فییؿوف اگطچه مفیس اؾت امب ياطوض
دیؿت .ههین که متطخ اظ یک آگبهی کیی و ٖهومی ثطذوضزاض ثبقس ،لغتثابظ دکواس،
و اظ ههه مههت ط ثب اَهیوب ثه تفبؾایط ذاوزـ زض تطخهاه تحات الفٓای ماتن زذال و
تهطف دکوس کبفی اؾت .واضز کطز این مٗیبض َجبَجبیی زض ؾودف متو تطخهاها – ثاب
توخه ثه ويٕ کوودی متطخ هب -تب حس مته ثه ذكربـ گصاقتن اؾت.
امب َجبَجبیی زض دهبیت آ ٖیات زییاط و مها تطخهاههاب اقاتجبه ضا ثاه َاوض کبمال
نوضتجوس دهیکوس .این ٖسم نوضتجوس زقی ثبٖث مایقاوز کاه کال اهاساف کتابة
َجبَجبیی زض مٗطو تهسیس قطاض ثییاطز .ذوادواسه غیطزقیا احتهابال اظ ذواداس کتابة
َجبَجبیی زض ذواهس یبفت که او مٗتقس اؾت که اگط متطخ ثب ؾاواز ثبقاس و اظ تفبؾایط
ٖهی مطثوٌ ثه ادسیكه فییؿوف موضز دٓط ،ثب ذجط ثبقس ،میتوادس تطخهاه ذاوثی اضائاه
کوس .این زضیبفت ذُطدب ،اؾت ،ثه ویػه زض خبیی که توه ِ زادبیی اظ ضهیصض یابزگطفتنِ
یکی زو ظثب ِ اضوپبیی و ذوادس چوس قط پیف پبافتبزه ،اماط قابیٕ و فطاگیاط اؾات.
ٖالوه ثط این ،حتی اگط متطخ واقٗب ثط ادسیكه فییؿوف موضز دٓط مؿیٍ ثبقس ،امب این
تؿیٍ ثه زذل و تهطف او زض متن فییؿاوف موداط گطزز،ثابظ ها ثبیاس گفتکاه ذییای
دتوادؿتهای پیف ثطوی ؛ ظیطا هی تًهیوی وخوز دساضز کاه آ تفؿایط ماس دٓاط ،تفؿایط
زضؾتی ثبقس .امب اگط این قطٌ مس دٓط ثیوم ضا ثه ضوقاوی ناوضتجوس کوای و آ ضا ثاه
ٖووا قطٌ اول اددبم تطخهه ا زضؾت مُاط کوای  11زض ٖاین پاصیطـ قاطٌ ٖاسم
لغت ثبظ و مُیٕ ثوز متطخ اظ ،ضاه ضا ثط توه ثبؾواز ثؿتهای  .چطا که ثسو ايبفه
کطز این قطٌ ه امکب زاضز توه ثبؾواز (ثیؾواز ) ثهبدها ثطا زذل و تهطف
زض تطخهه تحت الفٓی ثبقس ،و ه ایوکه حتی ثطذوضزاض اظ تفبؾایط ٖبلهبداه (اماب داه
لعومب نبز ) متطخ ضا وؾوؾه کوس تب ماتن فییؿاوف ضا ها قاس فها الخاطم محاسوز
ذوزـ ثکوس .متطخ چه ثبؾواز ثبقس و چه ثیؾواز ،دجبیس تهوض کوس که ؾوازـ ثاه او
ح می زهس تب زض تطخهه لیتطال متن فییؿوف زذل و تهطف کواس،ظیطا فاطو ثاط ایان
اؾت که او اظ هط کؽ که ثهتط ثفههس ،اظ فییؿوف ثیكتط دهیفههس .ثسو قک ثركی اظ
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مكکالت تطخهه ا زض ایطا محهول دبآگبهی قسیس متطخ و یب تهبیل او ثه لغتثابظ
اؾت .امب ثرف زییط اظ این مكکالت (ذهونب زض آثبض مه فیؿفه ؾیبؾی که توؾٍ
متطخ هب نبحت دبم تطخهه میقودس) محهول ههین وؾوؾه زذل و تهطف زض اثاط
فییؿوف اؾت 12.اظ ههین ضو میتوا ثه قطوٌ َجبَجبیی مجوای ثاط ٖاسم لغاتثابظ و
آگبهی متطخ قطٌ زییط ضا دیع ايبفه کطز :ایوکه متطخ دجبیس ثه واؾاُه ؾاوازـ زض
متن فییؿوف زذل و تهطف ثکوس و قواٖس تطخهه تحتالفٓی ضا ظیط پب ثیاصاضز .اماط
که ثه ظٖ مب ،یکی اظ ٖوامل انیی اقتجبهبت مطثوٌ ثه تطخهه قهطیبضمبکیبولی اؾت.

پینوشت
 . 1الجته زض غطة این میل ثیكتط اوقبت ده ثب لغتثبظ و اؾتفبزه ثیخاب اظ تطکیجابت ازثای و ناوبٖی
ثیکه اظ ضهیصض ؾبزهؾبظ مفبهی فییؿوف و یب اؾتفبزه اظ مٗبزلهب آدبکطودیؿتی ثاطا مفابهی
فالؾفه قسیهی ثطوظ مییبثس.
 . 2موٓوض این اؾت َجبَجبیی هطگع زض کتبثف این ٖیت ضا ثه َاوض ضوقان و کبمال زض قبلات یاک
انل نوضتجوس دهی کوس .وگطده زض خب خب کتبة می توا اقبضاتی یبفت که مویس این انال
اؾت.
3زظمودس لی زض تطخهه ذوزـ اظ خههوض مسٖی مای قاوز کاه  the beautiful and the goodزض
ادسیكه افالَو ههب چیع اؾت که مب امطوظه ثه آ  moral valuesمی گویی .
 . 4الجته زض موضز واغها مثل  ρετήمكکالتی زض تطخهه آ ثه  virtueوخوز زاضز .اماب کوضدفاوضز ثاه
ٖیت این مكکالت اختوبةدبپصیط مٗبزل  characterضا پیكوهبز دهایکواس ثیکاه ازلاه زییاط ضا
ثطا ایوکبض اضائه میزهس .اظ َطف زییط واغه  καλόςه ثه ذبَط تٗسز مٗبدیاـ (و ٖسم امکاب
یبفتن واغها که تهبمی این مٗبدی ضا زض ثط ثییطز) ثؿیبض ثسدبم اؾت .امب زذل و تهاطف زظموداس
لی زض آ زالیل زییط زاضز.
 .گطایف زادكوضا و متطخهب مسض ثه اضائه فههی اظ فییؿوف ثه دحو ثهتط اظ آ دحو
که ذوزِ فییؿوف زض ادتقبلِ تفکطـ اتربش کطزه اؾت ،توهب دبقی اظ ذوزثعض ثیوی و غاطوض
«آکبزمیک» آدب دیؿت ثیکه ضگههب این گطایف ضا ثبیس زض مجابز و قابلوزههاب فیؿافیِ
آموظگبضا ِ متدسزقب خؿتدو کطز .زادكوضا و متدطمب مسضدی چو کوضدفاوضز ،زظموداس
لی و تِطِوض ؾبدسضظ ،این زضؼِ کبدت ضا ثه ذوثی آویعه گوـ ؾبذتهاداس کاه «ایان ثاه های
ضو غیطٖبز دیؿت که ذواه زض مکبلهه مٗهاولی وذاواه زض دیابضـ ،اظ ضاه مقبیؿاه
ادسیكههبیی که مولفی زضثبضه مويؤ ذویف ثیب کطزه اؾت ،زضیبثی که مب او ضا ثهتاط اظ
آد ه او ،ذوزـ ضا میفههیس ،میفههی  .چه ایوکاه مهکان اؾات او مفهاوم ذاویف ضا ثاه
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دحو ثؿوسه مٗین دکطزه ثبقس ،و اظ این ضو چیاع گفتاه یاب ثاه چیاع ادسیكایسه ثبقاس،
زضؾت ثط ذالف آد ه موٓوض ذبل او ثوزه اؾت» (.)Kant, 1998: 396
لئو اقتطاوؼ که زذل و تهطف زض متن فییؿوف ضا دبزضؾت اٖالم میکوس ،گاطایف ثاه آ ضا ثاب
التفبت ثه زو ادیبضه ثویبزین زض زوضه خسیس یٗوی «ایسه پیكاطفت» و «تابضیدگطایای» ماوضز
مالحٓه قطاض میزهس .ثه ظٖ ِ او اظ حیثِ گطایف ثه چوین زذل و تهطفی ،تفابوتی میاب قابئال ِ
ثه پیكطفت و ثبوضموسا ثه انلِ تبضیریگطایی وخوز داساضز .ثاه ثیاب اقاتطواؼ «زض حابلی کاه
پیكطفتگطا ثبوض زاضز که ظمب حبل ثط ظمب گصقته ثطتط زاضز ،تبضیدگطا ثابوض زاضز کاه ههاه
زوضههب ،ثه یک میعا «زض مدبوضت ذساودسدس» .موضخ دهیذواهس ،ثطا مثبل ثب اضظیابثی ؾاه و
دقف هط قرم ،زض ثبة گصقته زاوض کوس ،ثیکه زض ٖوو زض پی فه این اؾت که چیعهب ثاه
واقٕ چیوده ثوزهادس .....و ثه َوض مكرم ایوکه تفکط گصقاته چیوداه ثاوزه اؾات ».اظ ایان ضو
قهس تبضیدگطا این اؾت که تفکط گصقته ضا زقیقب آ گوده که ذوز آ تفکط میفههیس ،ثفههس .اماب
او «شاتب ،دهیتوادس ثه این قهس ذوز وفبزاض ثبقی ثهبدس .ظیطا او میزادس ،یب ایوکه فطو میکواس کاه
 .....تفکط ههه زوضههب ،ثه یک میعا نبز اؾت ظیطا هط فیؿفها اؾبؾب ثیبدی اظ ضو ظمبداه
ذویف اؾت .».موضخ دهیتوادس مسٖب متفکطا هط زوضه ضا مجوی ثط یابفتن حقیقات قجاول کواس
ظیطا آ ضا ثیب زوضه تبضیریِ ذبل آ متفکط میزادس .او این فاطو ضا مجواب تفؿایط ذاوز اظ
متفکط گصقته قطاض میزهس .ثه ثیب اقتطاوؼ «تبضیدگطا اظ این حیثِ ثؿیبض مه  ،زضؾت ثاه مبدواس
ت متفکاطا قاسی ،
ثطازض متربن ذوز ،یٗوی پیكطفت گطا ،ثابوض زاضز کاه ضهیبفات او ثاط ضهیبفا ِ
ثطتط زاضز» ثوبثطاین تبضیدگطا ه دهبیتب مدجوض اؾت تفکط گصقته ضا ثه دحو ثهتط اظ آ قاکیی
که ذوز آ تفکط ذوزـ ضا میفههیس ،ثفههس)Strauss, 1989: 210( .
 .6تبمؽ پویل دیع زض مقسمه ذوز ثط تطخهه ادیییؿی اظ قوادین افالَو  ،زض دقس تطخهاه تاطوض
ؾبدسضظ ،ثه دکته مكبثهی اقبضه میکوس که مویس ههب مٗوبیی اؾت که ثیوم اظ «تیطادای» متاطخ
مطاز میدهبیس .ؾبدسضظ زض مقسمه ذوز ثط تطخهه ادیییؿی قوادین ،پؽ اظ اقبضه ثاه ياطوضتِ
زؾتظز ثه تفؿیط و ٖطيه متن فییؿوف اظ ؾاو متاطخ  ،ایان پطؾاف ثویابزین ضا مُاط
میؾبظز که «آیب متطخ [ثب تفؿیط متن] ثبیس ذُطِ زامنظز ثه [تطخهه ] غیاٍ و دبزضؾات ضا ثاه
خب ثرطز؟» او قویب پبؾد مثجت ثه این پطؾف میزهس و اْهبض میزاضز که «ذُب فوایِ آگبهبداه
و ٖهس » ،ثه واؾُه دیبظ ثه ضدگ و لٗبةظز ثاه قایوه دیبضقایِ دؿاجتب ذكاک و ثایضو ِ
افالَو  ،توخیهپصیط اؾت» .پویل ايبفه میکوس که فه ثؿتط و ظمیوه زضامبتیک زیبلو قاوادین
افالَو ثطا فه مقهوز دویؿوسه ،یب زؾاتکا ثاطا دعزیاکقاس ثاه فها او ،ياطوض و
اختوبةدبپصیط اؾت .امب ؾبدسضظ ثه قکیی «تیطادیکبل» ،خوجههب زضامبتیاک زیابلو قاوادین ضا ثاه
ٖوااوا تطفوااسهب ذؿااتهکووااسه و کؿاابلتثاابض هوااط دیبضقاای افالَااو  ،قطثاابدیِ ثااه انااُال
«ذوـذوا تط قس ِ متن» میکوس)Plato, 1988:xi, xii).
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 .مًبف ثط این َجبَجبیی ثحث مفهیی ضا ه زضثبة تطخهه واغه  reputationاضائه میزهاس.
او مٗتقس اؾت لغعـ متطخ محهول «دفههیس ادسیكه ؾیبؾی دویؿوسها اؾت که ضؾابله
او ضا ثه تطخهه گطفته ثوزه اؾت» (َجبَجبیی .)140 :1392زض واقٕ َجبَجبیی َوض وادهاوز
میکوس که گویی توخه ثه این مفهوم و «خس گطفتن آ » مرتم مبکیبولی اؾات و اظ ایان
َطی میذواهس ایسهاـ مجوی ثط ضثٍزاز اقتجبهبت متطخ ثه دكوبذتن ادسیكه مبکیبولی ضا
تقویت کوس .این زضحبلی اؾت که این مفهوم اظ اؾبؼ یکی اظ کییس تاطین مفابهی فیؿافه
ؾیبؾی قسمبیی اؾت .زض واقٕ این مفهوم و واغه ههبدقسض که ثطا مبکیابولی یاک «مؿابله»
اؾت ثطا قسمب اظ قجیل افالَو  ،اضؾُو ،و گعدوفاو ها یاک مؿابله ثاوزه اؾات .قاسمب
ذهونب ثه ذبَط محوضیت این «ذیط» زض ٖطنه ؾیبؾی و امکب مرسوـقاس «فًاییت
واقٗی» توؾٍ آ ههواضه توخه ویػه ا ثه این مفهوم زاقاتهاداس (Rasmussen 2009: 88-
 .)9تفبوت انیی ثین قسمب و مبکیبولی ده زض توخه ثه این مفهوم و خس گطفتن آ  ،ثیکه زض
ضاه حیی اؾت که زض موضز آ اضائه میکووس .مههتط اظ آ  ،این مفهوم خبییبه ویػها زض فه
پیكب فیؿفی یک قهطودس ٖبز زاضز ،و حتی یک قهطودس ٖبز ه ثاه گوداه ا ماجه اظ
زقواض هب مطثوٌ ثه آ و اظ اههیتف آگبه اؾت .اظ ههین ضو ثٗیس اؾت فطز زض حاس و
ادساظه آقوض اظ اههیت این مفهوم آگبهی دساقته ثبقس .اظ َطف زییط ،دهایتاوا زض ایان
موضز دعز متطخ تفؿیط ذبنی یبفت که او ثه واؾُه اَهیوب ثه آ وحست ضویه ضا ضٖبیت
دکطزه ثبقس .پؽ ضاهی دهیمبدس که ثیویی «لغتثبظ » ٖیت ثی واؾُه چوین لغعقی اؾت.
خبلت ایودبؾت که َجبَجبیی ه ثٗس اظ اضائه مجبحثی مُول زضثبة اههیت ایان مفهاوم زض
ادسیكه مبکیبولی زض دهبیت لغعـ متطخ ضا «موسضج زض تحت لغتثبظ » میثیوس (َجبَجابیی
.)166 :1392
ٖالوه ثط این َجبَجبیی انطاض ٖدیجی زاضز که تفؿیطـ زضثبة «ثوز و دهاوز» زض مبکیابولی ضا ثاه
تطخهه «زاز » آواظه ثه کؿی مطتجٍ کوس .او زض این ضاؾتب اؾتسالل میکوس که موٓوض مبکیبولی ایان
دیؿت که ثعضگب فطز زاضا آواظه ضا اظ میب ذوز ثطکكوس ثیکه موٓوض مبکیبولی ایان اؾات کاه
ثه کؿی که آواظه دساضز آواظه ثسهی  .ثسو قک موٓاوض مبکیابولی زض خهیاه ماس دٓاط َجبَجابیی
ههین اؾت .امب این تفکیک مس دٓط َجبَجبیی ضثُی ثه ثحث ثوز و دهوز دساضز .ثه ایان مٗواب کاه
چه مبکیبولی ثط این تبکیس کوس که فطز «زاضا آواظه» ضا اظ میب ذوز ادتربة کویاس یاب ثاه کؿای
آواظه «ثسهیس» ،زض هط زو حبلت اثٗبز ادقالثی ادسیكهاـ ضا دهبیاب کاطزه اؾات .چاطا کاه «زاز »
آواظه ثه کؿی یب قرهی «زاضا آواظه» ضا ادتربة کطز هط زو ثط این ثبوض ثویبز زاللات زاضداس
که «آواظه» انل اؾت و ههین دقُه ا اؾات کاه مبکیابولی ضا اظ آماوظه اگعوتطیاک قاسمب خاسا
میکوس .زض دتیده تبکیس ثط زاقتن آواظه یب آواظهزاز هط زو ثه یک میعا ادقالثیادس چطا کاه انال
و مٗیبض زض هط زو نطفب «آواظه» اؾت ده فًییت زض مٗوب قسمبیی آ .

تیرانی مترجم؛ نقدي بر کتاب«تأملی در ترجمه متنهاي 8=7 ...

 .8این دجوز تًهین ثه دوٖی دؿجیگطایی ذبم تفؿیط ضثُی دساضز ،ثیکه ثه زقواض زؾاتیابفتن ثاه
ٖه ادسیكه یک فییؿوف مطثوٌ میقوز.
 . 9موٓوض اظ مجه ثوز واغه  virtuمجه ثوز آ ثب ٖوبیت ثه مسٖیبتی اؾت که مبکیابولی زض آثابضـ
مُط میکوس و ثسین وؾییه دوٖی اثهبم ضا ثه زضو این واغه واضز میکوس.
10 Machiavelli, N, (1998) The Prince, Translated by Harvey Mansfield, The University
of Chicago Press.

 . 11الجته دجبیس فطاموـ کطز که این دیبه زض انل متٗیا ثاه لئاو اقاتطاوؼ اؾات (و الجتاه یکای اظ
قسیهیتطین دٓطیبت زضثبة تطخهاه اؾات) و قابگطزا او اظ قجیال آال ثیاوم (زض تطخهاهاـ اظ
خههوض افالَو و امیل ضوؾو) ،تبمؽ پویال (زض تطخهاهاـ اظ قاوادین افالَاو ) و هابضو
موؿفییس (زض تطخههاـ اظ قهطیبض و گفتبضهبمبکیبولی) آ ضا ثه گودها ضوقوتط نوضتجوس کاطزه
و زض تطخهه هب ذوز ضٖبیت کطزهادس.
 .12این مكکل محسوز ثه ایطا و آکبزمیؿینهب ایطادی دیؿت و زض غطة دیع دهودههاب فطاوادای اظ
آ مكبهسه میقوز (کوضدفوضز فقٍ یکی اظ دهودههاب آ ثاوز) .اظ ههاین ضو دهایتاوا َجا
ٖبزات متدسزا ٖهط مكطوَه ،ثیزضدگ ثط فطاظ موجاط زادابیی ثوكایوی و زضثابة ثایؾاواز و
ثالهت ایطادیب ،مطثیه ؾط زهی ٖ .الوه ثط این ،اظ آددبیی که این دؤ اظ زذل و تهطفهب مٗهاوال
ثه «ضوا تط»قس و ؾبزهتطقس متن اثط موضز دٓط مودط میقوز ،مربَت مٗهاوال اظ آدهاب ثیكاتط
اؾتقجبل میکوس و حتی ثویبههب دكط کتبة دیع ثه چبح آدهب تهبیل ثیكاتط زاضداس .ثاه ٖجابضتی،
موبؾجبت ثبظاض ه ثه ضقس ثیكتط وؾوؾه زذل و تهطف زض متن فییؿوف یبض میضؾبدوس.
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