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  »7-40ص«دو فصلنامۀ فلسفی شناخت، 
  1/62شمارة : پژوهشنامۀ علوم انسانی

 .Knowledge, No.62/1 1389 بهار و تابستان

  
  در چنین گفت زرتشت نیچه» خرد«و » عقل«تمایز 

 *محمد سعید حنایی کاشانی

  21/3/1388:تاریخ دریافت
  17/10/1388: تاریخ پذیرش

   چکیده
هرگونـه آسـانگیري و   . فلسفه جز کلمه چیزي براي بیان مفاهیم خود در دسـت نـدارد  

اعتنایی به تفاوتها و تمایزهاي مفهومی کلمات به آشفتگی و پریشـانی در فهـم    دقتی و بی بی
تخاب کلمـات  از همین رو، در فلسفه، زبان و اصطالحات و دقت در ان. انجامد ها می اندیشه

اي از این پریشانی و آشفتگی در کار  نقل و نقد نمونه. براي بیان مفاهیم اهمیتی اساسی دارد
دو » خـرد «و » عقـل «. ترجمه و نیز در کار تفسیر و تأویل نخستین مقصود این مقالـه اسـت  

 چنین گفت زرتشت از خود ةرخوانندپ و ممتاز ۀمعادلی است که داریوش آشوري در ترجم
 ”Weisheit“و ) ”reason“: انگلیســـی( ”Vernunft“ آلمـــانی ةبـــراي دو واژبـــه ترتیـــب 

براي هریک از ایـن  نفسه  این دو معادل گرچه فی. به کار برده است) ”wisdom“: انگلیسی(
ایـن دو را بـه جـاي    گـاهی   خـود  ۀدرست است، از آنجا که مترجم در ترجمـ دو اصطالح 

 دارنـد، کلمـۀ   فارسـی  زبـان  در واژه دو ایـن  که ترادفی ۀواسط یکدیگر به کار برده است، به
“Vernunft”  خرد«گاهی به نیز «)“Weisheit” (  بـا از میـان   ترجمه شده اسـت و در نتیجـه ،

پدیـد  در فهم اندیشـۀ نیچـه    سوء تفاهمی بنیادي ،»خرد«و » عقل«رفتن تمایز مفهومی میان 
معادلهـایی   ،»خرد«عالوه بر  ،موارد دیگري در. یابد اما کار به همین جا پایان نمی. آمده است

. »خردمنـدي «، »حکمـت «، »فرزانگـی «: در فارسی اختیار شده است ”Weisheit“دیگر براي 
استفاده شده است، و گاهی از معـادل  » فرزانه«نیز گاهی از معادل  ”Klug“ آلمانی ۀبراي کلم

هاي  آلمانی، و نیز ترجمهاي واحد در متن  هاي گوناگون براي کلمه این ترجمه ....و » زیرك«
                                                        

  .skashani@cc.sbu.ac.ir: لیم يا ،یبهشت دیگروه فلسفه، دانشگاه شه یمرب  *
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       شناخت     8

از همـین رو، بـراي کسـی کـه     . سخت آسیب رسـانده اسـت  » مفهوم«به فهم این انگلیسی، 
به پژوهشی مفهومی در آثار نیچه دست یازد، آشـفتگی   فارسی ۀترجماین بخواهد بر اساس 

در اینجا باز  تقاديان ۀبنابراین، اصل رجوع به متن اصلی و مطالع. است موجود در متن بسیار
سرا  قصیده( زن در تفکر نیچه ةخانم نوشین شاهنده، نویسند. دهد ضرورت خود را نشان می

 ۀانتقـادي از ترجمـ  غیر اسـتفادة  بـا  ،)1381 ارشـد  کارشناسی ۀنام ؛ پایان1382روشنگران،  - 
شناسـی از پـیش اندیشـیده و     ، و همچنین نداشـتن روش اصلی منبع به توجهی بی و آشوري

» خـرد «در فصلی از کتاب خود، در شرح تشبیه ، متن و تأویل و تفسیر آن ۀعیار براي مطالعم
و ارتبـاط   اهمیـت  و معنـا  ةمرتکب اشتباهی بزرگ در داوري درباردر فلسفۀ نیچه، » زن«به 

و مقصـود نیچـه   » خرد«و » عقل«رابطۀ روشن کردن . است شده  او اندیشۀاین دو مفهوم در 
من، در ایـن پـژوهش، بـا پیـروي از      .این مقاله است دومین مقصود» زن«ه ب »خرد«از تشبیه 

مـتن  «در بازیـابی  » نقد برتـر «و » نقد فروتر«سنت علماي مسیحی کتاب مقدس از دو قاعدة 
      .کنم پیروي می آن » تأویل و تفسیر«و » فهم متن«و نیز » اصلی

  
چنـین گفـت    عقل، خرد، خردمندي، فرزانگی، حکمت، فلسـفه، نیچـه،   :ها کلید واژه

  هرمنوتیک نقد فروتر، تقد برتر، ترجمه، زن،، زرتشت
  

  درآمد
اما استفاده از این زبان و به کار . فریدریش نیچه به استفاده از زبان شاعرانه مشهور است

هـاي او   ست بـه نوشـته  هایی از قبیل تشبیه و استعاره و کنایه، گرچه ممکن ا بردن آرایه
بخشد و انبوه خوانندگان را به سوي آثـارش بکشـاند، همـواره ایـن     ب بسیار ادبی ۀجاذب

هـاي بسـیار    ر از دامهـا و لغزشـگاهها باشـد و بـه بـدفهمی     خطر را نیز در بر دارد که پ
و، متأسفانه، تنها خوانندگان عام نیستند که در دام این تشبیهات و استعارات و . بینجامد

اي و محققـان   بسا که مترجمان زبده و روشنفکران حرفه. شوند فاهیم لغزان گرفتار میم
نیز در این دامها گرفتار آینـد و، البتـه، گـاهی گنـاه بیـراه بـردن        یپیر و جوان دانشگاه

  . کشند دوش بر نیز را عام ةخوانند

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

Knowledge       9  9     در چنین گفت زرتشت نیچه» خرد«و » عقل«تمایز 
  محمدسعید حنایی کاشانی 

منتشـر شـد    زن در تفکر نیچه، کتابی به قلم خانم نوشین شاهنده با عنوان 1382در 
سال  2این کتاب که طی  ).1384، 5؛ چ 1382، 1روشنگران، چ  -سرا  انتشارات قصیده(

نسخه نبود، براي  1000چاپ رسید، گرچه شاید شمارگان آن در هر نوبت بیش از  5 به
اي نسـبتاً جـوان و ناشـناخته بـوده      نویسـنده  1ارشد کارشناسی ۀکتابی که در اصل رسال

 ۀاما رمز موفقیت این کتـاب فلسـفی در نـزد عامـ    . تی بزرگ باشدتواند موفقی است، می
یـا هـردو،   » نیچـه «یا » زن« ةخوانندگان و حتی گاهی خواص هرچه باشد، کتابی دربار

از معیارهـاي علمـی و پژوهشـی در سـطحی      ي این کتـاب برخوردارگویاي تواند  نمی
در این مقاله، نخست . دانشگاهی به معناي متداول این کلمه در جهان علمی امروز باشد

کوشم نشان دهم چگونه پژوهشگري جوان و دانشگاهی از متأخران و زبانشـناس و   می
مـتن   ۀنویسی بزرگ از متقدمان در فهم و شـرح و ترجمـ   مترجم و پژوهشگر و فرهنگ

متن خـود نیچـه روشـن    سنت فلسفی و نیز اند و سپس با استفاده از  نیچه به خطا رفته
چه » زن«به » خرد«است و از تشبیه  موجود» خرد«و » عقل«زي میان کنم که چه تمای می

 ةاي کـه خواننـد   ، دو کلمه»خرد«و » عقل«. به دست دادتوان  ممکنی میو تفسیر تأویل 
 بـا  را آنها نیچه که است اصطالحی دو یابد، درمی مترادف را آنها عام طور به زبان فارسی
و  ”Vernunft“بـرد، چـرا کـه ایـن دو اصـطالح،       ري به کار مـی چشمگی معنایی وضوح

“Weisheit”در زبان فارسی، در زبانهاي  2»خرد«و » عقل«شان  رایج  ، برخالف دو معادل
. آنکه یکی را بتوان به جاي دیگري به کار برد ، بیروشنی از یکدیگر متمایزند اروپایی به

، و از جمله آثار فلسفیمتون  ترجمۀ در اصطالح دو این ۀدقتی در ترجم توجهی و بی بی
سازد، بلکه به بـدفهمی بسـیار نیـز     یار دشوار میبس را فلسفی اندیشۀ فهم تنها نه نیچه،

  . انجامد می
  

                                                        
ترتیب، راهنمایی و مشاورة این رساله را  اللهی، به آقایان دکتر محمود خاتمی و دکتر حمید رضا آیت.  1

  .  اند ، به عهده داشته1381دانشکدة ادبیات، دانشگاه عالمه طباطبایی، تابستان در گروه فلسفه، 
، از ایمانوئل کانت، به قلم میرشمس سنجش خرد نابهاي دیگري از جمله  تواند ترجمه خواننده می.  2

  . »عقل«ترجمه شده است و نه » خرد«به  ”Vernunft“الدین ادیب سلطانی را به یاد آورد که در آنجا نیز 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 10     The Distinction between “Vernunft” and “Weisheit” in … 
M.S. Hanaee Kashani  

       شناخت     10

  »زن«به » خرد«تشبیه . 1
براي فصل سوم کتـاب خـود    زن در تفکر نیچه نویسندة که است عنوانی »ستا زن ۀنیچ«

ذیـل  » زن«او در ایـن فصـل از چهـار تشـبیه نیچـه در خصـوص       . انتخاب کرده است
بـرد،   خانم شاهنده تشبیهات نیچه را به عکس به کار می. کند عنوانهایی فرعی بحث می

کند، اما البته  تشبیه می» زن«را به » حقیقت و هنر و زندگی و خرد«بدین معنی که نیچه 
همچـون   "زن"«: شـود  اسـت کـه بـه اینهـا تشـبیه مـی      » زن«خـانم شـاهنده    به روایت

ــر"همچــون  "زن"«؛ »"حقیقــت" همچــون  "زن"«؛ »"زنــدگی"همچــون  "زن"«؛ »"هن
آن را . طور انتقادي خوانده شود باید به این عنوان اخیر همان متنی است که می. »"خرد"

    :بخوانیم

 »خرد«همچون » زن«

باشـد؛  » خـرد «هاي تأیید زن از جانب نیچه، یکی دانستن او با  شاید یکی دیگر از جنبه
گـر،   خیال، سخره بی: خواهد خرد ما را این گونه می«: گوید آنجا که از زبان زرتشت می

بـه نظـر   . 3»دارد و بـس  او زن است و همواره جنگاوران را دوسـت مـی  . جوي پرخاش
، ]تأکید از من است[ ان نیستبراي نیچه یکس» عقل«و » خرد«رسد که معنا و مفهوم  می

دانیم که نیچه عقل را شدیداً تخطئه و سنت و فرهنگ عقالنی غرب را شـدیداً   زیرا می
خرد از نظر . کند و حال آنکه براي خرد ارزش و جایگاه واالیی قایل است نکوهش می

اسـت   ]کـذا، عقلـی  [ تـن خـردي  «: نیچه همان معناي زمینی و جسـمانی خـود را دارد  
 ]کـذا، عقـل  [ بـرادر، خـرد  «: گیـرد  و در برابر هرآنچه ماورایی است قـرار مـی   4»بزرگ

اي کوچـک   خوانی، نیز افزار تن تو است؛ افزار و بازیچـه  اش می "جان"ات، که  کوچک
انـد،   از آنجا که زنان همواره با جسم مشخص شـده  5.»ات بزرگ ]کذا، عقل[ براي خرد

بـا تـن و در نتیجـه بـا زن،     ) بـزرگ مـا   ]عقـل [= خرد (ما  ]عقل[=  یکی دانستن خرد
افزون بر این، همچنان کـه در گذشـته   . تواند در جهت تأیید زن و زنانگی پیش رود می

                                                        
  »ي خواندن و نوشتن درباره«چنین گفت زرتشت، .  3
  »ي خواردارندگان تن درباره«همان، .  4
  همان.  5
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نیز گفتیم، نیچه در زایش تراژدي زنـان را بـا نیروهـایی همچـون جنـون، دیـوانگی و       
بـی   جنون نیز هـیچ گـاه  «داند، اما این نیز خود از آن روست که  غیرعقالنیت همراه می

  ٦.»نیست ]کذا، عقل[ بهره از خرد
گـر،   خیـال، سـخره   بـی : خواهـد  خـرد مـا را ایـن گونـه مـی     «: نیچه این گفتـار خـود را  

، در ابتداي جستار »دارد و بس او زن است و همواره جنگاوران را دوست می. جوي پرخاش
فـی آرمـان   آورد، یعنی جایی که در آن به نقـد و ن  خود می اخالق تبارشناسیسوم از کتاب 

اي کـه در   اندیشـی  دانیم که در آرمان زاهدانه نیز، انسـان بـا همـان جـزم     می. پردازد زهد می
جست و جوي حقیقت است، به دنبال یافتن هدف و معنایی بـراي زنـدگی و پاسـخی بـه     

تـر   نیستی را خواستن براي انسان خـوش «است و در این راه » رنج بردن براي چه؟«پرسش 
نقد نیچه از آرمان زهد، در واقـع نقـد او از فرهنـگ     7.»]کذا، نخواستن[ است از نه خواستن

فرهنگـی کـه در آن خنـده، رقـص و پـویش      . مردساالر و اقتدار و اعتبار پدرساالري اسـت 
و زن نیز . شود کودکانه فراموش شده است و در آن به دنیا و هرآنچه حسانی است پشت می

هایی از سنخ فیلسوفان و کشیشان  ي انسان ن زاهدانهکه در این مقوله جاي دارد، دشمن آرما
این مردان به دشمن، یعنی به زن، نیاز دارند تا شاداب بمانند و بدون دشـمن،  . شود می... و 

یعنی بدون زن، بدون حسـانیت، بـدون خواسـت زنـدگی، کارشـان بـه بیمـاري و بـدبینی         
سـتم و جـز آن هـیچ؛ و روان تنهـا     من یکسـره تـن ه  : گوید مرد بیدار دانا می«، اما 8کشد می

  10.بزرگ ما تن ماست ]کذا، عقل[ ؛ چرا که خرد9».اي است براي چیزي در تن واژه

هایی که توصیف و استنتاج نویسنده است صـرف   در خواندن این متن ابتدا از گزاره
هایی در مـتن بـه چنـین     ها و داده کنیم تا نخست ببینیم که او بر اساس چه یافته نظر می

. رسـیده اسـت  » خرد«و » زن«توصیف و استنتاجی از نظر نیچه در خصوص یکی بودن 
 ةچهار جملـه برگزیـده اسـت کـه در آنهـا واژ      چنین گفت زرتشت ۀنویسنده از ترجم

                                                        
  »ي خواندن و نوشتن درباره«، چنین گفت زرتشت.  6
  §III ،1، تبارشناسی اخالق.  7
  § III ،7همان، .  8
  »ي خواردارندگان تن درباره«، چنین گفت زرتشت.  9

  .134-132: 1382شاهنده، .  10
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          :     است آمده »خرد«
او زن . جـوي  گر، پرخـاش  خیال، سخره بی] دلیر،[: خواهد خرد ما را این گونه می« .1

 11».دارد و بس جنگاوران را دوست میاست و همواره 

   12».نیست ]کذا، عقل[ گاه بی بهره از خرد جنون نیز هیچ« .2
 13».است بزرگ] کذا، عقلی[ تن خردي« .3

خوانی، نیـز افـزار تـن تـو      اش می "جان"ات، که  کوچک ]کذا، عقل[ برادر، خرد« .4
   14».ات بزرگ ]کذا، عقل[ اي کوچک براي خرد است؛ افزار و بازیچه

قبل از آنکه نخستین نقل قول خود را از مـتن نیچـه بیـاورد، بـه خواننـده       نویسنده
هاي تأیید زن از جانب نیچه، یکی دانسـتن   شاید یکی دیگر از جنبه«شود که  یادآور می

 و آورد مـی  را 1 شمارة ۀاو سپس جمل. »...باشد؛ آنجا که از زبان زرتشت  "خرد"او با 
بـراي نیچـه    "عقـل "و  "خـرد "رسد که معنا و مفهوم  به نظر می«: افزاید می آن دنبال به

دانیم که نیچه عقل را شدیداً تخطئه و سنت و فرهنـگ عقالنـی    یکسان نیست، زیرا می
کند و حال آنکه براي خرد ارزش و جایگـاه واالیـی قایـل     غرب را شدیداً نکوهش می

یسنده در همین نو. »خرد از نظر نیچه همان معناي زمینی و جسمانی خود را دارد. است
ظاهراً براي نیچـه یکسـان   » عقل«و » خرد«شود که  ابتدا با شگفتی به خواننده یادآور می

کند که به نظر او  باید یکسان باشد؟، و بعد در ادامه چیزي را نقل می نیست، اما مگر می
شدت ناقد عقل است، چـرا کـه بـه نظـر      نیچه به: داند اي می مسلم است و هر خواننده

توانستیم دست کم از نویسنده انتظار  ما می! زمینی است» خرد«آسمانی و » عقل« آید می
» عقـل «و » خـرد «داشته باشیم که او در همین جا درنگ کند و به ما بگویـد اگـر میـان    

در اینجا چیسـت؟ امـا او   » تفاوت«تفاوتی وجود ندارد، یا تفاوتی وجود دارد، پس این 

                                                        
  »ي خواندن و نوشتن درباره«، چنین گفت زرتشت.  11
  همانجا.  12
  »ي خواردارندگان تن درباره«همان، .  13
  همانجا.  14
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» تـن «و ) »عقـل «یعنی، (» خرد«که در آن نیچه از  بسیار زود با ردیف کردن چند جمله
و این . »خرد بزرگ ما تن ماست«رسد که  اش می گیري پایانی سخن گفته است به نتیجه

هـاي   اما از نکته. دارد نیچه نزد در »خرد« دربارة نویسنده که است چیزي آن ۀظاهراً هم
  :پرسد نده از خود نمیانگیز در این بررسی و تحلیل مفهومی این است که نویس شگفت

معادل فارسی همان چیزي است کـه در  » خرد«یکی هستند و » خرد«و » عقل«آیا  .1
در زبان فارسـی یکـی نیسـتند و،    » عقل«و » خرد«؛ یا »عقل«گویند  عربی به آن می

 تفاوت معنایی و مفهومی نیز با یکدیگر دارند؟از جهتی عالوه بر مترادف بودن، 

و  آلمـانی  معادلهـاي  و هسـتند  نیچـه  مـتن  در کلماتی چه ۀترجم» خرد«و » عقل« .2
 راستی کدام است؟  فرانسوي و فارسی آنها به/یا انگلیسی

کنـد در   تعبیر مـی » خرد«یا /و» عقل«توانیم براي آنچه نیچه از آن به  ما چگونه می .3
  متن آثارش شواهدي به دست آوریم تا مقصود او را روشن کنیم؟  

 و »عقـل « ۀاید بگوییم که گرچه در زبان فارسی دو کلمب می) 1(در پاسخ به پرسش 
روند، اما این دو کلمه در واقع از هـر حیـث متـرادف     معموالً مترادف به کار می »خرد«

زبـان   در »عقـل « ۀ، عالوه بر آنکه معادلی است بـراي کلمـ  »خرد« فارسی ۀکلم. نیستند
ـ  » حکمـت « ۀتواند معادلی باشد براي کلمـ  عربی، می در زبـان فارسـی   . اندر همـین زب

و مترادفهـایی  » حکمـت «توانند معادلهایی دیگر بـراي   نیز می» خردمندي«و » فرزانگی«
توانند همۀ آن معناهـایی را داشـته    ، معادلهایی که باز از هرحیث نمیباشند» خرد«براي 

، چه از جهت معناي فنی و واژگانی و چه از جهت تداول در سنت »حکمت«باشند که 
نیز البته چه در فلسفۀ نیچه و چه در کل فرهنگ » خرد«و » عقل«معناي . داردفلسفی ما، 

  طور کلی، آن  ، در فلسفه به»عقل«مراد از . فلسفی متفاوت و متمایز است
و شناخت و حل مسأله  قتیحق ياست که انسان را قادر به جست و جو ياستعداد ای ییتوانا

از نظـر   جشیکه نتـا  ثیاز آن ح، ردیگ یقرار م مانیو ا لیو تخ زهیاز غر زیو در تما کند یم
ـ  . اعتمادنـد  انیشـا  يفکر ـ از عواطـف و ن  زیدر تمـا  گـر ید یعقـل از جهت   تجربـه قـرار    زی
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       شناخت     14

   15.ردیگ یم
  

  عبارت است از  طور کلی، ، به»حکمت«و اما 
هدف حکمت فهم . کند یوحدت برقرار م یعمل تأمل و اهتمام عمل انیاز فهم که م يا نحوه

 نیحکمت ا گر،یعبارت د هب. است ستنیخوب ز يآن برا تیو اهم تیواقع يادیبن عتیطب
ـ ارز ةدربـار  یاست که شخص بتواند قضاوت خـوب  ـ چیپ يتهـا یموقع یابی  يو برداشـتها  دهی

   16.خوب داشته باشد یمختلف از زندگ
  

باید توجه کنیم  می، »حکمت«و » عقل«با در نظر داشتن این تعریفهاي کلی از اکنون، 
  .معادل چه کلماتی در متن نیچه است» عقل«و نیز  »حکمت«/»خرد« که

تواند این ابهام  می چنین گفت زرتشت انگلیسی ۀنگاهی به متن آلمانی و نیز ترجم
از این قرار است، تأکیدها  باال ۀمتن آلمانی و انگلیسی چهار جمل. را براي ما روشن کند

  :از من است
4. Muthig,17 unbekümmert, spöttisch, gewaltthätig — so will uns die 

Weisheit: sie ist ein Weib und liebt immer nur einen Kriegsmann. 
(Brave, Unconcerned, mocking, violent — thus wisdom wants us: she is 
a woman and always loves only a warrior.) 

5. Es ist immer etwas Wahnsinn in der Liebe. Es ist aber immer auch etwas 
                                                        

  :رجوع شود به . 15
 Bell, A., “Reason”, in The Oxford Companion to Philosophy, ed. by Ted Honderich, Oxford: 
1995, p. 748.   
16 . Kek, J., “Wisdom”, in ibid. p. 912.  

اما نیچه نیز خود در جایی دیگـر  . در همۀ چاپهاي ترجمۀ آشوري این کلمه، دلیر، جا افتاده است  17.
ترجمۀ داریوش آشوري، ( تبارشناسی اخالقنیچه در ابتداي جستار سوم . این کلمه را جا انداخته است

در مـتن  . دهد میرجاع آورد و به خودش ا این جمله را باز می) 125، ص 1377انتشارات آگاه، : تهران
جا افتاده است و ویراستاران مجموعـۀ  » دلیر«نیز کلمۀ  تبارشناسی اخالقهاي انگلیسی  آلمانی و ترجمه

  :رجوع شود به. اند آثار نیچه به آلمانی و مترجم متن انگلیسی او نیز هیچ توجهی به آن نداشته
Nietzsche, F. W., Also sprach Zarathustra (KSA 4), in Giorgio Colli and Mazzino Montinari 
(Eds.), Sämtliche Werke, V, 4, Berlin: de Gruyter, 1993, p. 49; Zur Genealogie der Moral 
(KSA 5), in Giorgio Colli and Mazzino Montinari (Eds.), Sämtliche Werke, V, 5, Berlin: de 
Gruyter, 1993, p. 339; Thus Spoke Zarathustra, in The Portable Nietzsche, ed. & transl. by 
Walter Kaufmann, New York: Penguin Books, 1982, p. 153; On the Genealogy of Morals, in 
Basic Writings of Nietzsche, ed. & transl. by Walter Kaufmann, New York: The Modern 
Library, 1992, p. 533.    
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Vernunft im Wahnsinn. (There is always some madness in love. But 
there is also always some reason in madness.)18 

6. Der Leib ist eine grosse Vernunft, eine Vielheit mit Einem Sinne, ein 
Krieg und ein Frieden, eine Heerde und ein Hirt. (The body is a great 
reason, a pularity with one sense, a war and a peace, a herd and a 
shepherd.)19 

7. Werkzeug deines Leibes ist auch deine kleine Vernunft, mein Bruder, 
die du "Geist" nennst, ein kleines Werk- und Spielzeug deiner grossen 
Vernunft. (Your little reason, my brother, which you call “spirit” — a 
little instrument and toy of your great reason.)20 

است کـه مـا بـه     چنین گفت زرتشتچنانکه پیداست تنها در نخستین نقل قول از 
، بعـدي  ۀسه جمل در. خوریم برمی) wisdom: انگلیسی/Weisheit: آلمانی( »خرد« ۀکلم

اما این تمـایز در  . گوید سخن می) reason: انگلیسی/Vernunft: آلمانی(» عقل«نیچه از 
 از متمـایز  کلمۀ دو براي معادل یک انتخاب در مترجم سهو دلیل به فارسی ۀمتن ترجم

وجـود داشـته   » خـرد «و » عقـل «باید در نزد نیچه تمایزي میان  پس می. است رفته میان
ایـن تمـایز را   . باشد، چنانکه در اصل و در زبانهاي مختلف نیز این تمـایز وجـود دارد  

راحتـی   است که در مـتن آلمـانی نیچـه بـه     پرواضح. باید جست و جو کنیم چگونه می
یـا  ) ’’Vernunft‘‘(» عقـل «کـه از   توان این جست و جو را انجام داد و مـواردي را  می

 ۀاما شـاید در کـار ترجمـ   . سخن گفته شده است مشخص کرد) ’’Weisheit‘‘(» خرد«
اکنون با توجه بـه  . باشد داشته وجود خللی حیث این از فارسی، یا انگلیسی مترجمان،

 باطارت ةآنچه خانم نوشین شاهنده دربار ،توانیم بگوییم اي که یافتیم می همین چند جمله
اند، جز در یک جمله، هیچ شاهد دیگـري از نیچـه    نیچه گفته اندیشۀ در »زن« و »خرد«

است هیچ شرح یا تفسیري عالوه بر آنچه خود نیچه در همان  ندارد و نویسنده نتوانسته 
بنابراین، ما بـراي یـافتن   . گفته است از سخن او به دست دهد »خرد« ةیک جمله دربار
ست، و ارتباط آنهـا بـا   ا گفته »خرد« و »عقل« ةدربار زرتشت چنین گفتآنچه نیچه در 

این جست و جو براي ما . باید به جست و جوي دیگري بپردازیم ، می»زنانگی«یا » زن«
                                                        

18. KSA 4, p. 49; Kaufmann, The Portable Nietzsche, p. 153.  
19. KSA 4, p. 39; Kaufmann, The Portable Nietzsche, p. 146.  

  .همانجا. 20
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 ۀاز جملـه، آشـکار شـدن دشـواریهاي یـک ترجمـ       داشـت،  خواهـد  نیز دیگري ةفاید
و، از این راه، کمک بـه  . هاي نیچه مفهومی در اندیشه یپژوهش براي معتبر و پرخواننده

 از قبل اما. نیچه متن و ترجمه ةهایی دربار برطرف کردن اشتباهات و روشن کردن نکته
 یک باید می بپردازیم، فارسی ترجمۀ با آن مقایسۀ و نیچه متن در جو و جست به اینکه
گـام   نخستین در متن به انتقادي رویکرد لزوم: باشیم کرده روشن را شناختی روش نکتۀ

ي ا آمـوزه تـوانیم در آن   این قاعـده را مـی  . متنی ۀیا هر مطالع ل متن براي تفسیر یا تأوی
و فهـم   تصـحیح  ةبیابیم که دانشوران و محققان کتاب مقدس در فرهنگ اروپایی دربـار 

  .»نقد برتر«و » نقد فروتر«: برند، یعنی متون دینی به کار می
  

  »نقد برتر«و » رنقد فروت«. 2
مفسران کتاب مقدس در جهان مسیحی بر این اعتقادند کـه تأویـل و تفسـیر و تحلیـل     

» نقـد دانـی  «یـا  » نقـد فروتـر  «نخسـت،  . باید در دو سطح انجام شـود  مفهومی متن می
)‘‘lower criticism’’ (نقد متنی« یا« )‘‘textual criticism’’(   یـا  » نقـد برتـر  «و سـپس
این است که مفسـر یـا مـؤول    » نقد فروتر«مراد از ). ’’higher criticism‘‘(» نقد عالی«

باید متن اصلی را بیابد و از صحت و سقم آن چیزي اطمینان حاصل کند که  نخست می
در غیـر ایـن   . کنـد  آن اهتمـام مـی  ) interpretation(» تأویـل «یا ) exegesis(» تفسیر«به 

یا هوشمندانه باشد راه به جایی نخواهد  صورت، تفسیر و تأویل او هرقدر هم روشمند
! کند که از اسـاس وجـود نـدارد    برد، چرا که نویسنده چیزي را دارد تفسیر و تأویل می

بنابراین، بر ما واجب است که نخست متن را بتوانیم در زبان اصلی بخوانیم یا دست کم 
مطمئن  خوانیم می را آن داریم که زبانی به آن ۀبتوانیم به نحوي از صحت و سقم ترجم

 منابع ۀاین همان کاري است که مفسران و تاریخنگاران اروپایی نخست در مطالع. شویم
و  21گرفتنـد  کـار  بـه  نیز مقدس کتاب ۀو سپس براي مطالع دادند انجام التینی و یونانی

                                                        
  :در خصوص نقد برتر و نیز رابطۀ هرمنوتیک و نقد برتر رجوع شود به.  21

Olyphant, V. M., ‘‘Higher Criticism,’’ The Old and New Testament Student, Vol. 12, No. 6 
(Jun., 1891), pp. 348-350; Terry, Milton S., ‘‘Hermeneutics and the Higher Criticism,’’ The 
Old Testament Student, Vol. 4, No. 7 (Mar., 1885), pp. 294-299. 
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اهمیـت  . پـی گرفتنـد   اسـالمی  و عربـی  منابع ۀشناسان نیز در مطالع سنت آنان را شرق
شود، کاري که ما معموالً چندان اعتنایی به  جا روشن می ي متون از همینتصحیح انتقاد

دهند و حتی متـون اقـوام و    کنیم، اما اروپاییان سالهاست که این کار را انجام می آن نمی
 مورخکرمر، . سخن جوئل ل. کنند فرهنگهاي دیگر را نیز بازیابی و تصحیح و منتشر می

تواند اندرزي روشنگر در اسـتفاده از ایـن روش    برجسته، در این خصوص میفرهنگی 
 بر عالوه ادبی، و فلسفی متون ۀبراي ورود به تفسیر و تأویل و عمومیت آن براي مطالع

  :   باشد دینی، متون
 منبـع  متون مطالعۀ با نخست درجۀ در است، بدفهمی از اجتناب پژوهشگر ۀتکلیف اولی

 نیـز  ایـن  و. تـاریخی  شناسـی  زبـان  مرسوم قدیم از و صحیح روش با و آنها اصلی زبان در
ت، یعنی همان چیزي کـه علمـاي کتـاب    اس متون از معتَمد تفسیري دادن دست به متضمن
تکلیـف دوم برآمـدن بـه سـطح     . نامنـد  مـی ] بازیابی متن اصلی[ ”lower criticism“مقدس 

با استعانت از روشـهاي  فهم انتقادي ] ، پی بردن به مقصود و معنا”higher criticism“[» برتر«
   22.شناسی، و الخ است شناسی، انسان معارف خاصی، مانند تاریخ، جامعه

بنابراین، با استناد به این سرمشق، نخستین گام را با جست و جوي متن نیچه آغـاز  
گوید و ما چگونه  سخن می» خرد«و » عقل«کنیم تا ببینیم او چگونه از این دو مفهوم  می
 تا رویم می آشوري ۀسپس، به سراغ ترجم. و یا یکسانی آنها را دریابیمتوانیم تفاوت  می

 بیاید نیچه فلسفۀ ةتواند به کار پژوهشی مفهومی دربار ا چه اندازه میت ترجمه این ببینیم
جست و جوي . نیز داشته باشد ترجمه نظریۀ یا فن در ما براي تواند می درسهایی چه و

کنـیم و مـوارد    آغاز می چنین گفت زرتشتدر متن  ’’Weisheit‘‘ ةخود را با یافتن واژ
 معـادل  چهـار  مـا  آشـوري  ۀدر ترجمـ . کنـیم  می مقایسه آشوري ۀشده را با ترجم یافت

مـن  . »خردمنـدي «، »حکمـت «، »خرد«، »فرزانگی«: یابیم می ’’Weisheit‘‘مترادف براي 
طور مختصر، و بقیه را به نقل از  کنم، البته به برخی موارد را به همراه متن آلمانی ذکر می

  .تا از طوالنی شدن مقاله خودداري کنم فارسی، ۀترجم

                                                        
  .7: 1375کرمر،  22.
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3 .‘‘Weisheit’’  خردمندي«، »حکمت«، »خرد«، »فرزانگی«به معناي«  
صـورت   چنین گفـت زرتشـت  در پیشگفتار  ’’Weisheit‘‘ کلمۀ با ما ۀاجهنخستین مو

خـویش بـه    فرزانگی از! هـان «): 19، ص 1بند (گوید  جایی که زرتشت می 23.گیرد می
  .     »ام تنگ آمده

‘‘Siehe! Ich bin meiner Weisheit überdrüssig.’’24  
هرکـه  : گویـد  مـی  خـرد «): 31-32، ص 8بنـد  (خوانیم  اما در چند صفحه بعد می 

  .»کند اي را سیر کند، روان خویش را تازه می گرسنه
‘‘Der, welcher den Hungrigen speiset, erquickt seine eigene Seele: so spricht 

die Weisheit.” 25 
اي بـه حفـظ معـادل     توانیم متوجه شویم که مترجم ما ظاهراً عالقه جا می ما از همین
آهنـگ  معنا یا ندارد و هر از گاه ممکن است آن را با توجه به  اي واحد خود براي واژه

جمله یا به دالیل زیباشناختی یا به هر دلیل دلخواهی عوض کند و از معادلی دیگر سود 
 ’’Weisheit‘‘بنابراین، بهتر است فهرستوار تمامی مواردي را که مترجم در آنها . بجوید

ترجمه کرده اسـت  » خردمندي«و » خرد«، »حکمت«، »فرزانگی«را به یکی از معادلهاي 
» عقـل «یـا   ’’Vernunft‘‘در یکجا گردآوریم و سپس به سراغ معادلهاي دیگر او بـراي  

  . برویم
  

3.1  .‘‘Weisheit’’  فرزانگی«به معناي«  
ــ ــت  ۀدر ترجم ــت زرتش ــین گف ــادل   چن ــفحات از مع ــن ص ــی«در ای ــراي » فرزانگ ب

‘‘Weisheit’’ استفاده شده است:  
خویش به  فرزانگیاز ! هان«: 19، ص 1، بند »گفتار زرتشت پیش«بخش یکم،  .8

 .»...ام و چون زنبوري  تنگ آمده

                                                        
، نشـر آگـه، نقـل    1387 ها را از ویراست پنجم کتاب، چاپ بیست و هشـتم، پـاییز   من همۀ نمونه. 23
 .ایرانیکها از متن اصلی است. تمامی تأکیدها با حروف برجسته یا سیاه از من است. کنم می

24 . KSA 4: 11 
25 . KSA 4: 24 
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: او فرزانگیاین است «: 41، ص »آموزي هاي فضیلت ي کرسی درباره«بخش یکم،  .9
 »...نشین ي کرسی ستوده فرزانگان نزد این فرزانگی«؛ »!بیدار باش تا خوب بخوابی

اش افزون شد و از سرشاري  فرزانگیاما «: 95، ص »کودك با آینه«بخش یکم،  .10
... ام  توسن فرزانگی ام نیز از آري، شما دوستان«: 97؛  ص »او را رنجه ساخت

 جوید؛ و می... ام در کوهستان  توسن فرزانگی... ام آرام  فرزانگیشیر  کاش ماده
 »!ام پیر توسن فرزانگی

 فرزانگـی و چه بسـا از  ... «: 118، ص »فرزانگان نامداري  درباره«بخش یکم،  .11
ام همچـون   فرزانگـی «؛ »ایـد  اي و بیمارستانی براي شاعران بد ساخته خانه نوان

  »!ام توسن فرزانگی رود، بادبانی در تپش از تندي جان بر دریا می
ام  توسن فرزانگی و چون در خلوت با«: 122، ص »سرود رقص« بخش یکم،  .12

تـرین   و آدمی درشت... ام و حقیقت را با فرزانگی برآشفته... «؛ »گفتم سخن می
و «؛ »نهـد  حقیقت را در میان می«دهد که با فرزانگی خویش  گاه می پاسخ را آن

ي خوب دارم و بسا بسیار خوب، از آن روست کـه   که با فرزانگی میانه اما این
... سـت؟   ی دیگر کیاین فرزانگ«: 123؛ ص »!اندازد بسیار مرا به یاد زندگی می

 »!ات نیز چیزي بگوي از فرزانگی... «؛ »!فرزانگی! آه، آري
و شـما فرزانگـان و دانایـان    «: 160، ص »بشري 26ي زیرکی درباره«بخش دوم،  .13

اش را  اي که ابرانسان عریانی فرزانگیگریزان خواهید شد از برابر تف خورشید 
  »!شوید شادمانه در آن می

اي زرتشت، اي سـنگ  «: 171، ص 1، بند»دار و معماي دی درباره«بخش سوم،  .14
  27»!فرزانگی

                                                        
  .  2، قلم 1.5رجوع شود به فروتر، بند . 26
واسـطۀ تکـرار دوبـارة سـنگ      ، بـه []در متن آشوري بخشی از این جمله، در زیر میـان دو قـالب    .27

  :  فرزانگی در جملۀ بعدي جا افتاده است
Oh Zarathustra, raunte er höhnisch Silb’ um Silbe, du Stein der Weisheit! Du warfst dich 
hoch, aber jeder geworfene Stein muss  fallen! 

ـ با یکه افکنده شود م یاما هر سنگ ،يا ا باال افکنده تو خود ر! یسنگ فرزانگ يا[زرتشت،  يا« فـرو   دی
  ....اي سنگ فرزانگی، اي سنگ فالخن] اي زرتشت،. افتد
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ــوم،  .15 ــش س ــید «بخ ــدن خورش ــیش از دمی ــرا از ... «: 179، ص »پ ــان م و اینس
گویی، پدیدار در  زبان با من سخن می که تو بی این... «؛ »آگاهانی ات می فرزانگی
 .»...خویش فرزانگی

داشت کـه   نیز دوست می و... «: 191، ص »ي گذار از کنار درباره«بخش سوم،  .16
 . »او چیزي وام بستاند فرزانگیي  از گنجینه

 فرزانگیو نوشخند «: 195، ص 1، بند »دین گشتگان ي بی درباره«بخش سوم،   .17
  .»کوفت ام برایش دست می

چشـم   فرزانگـی  آنجـا بـاالترین  «: 200، ص »به خانه بازآمـدن «بخش سوم،   .18
ـ «: 201؛ ص »فروبستن است و از کنار گذشتن خـویش را   فرزانگـی تـوان   یم

خواندم  فرزانهشان را  خشکیده فرزانگان«: 202؛ ص »وار به صدا درآورد ناقوس
  28.»نه خشک

ام در نهان بـا   فرزانگیشاید «: 203، ص 1، بند »ي سه شرّ درباره«بخش سوم،   .19
و «: 206، ص 2؛ بند »خندان بیدار روزوارم فرزانگیاو سخن گفته بوده است؟ 

اي نیز  فرزانگیزیرا، براستی، : خوار را اندوه فرزانگی شمارد تمامی نیز خوار می
کشد،  روي که پیوسته آه می - اي شب فرزانگیهست که در تاریکی می شکفد؛ 

بدگمانی شـرمگینانه نیـز در نظـرش    «: 207، ص 2؛ بند »!چیز باطل است همه«
طلبـد؛ و   ؛ و نیز هر آن کس که به جاي دست و نگاه و سوگند مـی پست است

هـاي   رسـم روان  -و  -زیـرا کـه ایـن راه    . انـدازه بـدگمان   بـی  فرزانگـی نیز 
تـان؛   شوند آمـاده بـه خـدمت    تر شمرده می و نیز در نظرش پست«؛ »ترسوست

اي نیـز   فرزانگیباري، . خوابند، یعنی فروتنان صفتانی که زود به پشت می سگ
؛ »صـفت و خــداترس و آمـاده بــه خــدمت   هسـت کــه فـروتن اســت و ســگ  

                                                        
   :متن آلمانی چنین است. 28

Ihre steifen Weisen: ich hiess sie weise, nicht steif... 
  .5مقایسه شود با فروتر، بند 
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؛ »...گري بردگان و سپیدمویان و ي سخُره نمایی نامی است که او به همه نهفرزا«
خسـتگان و   -جهـان   -انـد و از   ي کشیشـان  نمایـان همانـا همـه    نهفرزاو اما، «

 ؛ »اند و برده هایی که از جنس زن روان

ام  فرزانـه اشتیاق «: 213، ص 2، بند »هاي نو و کُهن ي لوح درباره«بخش سوم،   .20
وحشی کوهزاد؛  فرزانگیام چنین فریاد برکشید و خندید؛ اشتیاقم، آن  از درون

  .»ام اشتیاق بزرگ تیزبال
ي  مایه فرزانگی«: 223، ص 16، بند »هاي نو و کُهن ي لوح درباره«بخش سوم،   .21

 .»ست خستگی

اي روان من، من بـه خاکـت   «: 241، ص »ي اشتیاق بزرگ درباره«بخش سوم،   .22
هـاي   ي شراب هاي تازه و نیز همه ي شراب ها را نوشاندم؛ همه فرزانگیي  همه

  .»را فرزانگی ي مردافکن بسیار کهنه
 فرزانگی رشک من به... «: 246، ص 2، بند »سرود رقصی دیگرّ«بخش سوم،   .23

امـا اگـر روزي   «؛ »!نخـاتون مجنـو   - فرزانه ي پیر، این آه، ازین دیوانه. توست
در ... «؛ »!و خواهد گریخـت  ات از تو بگریزد، عشق من نیز زود از ت فرزانگی

  .»ام نزدم عزیزتر بود فرزانگیآن دم زندگی از تمامی 
: زرتشـت پاسـخ داد  «: 264، ص 1، بنـد  »گفت و گو با شاهان«بخش چهارم،   .24

  »!اي در شاهان فرزانگیچه ! شنوم ها می چه«
هـا،   ي شـرف  ي همه انسانی دارنده«: 276، ص 2، بند « جادوگر«بخش چهارم،   .25

  »!، قدیسی دانا، انسان بزرگفرزانگیي  سفینه
و اگرچه صداي شُـر شُـر آب   «: 303–304، ص »شام خداوند«بخش چهارم،   .26

 .»ست فرزانگیام می رسد که همچون سخنان  اینجا به گوش

ام دیـري   فرزانگـی «: 309، ص 7، بنـد  »ي انسان واالتر درباره«بخش چهارم،   .27
شود و  تر می است که خود را همچون ابري فراهم آورده است و پیوسته ساکت

 .»اي که روزي باید آذرخش ازو بزاید فرزانگیچنین کند : تر تیره

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 22     The Distinction between “Vernunft” and “Weisheit” in … 
M.S. Hanaee Kashani  

       شناخت     22

! ام زانگیفرآذرخش «: 309، ص 7، بند »ي انسان واالتر درباره« بخش چهارم،   .28
   »  !شان را برکن چشم

و براسـتی، تـو خـود نیـز از     «:  338، ص 1، بنـد  »جشن خـر «بخش چهارم،   .29
 »!چه بسا خر شوي فرزانگیسرشاري و 

  
2.3 .‘‘Weisheit’’  حکمت«به معناي«  

 ’’Weisheit‘‘براي » حکمت«در این صفحات از معادل  چنین گفت زرتشت ۀدر ترجم
  :استفاده شده است

ــاره«ســوم، بخــش  .30 ــوح درب ــن ي ل ــو و کُه ــاي ن ــد »ه ــین «: 221، ص 13، بن چن
در ...«: 221، ص 13؛ بند 29»...دانند می» حکمت«هاي باستانی را هنوز  سرایی یاوه

هسـت   حکمتی«: 222، ص 14؛ بنـد  »کودکی بسیار است حکمت کتابهاي کهن
 مـت حک برادران،«: 222، ص 14؛ بند »که بسی چیزها در جهان بدبوست در این

 »!که در جهان پلیدي بسیار هست بسیار هست در این

ام را از  حکمـت پس «: 315، ص 19، بند »ي انسان واالتر درباره«بخش چهارم،  .31
 . »ي خوب و بد دارد بدترین چیز نیز دو جنبه: من بیاموزید

و شکر  حکمتحمد و عزت و ! آمین«: 335، ص 2، بند »بیداري«بخش چهارم،  .32
اي  خفیـه  حکمـت چه «: 336؛ ص »!و جالل و قوت خداي ما را باد تا ابداآلباد
دریـن  ... «: 336؛ ص »گوید می "آري"است که او گوشهاي دراز دارد و همیشه 

  ».خدایی هست حکمتی کار
 حکمتـی تا زود بـدانی کـه در آن   «: 337، ص 1، بند »جشن خر«بخش چهارم،  .33

 .»هست

                                                        
  :متن آلمانی آن چنین است . 29

Solch alterthümliches Geschwätz gilt immer noch als ‘Weisheit’; dass es aber alt ist und 
dumpfig riecht, darum wird es besser geehrt. Auch der Moder adelt. — (KSA 4, p. 256) 
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3.3 .‘‘Weisheit’’  خرد«به معناي«  
 ’’Weisheit‘‘بـراي  » خـرد «در این صفحات از معـادل   چنین گفت زرتشت ۀدر ترجم

  :استفاده شده است
هرکـه  : گویـد  مـی  دخـر «: 32-31، ص 8، بند »گفتار زرتشت پیش«بخش یکم،  .34

  .»کند اي را سیر کند، روان خویش را تازه می گرسنه
به جنون خویش میـدان دادن  یا «: 37، ص »ي سه دگردیسی درباره«بخش یکم،  .35

  » خنده زند؟ خردتا که بر 
مـا را ایـن گونـه     خـرد «: 52، ص »ي خوانـدن و نوشـتن   دربـاره «بخش یکـم،   .36

او زن اسـت و همـواره   . جـوي  گـر، پرخـاش   خیال، سـخره  بی] دلیر،: [خواهد می
  .»دارد و بس جنگاوران را دوست می

زنـدگی کـردن   «: گویـد  میشان خرد«: 57، ص »ي واعظان مرگ درباره«بخش یکم،  .37
  »!از این تر نابخردانه و در زندگی کدام کار! ایم اما، ما نیز چه نابخردان. ست نابخردي

گمان، از ستاره بـه سـتاره    بی«: 181، ص »پیش از دمیدن خورشید«بخش سوم،  .38
چیـز آمیختـه    این خمیرمایـه بـا همـه   . ، پراکنده استخرد، تخمی از عقلاندکی 

 باري، انـدکی «: 181؛ ص »!با همه چیز آمیخته است خرد به خاطر جنون. است
  .»را جایی هست خرد

نه چندان گشـاده کـه   ... «: 203-204، ص 1، بند »ي سه شرّ درباره«بخش سوم،  .39
  .»انسانی را بخواباند خرد

کنان در دوردستان ژرف  اگر من بازي«: 251، ص 7، بند »هفت مُهر«بخش سوم،  .40
 - خرد باري،«؛ »ام، فراز آمده است ي آزادي پرنده - درخام و  و نورانی شنا کرده

خـود را بـه   ! هان، نه فرازي در کار اسـت و نـه فـرودي   «: گوید پرنده چنین می
  » !دیگر سخن مران! بخوان! پیرامون و بیرون و فراپشت بیفکن، اي سبک

 خردو آن کسی که بسی از جان و «: 338، ص 1، بند »جشن خر«بخش چهارم،  .41
  »!در خویشتن نگر زرتشت. ي حماقت و دیوانگی شود ارد چه بسا شیفتهمایه د
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4.3 .‘‘Weisheit’’  خردمندي«به معناي«  
ــین گفــت زرتشــت ۀدر ترجمــ ــادل  چن ــن صــفحات از مع ــراي » خردمنــدي«در ای ب

‘‘Weisheit’’ استفاده شده است:  
ــم،  .42 ــش یک ــاره«بخ ــن  درب ــدگان ت ــن«: 46، ص »ي خواردارن ــین  در ت ات از به

ات را بـه بهـین    دانـد کـه تـن    ات عقل بـیش اسـت و چـه کـس مـی      خردمندي
  »ات درست چه نیاز است؟ خردمندي

شـان ایمـان   "خردمنـدي "به مردم و «: 142، ص »ي شاعران درباره«بخش دوم،  .43
 .»داریم

گشادن در برابر هـر   تیغ«: 183، ص »کننده ي فضیلت کوچک درباره«بخش سوم،  .44
 .»خارپشتان است خردمنديچیز خُرد 

  

4 .‘‘Vernunft’’  عقل«به معناي«  
 ”Vernunft“بـراي  » عقـل «در این صـفحات از معـادل    چنین گفت زرتشت ۀدر ترجم

  :استفاده شده است
نگرند، به  اینان همواره به واپس می«: 44، ص »ي اهل آخرت درباره«بخش یکم،  .45

وهم و ایمان چیزي دیگر بود ] معناي[در آن روزگاران براستی، . روزگاران تاریک
  .»رفت میل به همانندي با خدا بود و شک گناه به شمار می عقلشر  -و  -و شور 

ــم،  .46 ــش یک ــاره«بخ ــن  درب ــدگان ت ــن«: 46، ص »ي خواردارن ــین  در ت ات از به
ات را بـه بهـین    دانـد کـه تـن    بـیش اسـت و چـه کـس مـی      عقلات  خردمندي
  »ات درست چه نیاز است؟ خردمندي

خطی به دور مرغ او را در «: 50، ص »رنگ ي بزهکار شوریده درباره«بخش یکم،  .47
مـن ایـن را   . اش را در بنـد کـرد   کینمس عقلکند؛ ضربتی که او نواخت  بند می

و «؛ »اش این جنون را درنیافـت  مسکین عقلاما «؛ »خوانم جنون پس از عمل می
اش بـاز چنـین کرخـت،     مسـکین  عقـل و «؛ »اش گوش فراداد مسکین عقلاو به 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

Knowledge       25  25     در چنین گفت زرتشت نیچه» خرد«و » عقل«تمایز 
  محمدسعید حنایی کاشانی 

  .»چنین فلج، چنین سنگین شده است
ود، شـما شـ   عقـل بایـد   او خود می«: 98، ص »در جزایر شادکامان«بخش دوم،  .48

ي شـادکامی شـما، شـما     ي شما، عشق شما، و به راسـتی، مایـه   گمان شما، اراده
شما دانایان، بـی امیـد چـه گونـه زنـدگی را تـاب توانیـد آورد؟ نـه         «؛ »!دانایان
  .»نگنجد عقل آنچه درمان شما تواند بود نه  -و -ناپذیر خان گمان

شـی و ایـن   مـن ایـن بازیگو  «: 181، ص »پیش از دمیدن خورشید«بخش سوم،  .49
یـک  ] وجـود [در همه چیز «: جنون را به جاي آن اراده نهادم، چون آموزاندم که

، تخمـی از  عقلگمان از ستاره به ستاره اندکی  بی«؛ »!عقالنیت: چیز محال است
بـا   خردبه خاطر جنون . این خمیرمایه با همه چیز آمیخته است. ، پراکنده استدخر

اما من این یقین خجسـته  . را جایی هست خردباري، اندکی . همه چیز آمیخته است
 —تـر دارنـد کـه بـا پاهـاي پیشـامد        ام که چیزها همه خـوش  را در همه چیز یافته

پاکی تو بهر من اکنـون در  ! اي بلند! اي، اي پاك اي آسمان که بر فراز من«؛ »برقصند
  » در کار نیستعقل  این است که هیچ جاودانه عنکبوت و تار عنکبوتی از

ي لطف و  بازیچه«: 219، ص 11، بند »هاي نو و کهن ي لوح درباره«سوم، بخش  .50
؛ بند »!انگارد آید و هرچه بوده است را پلی بهر خود می و جنون هرنسلی که می عقل
خویش را نیز بفشـاري و او را از پـاي درآري؛    خردو تو باید گلوي «: 222، ص 15

   .»د ترك دنیا خواهی آموختو بدینسان، خو. دنیایی - است این  يخردچرا که 
  

1.4 ‘‘Vernunft’’  خرد«به معناي«  
‘‘ Vernunft’’بـراي  » خـرد «در این صفحات از معـادل   چنین گفت زرتشت ۀدر ترجم

  :استفاده شده است
اي  ترین تجربه کدام است بزرگ«: 23، ص 3، بند »گفتار زرتشت پیش«بخش یکم،  .51

آن سـاعت کـه از   . توانید کرد؟ آن تجربه ساعت خوارداشت بزرگ است که می
  .»و فضیلت خویش نیز] عقل[ خردآیید و از  بختی خویش به تهوع می نیک
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: گوییـد  مـی ] کـه [آن سـاعت  «: 23، ص 3، بند »گفتار زرتشت پیش«بخش یکم،  .52
ي  م؟ آیا آز او به دانش چنان است که آز شیر به طعمـه ]عقل[ خردچه سود از «

  »  !بار خود؟ اما همه مسکینی است و پلشتی و آسودگی نکبت
سـت بـزرگ؛    ي]عقـل [خردتن «: 45، ص »ي خواردارندگان تن درباره«بخش یکم،  .53

] عقـل [ خـرد بـرادر،  «؛ »اي و شـبانی  ثرتی با یـک معنـا؛ جنگـی و صـلحی؛ رمـه     ک
اي کوچک  خوانی، نیز افزار تن توست؛ افزار و بازیچه اش می» جان«ات، که  کوچک

. گویی و از این گفته مغرور اي می "من"«: 45-46؛ ص »ات بزرگ] عقل[ خردبراي 
 خـرد تن توست و  —شته باشی خواهی بدان باور دا که نمی —تر از این  اما بزرگ

 .»آورد را در کار می "من"گوید، اما  نمی "من"اش، که  بزرگ] عقل[

ام فضیلتی  این که بدان عاشق«: 48، ص »ها و شورها ي شادي درباره«بخش یکم،  .54
  .»ترین عام کم] عقل[ خردست زمینی که در آن زیرکی کم است و 

بهـره از   عشق هـیچ گـاه بـی   « :53، ص »ي خواندن و نوشتن درباره«بخش یکم،  .55
  .»نیست] عقل[ خرد گاه بی بهره از اما جنون نیز هیچ. جنون نیست

] عقـل [ خـرد نـه تنهـا   «: 89، ص 2، بند »ي فضیلت ایثارگر درباره«بخش یکم،  .56
 .»وارث بودن خطرها دارد. گسلد شان نیز در وجود ما عنان می ها، که جنون هزاره

  
5 .‘‘Klug’’  ؛ »فرزانه«و » زیرك«به معناي‘‘Weise’’  فرزانه«به معناي«  

رجوع نکند،  انگلیسی ۀنیچه اگر به متن آلمانی یا ترجم چنین گفت زرتشتپژوهشگر 
برخواهد خورد کـه  ) اسم فاعل و صفت( »فرزانه« براي هایی نمونه به فارسی ۀدر ترجم

. ، متفاوت است’’Weisheit‘‘تبط با ، مر ’’weise‘‘و  ’’weiser‘‘با معادلهاي آلمانی آن 
و » چـاالك «، گاهی به »هشیار«و » زیرك«را گاهی به  ’’klug‘‘ خود ۀآشوري در ترجم

. ترجمه کرده است» فرزانه«و گاهی به ) که البته همۀ این معانی صحیح است(» ورزیده«
را مقایسـه   اکنـون اینهـا  . نیز به کار برده اسـت  ’’weise‘‘را براي » فرزانه«و حال آنکه 

  .کنیم می
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! شـگفتا «: و اما شاه دست راست پاسـخ گفـت  «: 305، ص »شام خداوند«بخش چهارم، 
! شنیده شـده اسـت  ] eines Weisen[اي  از دهان فرزانه] kluge[اي  کی چنین سخنان زیرکانه

 زیـرك خود همین اسـت کـه    ]einem Weisen[ فرزانه ترین چیز در یک و براستی، شگفت
]klug [ و خر نباشدباشد.  

der König zur Rechten aber entgegnete: “Seltsam! Vernahm man je solche 
kluge Dinge aus dem Munde eines Weisen? Und wahrlich, das ist das 
Seltsamste an einem Weisen, wenn er zu alledem auch noch klug und kein Esel 
ist.’’ (KSA 4, p. 355) 

  :ندکی پیشتر متنی دیگر را چنین ترجمه کرده بوداما او ا
شادا، که اکنون چه اندك چیـزي بـراي شـادکامی    «: 296، ص »روز به نیم«بخش چهارم، 

ام  اما اکنون چنـین آموختـه  «. انگاشتم] klug[ فرزانهروزي چنین گفتم و خود را » !بس است
  .»گویند خن میبهتر س] Kluge Narrn[ فرزانهدیوانگان . که آن سخن کفر بود

‘‘Zum Glück, wie wenig genügt schon zum Glücke!’’ So sprach ich einst, 
und dünkte mich klug. Aber es war eine Lästerung: das lernte ich nun. Kluge 
Narrn reden besser (KSA 4, p. 344)  . 30 

خود چگونـه ترجمـه کـرده    بنابراین، بهتر است ببینیم که او این واژه را نیز در متن 
  .است

  
1.5 .‘‘Klug’’  ورزیده«، »چاالك«، »زیرك«به معناي«  

‘‘ Klug’’هـاي مختلـف بـراي    معادل از صفحات این در زرتشت گفت چنین ۀدر ترجم
  : استفاده شده است

قدرت است این فضیلت «: 89، ص 1، بند »ي فضیلت ایثارگر درباره«بخش اول،  .57
                                                        

  :ترجمۀ انگلیسی کاوفمن چنین است.  30
‘“O happiness, how little is sufficient for happiness!’ Thus I spoke once and seemed clever to 
myself. But it was a blasphemy: that I have learned now. Clever fools speak better.’’; 
Kaufmann, The Portable Nietzsche, p. 389. 

  :و ترجمۀ اخیر دل کارو چنین
‘‘‘Happily, how little suffices for happiness!’ Thus I spoke once, and deemed myself clever. 
But it was a blasphemy: this I learned now. Clever fools speak better;’’ Thus Spoke 
Zarathustra, transl. by Adrian Del Caro, p. 224. 
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؛ ]eine kluge Seele[ 31هشـیار ست فرمانروا؛ بر گـرد آن روانـی    اي  نو؛ اندیشه
 .»خورشیدي زرین، مار دانایی بر آن چنبر زده

، ص ]Von der Menschen-Klugheit[» بشـري  زیرکـی  ي دربـاره «بخش دوم،  .58
157 . 

 ورزیـده  انـد و انگشـتانی   چـاالك «: 140، ص »ي دانشـوران  درباره«بخش دوم،  .59
]kluge Finger[ تویی ایشان کجا –در  –یکرویی من کجا و تو . دارند! « 

انـد و   زرنـگ «: 185، ص 2، بنـد  »کننـده  ي فضیلت کوچـک  درباره«بخش سوم،  .60
. دارنـد؛ امـا مشـت ندارنـد    ] kluge Finger[ چـاالك هاشان انگشـتانی   فضیلت
  .»اند شان پنهان شدن در پس مشت را نیاموخته انگشتان

 So manchen[ زیـرك زیرا بسـا مـردم   «: 190، ص »یتونبر کوه ز«بخش سوم،  .61

Klugen [اند تا  آلود کرده ام که روي در نقاب پوشانده و آب خویش را گل دیده
  .»کسی نتواند درون و ژرفناي ایشان را بنگرد

باري داشـتن پوسـته و ظـاهر آراسـته و     «: 210، ص »جان سنگینی«بخش سوم،  .62
 »!باید آموخت ست که می یز هنري ن] kluge Blindheit[ زیرکانهکوري 

 Du dünkst[ فرزانـه  تو خود را«: 283، ص »ترین انسان زشت«بخش چهارم،   .63

dich weise [هاي سـخت،   ي فندق پس، اي شکننده! پنداري، زرتشت مغرور می
 »!اکنون بگوي که من کیستم! ام بگشاي معما را؛ معمایی را که من

شادا، که اکنون چه انـدك چیـزي بـراي    «: 296، ص »روز به نیم«بخش چهارم،   .64
امـا  . انگاشـتم ] klug[روزي چنین گفتم و خود را فرزانـه  » !شادکامی بس است
] Kluge Narrn[ فرزانـه دیوانگـان  . ام که آن سخن کُفر بود اکنون چنین آموخته

  . »گویند بهتر سخن می
گـردdie kluge Schlange [  [ زیركمار «: 298، ص »درودگویی«بخش چهارم،   .65

                                                        
  :رجوع شود به. طور ترجمه کرده است و دل کارو نیر همین ’’a wise soul‘‘کاوفمن این عبارت را . 31

Kaufmann, The Portable Nietzsche, p. 188; Thus Spoke Zarathustra, transl. by Adrian Del 
Caro, p. 57. 
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  .»گردنش آویخته بود
: و اما شاه دست راست پاسـخ گفـت  «: 305، ص »شام خداوند«بخش چهارم،   .66

 eines[اي  فرزانـه از دهـان  ] kluge Dinge[  زیرکانهکی چنین سـخنان  ! شگفتا«

Weisen [فرزانـه  ترین چیز در یک و براستی شگفت! شنیده شده است ]einem 

Weisen [ زیركخود همین است که ]klug [باشد و خر نباشد«. 

 —» انسان شرّ اسـت «: 308، ص 5، بند »ي انسان واالتر درباره«بخش چهارم،   .67
  .»اند همه براي آسایش خاطر من چنین گفته] alle Weisesten[ترینان  فرزانه«

! این چه حماقتی بـود کـه کـردي   «: 338، ص 1، بند »جشن خر«بخش چهارم،   .68
» !چـون تـو چنـین حمـاقتی کنـد     ] du Kluger[ زیرکـی چه گونه تواند بود که 

ایـن  . زرتشت، حق با توست«: پاسخ داد] der kluge Zauberer[ زیركجادوگر 
مگر نه آن اسـت کـه   «؛ »حماقت بود و دست زدن به آن براي من نیز دشوار بود

زنـد؟   ها گـام مـی   در کژ و کوژترین راه] vollkommner Weiser[ي کامل  فرزانه
 »!کند، زرتشت، ظاهر تو می ظاهر چنین حکایت

توانیم ببینیم که نیچه در  ایم می اکنون که جست و جوي خود را در متن به پایان برده
» حکـیم «گویـد و او را   زرتشـت سـخن مـی   » حکمـت «بارهـا از   چنین گفت زرتشت

گویـد، و نیـز از    نیـز سـخن مـی   » عقل«اما این چه معنایی دارد؟ و البته او از . شمرد می
 توجه با را اینها ۀتوان هم و البته مگر می کرد؟ معنا باید می چگونه را اینها ۀهم .»زیرکی«

در آمده است معنا کـرد؟ ایـن تحقیـق درازدامـن      چنین گفت زرتشت در فقط آنچه به
کنیم و  را به جایی دیگر موکول میدر اندیشۀ نیچه » حکمت«و » عقل«خصوص معناي 
اي  تن فارسـی نیچـه و نظریـه    م ۀهاي خود براي ترجم یافتهکنیم ابتدا از  اکنون سعی می

و سپس پیشنهاد تأویل ممکنـی   زن در تفکر نیچه نقد سپس و فلسفی آثار ۀبراي ترجم
  .استفاده کنیم، در نوشتۀ نیچه »حکمت«به » زن«، و نه »زن«به » حکمت«براي تشبیه 
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  ۀ چنین گفت زرتشت و درسهایی براي ترجمه و پژوهشترجم. 6
او دوبخش نخست این . گذرد نزدیک به چهل سال می آشوري ۀاز نخستین انتشار ترجم

منتشر کرد و در آن زمان دو سـالی   1349کتاب را با همکاري اسماعیل خویی در سال 
سپس خود به تنهایی دست به کار شد و آن را ادامه داد و . سالگی او گذشته بود از سی

تاب و تحملی کـه در کمتـر کسـی هسـت بـه آن       با عشقی ژرف و با«: به قول خودش
ي ایـن   بنـابراین، ترجمـه  . ام تا درهاي روان و زبان خود را به روي آن بگشایم پرداخته

هاي پیاپی در آن در طول سی و اند سال براي مـن یـک مـاجراجویی     کتاب و بازنگري
ایـن کـار    ي خـود را از  من بهره. ي روح و زبان روانی و زبانی بوده است، یک اودیسه

از آن هنگـام تـاکنون ایـن    ). 7، ص 28دیباچه، چ (» ام تا دیگران را به چه کار آید برده
بار به چاپ رسـیده   28بار به قلم خود آشوري ویرایش شده و شاید بیش از  5کتاب  

توان گفـت کـه کـار ایـن      ، هنوز نمیو چنانکه پیداست با این همه، به گمان من. است
بـازخوانی و  . رسـد  ترجمـه هرگـز بـه پایـان نمـی     چراکه . ه استترجمه به پایان رسید

اکنون دیگر من کار خـود را  «: گوید هرچند آشوري باز خود در ادامه می. بازنویسی نیز
اي بلنـد در بـاب معناهـاي     ام و نوشتن کتابی یا مقاله ي آن به پایان برده در باب ترجمه

 ۀام ترجمـ  مـن نکوشـیده  . »ام داشتهها در سر  رمزي این کتاب نیز سودایی ست که سال
 از کـه  بود اتفاقی حاصل برشمردم، اینجا در آنچه و کنم مقابله کلمه به کلمه را آشوري
با این همه از آنچه تا اینجا یافتم و از . برخوردم بدان شاهنده خانم کتاب ۀعمطال رهگذر

ها در خصوص ترجمه،  نکتهتوانم به این  ام می آنچه در مواردي دیگر نیز بدان برخورده
  :طور خاص، اشاره کنم به طور عام، و در خصوص این ترجمه، به

طـور کـه    هر نسل همان. ترجمه کاري فردي نیست، بلکه نسلی و تاریخی است) 1
نگاهی بـه  . سازد سازد، زبان و مفاهیم و حقایق خود را نیز می تاریخ خود را می

معماهـا و  دهـد کـه    نشـان مـی   روند ترجمه در جهـان قـدیم و جهـان معاصـر    
رسد و یافتن  گاه به پایان نمی زبان نیز همچون طبیعت یا جهان هیچهاي  ناشناخته

متون نیز پا بـه پـاي   بنابراین، . زبان نیز ادامه خواهد داشتو فهمیدن و ساختن 
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و فهمیده شوند  و بازسازي میشوند  کنند و نو می ها و آگاهیهاي ما رشد می یافته
  .شوند می

دلیل و به دلخواه از کلمات مترادف  توان بی یا علمی نمی فلسفی متون ۀدر ترجم) 2
همواره . طور مطلق مترادف نیستند اي به سود جست، چراکه در واقع هیچ دوکلمه

براي هـر کلمـه    و بارهایی عاطفی و ضمنی و تاریخی و سنتی هایی از معنا سایه
  .ند آنها را در بر بگیردتوا اي دیگر هرگز نمی وجود دارد که کلمه

سـتیزي یـا    بخشـی مهـم از فهـم زبـانی ماسـت و بیگانـه      و فکـري  سنت زبانی ) 3
در خصـوص زبـان    ،طور که در خصوص اقوام ناشایست است همان ،سازي پاك

توانیم کلمات عربی را به تمامی دور بریزیم و سـعی   ما نمی. نیز ناشایست است
 شده و کامالً بومی مهندسی وتمامی نوساخته  هب یاکنیم با زبانی ساخته و پرداخته 

در جهان امروز هیچ زبانی نیست که کلمات بیگانه بـه  . سخن بگوییمیا فارسی 
 خود خاك به ورود ةاي اجاز ما البته حق داریم به هر بیگانه. آن وارد نشده باشد

ـ  . ق نداریم او را بیرون کنـیم ح دیگر شد بومی و آمد وقتی اما ندهیم، ون مـا اکن
و یکی را به  یکی را انتخاب کنیمتنها » عقل«و » خرد«کلمات توانیم از میان  نمی

  .جاي هردو به کار ببریم
نیازمند آشنایی با علم عالوه بر تسلط بر زمینۀ خاص آن مفهوم،  ،تحلیل مفهومی) 4

شناسی تاریخی و نیز سنت فرهنگی زبان مبدأ و مقصد هردوست و  زبان ولغت 
آسانگیر باشد و فقط به زیبایی یا معناي » کلمات«تواند در خصوص  مترجم نمی
  .در مفاهیم، واحد معنا کلمات است نه جمالت. ها بسنده کند کلی جمله

  
  »حکمت«به » زن«یا تشبیه » زن«به » حکمت«تشبیه . 7

در نزد نیچه تحقیق کنیم نگـاهی  » زن«به » حکمت«ش از آنکه دربارة تشبیه در اینجا پی
، نخستین) 1: (بنامیم زن در تفکر نیچهتوانیم ناروشمندیهاي کتاب  اندازیم به آنچه می می

حقیقـت و  «و مهمترین آنها، این است که در این کتاب تشـبیهات نیچـه در خصـوص    

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 32     The Distinction between “Vernunft” and “Weisheit” in … 
M.S. Hanaee Kashani  

       شناخت     32

را بـه  » زن«شود که نیچه  شود و گفته می معکوس می» زن«به » حکمت و هنر و زندگی
» یکـی «تواند باشـد کـه اینهـا اصـال      کند و این تشبیه حاکی از این می می» تشبیه«اینها 

و آن دو  شـود  مـی ن» خـرد «و » عقـل «توجهی به تفاوت معنـایی  دوم اینکه ) 2(هستند؛ 
هـا و   یافتـه  و شود میرجوع ن» متن اصلی«به  سوم اینکه،) 3(شوند؛  ه میمترادف پنداشت

زن در تفکر اما قبل از آنکه ببینیم چگونه نویسندة محترم . آیند میدرستی گرد ن به ها داده
شود، بهتر  خواند مرتکب اشتباه می ي نیچه می»ستا زن«در آنچه به زعم خود تفسیر  نیچه

نیچـه و قرائـت آن    چنـین گفـت زرتشـت   شناختی را در خصوص  اي روش است نکته
او . اي این کار چه کسی بهتر از گادامر هست که بتواند به ما کمک کندروشن کنیم و بر

  :دهد اي نحوة برخورد ما با کتاب نیمه شاعرانۀ نیچه را بدین گونه آموزش می در مقاله
زیرا کتابی نیمه شـاعرانه اسـت   . یقیناً استنباط بستري قابل فهم از این کتاب آسان نیست

بنـابراین، یقینـاً   . سـخن کوتـاه، اثـري هنـري اسـت     . دارد سیس تقلید تعلق که به گونۀ میمه
. نادرست است که زرتشت را با خود نیچه و سخنان او را بـا فلسـفۀ نیچـه یکـی بپنـداریم     

آمـوزش و  » در میـان «وظیفۀ تکلیف هرمنوتیکی ما در مرتبۀ نخست تعیین مرزي است کـه  
مـا  . اي امري ذاتـی اسـت   اعرانهبینیم و این در هر متن ش کنش است و ما آن را در اینجا می

پردازي پیام متفکري آگاه باشیم که پیامش میان سخن مفهـومی و سـخن    باید از مسألۀ مفهوم
  32.شاعرانه بدین گونه تقسیم شده است

تـوانیم بـا نیچـه و     کند که چرا ما نمی گادامر در ادمۀ سخن خود براي ما روشن می
  .دیگر افراد در متون برخورد کنیمآفریدة او زرتشت و سخنانش همچون سخنان 

اي صرف از سخنان مانند سخنان گوتامه بودا نیست، چـرا کـه    سخنان زرتشت مجموعه
تردید بـه معنـاي دو دیـدگاه متفـاوت       این بی. اند این سخنان در یک داستان قرار داده شده

او با کسـی  . اردگوید مخاطبش را در برابر خود د اي که سخن می گوینده: دربارة تأویل است
. گویـد  گوید و این بدان معناست که او با شنوندگانش به طور متفاوتی سخن مـی  سخن می

، او »دربـارة نجـات  «در پایـان  . دهد که این امـر را بفهمـیم   نیچه به صراحت به ما اجازه می

                                                        
32. Gadamer, Hans-Georg, “The Derama of Zarathustra”, in Michael Allen Gillespie and 
Tracy B. Strong (eds.), Nitzsche’s New Seas: Explorations in Philosophy, Aesthetics, and 
Politics,  Chicago: The University of Chicago Press, 1991, p. 220.    
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این خطـاب گوینـده   » گوید که با خود؟ اما چرا زرتشت با مریدان غیر از آن می«: نویسد می
ما باید ایـن شـنوندة آگـاه را بشناسـیم و همـواره از      . کند یدگاهی دیالکتیکی را معرفی مید

  33.خواهد با این مخاطب خاص به چنین نحوي سخن بگوید خودمان بپرسیم چرا کسی می
آنکه بکوشیم چیزي را به نیچـه نسـبت    اکنون با در نظر داشتن چنین احتیاطی، بی  

ی سنت فلسفی کمک بگیریم تا با تشبیهات و اسـتعارات  بدهیم، باید سعی کنیم از تمام
  :بخوانیم دوباره را نیچه ۀجمل. نیچه دست کم آشنا شویم
او زن اسـت و  . جوي گر، پرخاش خیال، سخره بی] دلیر،: [خواهد خرد ما را این گونه می

  .دارد و بس همواره جنگاوران را دوست می
ایـن انتظـارات آن   . شـمارد  را از ما برمی» حکمت«یا » خرد«نیچه در آغاز انتظارات 

اما آیا این . گري، پرخاشجویی سخرهخیالی،  بیدلیري، : اند که ما باید داشته باشیم صفاتی
تـوان   مسلماً در فلسفۀ معهود و مألوف نمی ؟»خردانه بی«اند یا  »خردمندانه«صفات خود 

» خـردي  بـی «نیچـه مـا را بـه    اما آیا واقعاً . ویژه براي سه خصلت آخر یافت شاهدي به
را بـه  » عقـل «نیچـه   دارد؟» حکمـت «یا » خرد«خواند یا او دریافت و فهمی تازه از  می

ما را ضعیف و ناتوان » عقل« این او ۀکند، چون به گفت معناي معهود یا قدیمی آن رد می
. انگـاري بـود   اندیشـی و نیسـت   کنی امیال و خواهشـها علـت مـرگ    ریشه. خواست می

کند که بـه خواهشـها و امیـال بـه صـورت نیروهـاي        را ستایش می» عقلی«ن، او بنابرای
و چـه در  » عقـل «چـه در   ،بنـابراین، او . خوانـد  بزرگی بنگرد که ما را به زندگی فرا می

 ما ةگردد که آزادکننده و برانگیزند اي می نادیدهتاکنون هاي  به دنبال آن جنبه ،»حکمت«
» خردي بی«و » حماقت«و » دیوانگی«از نظر نیچه، بدین ترتیب، . است زندگی سوي به

خردانـه   اما چرا ما باید این صفات بی. است» حکمت«و » عقل«خود بخشی مهم از نیز 
خواهیم مطلوب زنان باشیم و زنان مـردان   می) مردان خردمند(را داشته باشیم، چون ما 
به زنان دسـت یـابیم مگـر داراي ایـن      توانیم بنابراین، ما نمی. جنگجو را دوست دارند

، یا بـه تعبیـر بهتـر،    »مرد«و » زن«اما نیچه چگونه چنین تصوري از . خصوصیات شویم
ـ   را می» مردانگی«و » زنانگی«  زبـان  در آشـکار  و روشـن  ۀپروراند؟ او ابتدا به یـک نکت

                                                        
33. Ibid.: 220-21.   
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در عربـی مؤنـث اسـت، و    » حکمـت «همچون  ”Weisheit“ ۀکلم کند، می اشاره آلمانی
گویـد   بنابراین، اینکـه نیچـه مـی   . »عقل«یا ‘‘ Vernunft’’ ۀلبته به همین سان است کلما
زبـان   آوري بـراي یـک آلمـانی    هیچ چیـز شـگفت   نخست ۀزن است در وهل» حکمت«

گـران و   شمارد، اینکـه دلیـران و سـخره    نیست، اما آیا خصوصیاتی که او براي زنان می
ند واقعیاتی در خصوص زنان باشد یا اینکه آنها توا پرخاشجویان را دوست دارند، آیا می

را بتوان خصلتی نیکو براي آنان دانست؟ خصایلی که آنان را از زنان متکی و وابسته به 
مردان دور کند و زن عصر نو یا مدرن را نمایندگی کند؟ واقعیت این است که زنی کـه  

ن قـرن نـوزدهمی عصـر    شمارد همـان ز  نیچه در اینجا دارد قهرمان مطلوب او را بر می
هاي نظامی و ضیافتهاي درباري اسـت کـه مـردان شمشـیر بـه کمربسـته بـا         امپراتوري
داشت، و ما آنها را در داسـتانها و   هاي طالیی و لباسهاي رنگین را دوست می سردوشی

 آشنا او آثار نوزدهمی قرن ةاین زن نیز براي خوانند. آوریم رمانهاي آن قرن به خاطر می
بسـیاري از زنـان شخصـیتهاي فیلمهـاي     . در امـروز نیـز آشناسـت    مـا  براي بتهال و بود

اند  پسند زنانی یا دیگر زنان آثار هنري عامه» پلیسی«و » کارآگاهی«یا فیلمهاي » وسترن«
را دوست دارند، دیگر نیازي نیست و خشن زنانی که مردان قوي . با همین خصوصیات

را » زن«پس آیـا در اینجـا نیچـه بـاز     . ا یاد کنیمپ در فیلمهاي سام پکین» زن«از تصویر 
است؟ به هر تقدیر، ما هـر تـأویلی در اینجـا از    » وابسته«و » برده«کند که او  تحقیر نمی

بلکـه بـه   » شخص«نه به عنوان » زن«سخن نیچه بکنیم نباید از خاطر ببریم که نیچه از 
 یـک  که است چیزهایی آن ۀنمودگار هم» زن«براي او . گوید سخن می» استعاره«عنوان 

» جنس«در مقام » زن«باید تفاوتی قائل شویم میان  می بنابراین، خواهد، می زندگی از مرد
ي سـخن  خـوار بـه  » جـنس «در مقـام  » زن«گـاهی از  نیچـه  . »استعاره«در مقام » زن«و 
گوید  به ما می» فیلسوف«او در مقام . و از این خوارشماري شرمنده نیز نیست. گوید می
فیلسوف کسی است کـه از سـه چیـز پـرآوا و     «: جویند کناره می» زنان«از فیلسوفان که 

بـراي او زنـان واقعـی    » زنـان «ایـن   34.»آوري، شاهان، زنان نام: گیرد درخشنده کناره می

                                                        
  .144: 1377نیچه، .  34
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» سـتیز  زن«گیرد که  سنت افالطونی در فلسفه خرده میبا این همه، او بر تمامی . هستند
در اینجـا  گذارد؟  می» حکمت«اما پس چگونه است که فیلسوف سر در پی . بوده است

» حکمت«براي نیچه . اشاره کنیم» فلسفه«هاي یونانی و افالطونی  توانیم به ریشه باز می
کـه سـقراط و افالطـون    طـور   مگر همانباشد، مطلوب مردان جوان تواند  نمی» خرد«یا 

سقراط . جوانان را به سوي آن خواندند، کششی نیرومند به سوي آن وجود داشته باشد
یـا  » سـوفیا «را بـه  » فیلیـا «دیدنـد و از همـین رو   » اروس«و افالطـون ایـن نیـرو را در    

را از دسـت ندهـد و   » حکمـت «شوق وصال بـه  » عاشق حکمت«افزودند تا » حکمت«
در این راه ممکن است از دست » فیلسوف«باشد براي هرآنچه  حتی شاید این جانشینی

شاهدي بیابیم؟ نیچـه   چنین گفت زرتشتتوانیم براي این تأویل در  اما آیا ما می. بدهد
خود به » عشق«خود و از » حکمت«، از به بعد 121، ص »سرود رقص«در بخش یکم، 

در این صحنه او هم با (د گوی سخن می است، بدین گونه » زن«و اینکه زندگی » زندگی«
  ):گوید و هم با خود دیگران سخن می

اي  گذشت، و همچنان که در پی چشـمه  شامگاهی زرتشت با مریدان از میان جنگل می 
ها خاموش فراگرفتـه   به چمنزاري رسید سرسبز که گردش را درختان و بوته! گشت، هان می

چون زرتشت را بشناختند، از رقـص   دخترکان. رقصیدند بودند و بر آن دخترکانی با هم می
  :اما زرتشت با سیمایی دوستانه به سوي ایشان رفت و این سخنان را گفت. بازایستادند

زنی بدچشم سوي شما آمده اسـت،   نه بازي برهم! از رقص بازنایستید، دخترکان نازنین
  .نه دشمن دخترکان

پایـان،   پس، اي سبک. ست»نیجان سنگی«ام، زیرا ابلیس  من دربرابر ابلیس هوادار خداي
هاي خدایی شما توانم بود؟ یا دشمن پاهاي دخترکان با گوژکـان   من چه گونه دشمن رقص

  زیباشان؟
ام نهراسد، در  اما آن که از تاریکی. راستی، من جنگلی هستم و شبی از درختان تاریک به

  .هاي گل سرخ نیز خواهد یافت زیر سروهایم دامنه
او در : دارنـد  اش از همه بیش دوسـت مـی   چک را که دخترکانو همچنین آن خداي کو

  .کنار چشمه با چشمان بسته آرام غنوده است
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هـا نهـاده    شاید بسیار سر در پـی پروانـه  ! آسا، در روز روشن خفته است براستی، این تن
  بوده است؟

شـاید  ! از من خشمگین نشوید اگر خداي کوچک را کمی گوشـمال دهـم  ! رقاصان زیبا
  ! آور است اش نیز خنده اما گریه. فریاد بردارد و بگرید

اش سـرودي   و من خود بـراي رقـص  . او با چشم گریان شما را به رقص خواهد خواند
  :خواهم سرود

ام کـه   وانـاترین ابلـیس  ، برتـرین و ت »جان سنگینی«سرودي براي رقص و هجوي براي 
  .خوانند اش می »خداوند جهان«

گـاه کـه کوپیـدو و دخترکـان بـا هـم        و این اسـت آن سـرود کـه زرتشـت سـرود، آن     
  :رقصیدند می

  .ات نگریستم و گویی در ژرفناي ناپیمودنی غرقه شدم تازگی در دیدگان به! اي زندگی
ا ناپیمودنی خوانـدم، بـر مـن    تو ر] ژرفناي[اما تو با قالب زرین مرا برکشیدي؛ و چون 

  .خنده زدي
  .دانند آنچه را که خود نتوانند پیمود ناپیمودنی می. گویند ماهیان همه همین می«گفتی که 

  .ام، نه از اهل فضیلت ام و وحشی؛ و به هر حال زن اما من تنها چیزي دگر شونده«
 — "رازنـاك "چـه   "جاودانـه "چـه   "وفـادار "بنامید چه  "ژرف"و شما مردان چه مرا «

  »!کنید؛ آه، شما اهل فضیلت هاي خویش به ما نمی کاري جز بخشیدن فضیلت
اش را بـاور نـدارم    اما مـن هرگـز او را و خنـده   . این چنین خنده زد آن زن باورنکردنی

  .گشاید هرگاه که زبان به بدگویی از خود می
ام  توسـن ] meiner wilden Weisheit/حکمـت /خـرد [ فرزانگـی و چون در خلوت بـا  

تنهـا از ایـن   . اي اي، تو عاشق اي، تو مشتاق تو خواهان«: گفتم، برآشفته با من گفت سخن می
  ».ستایی روست که زندگی را می

. مام در میان نهـاد  برآشفته] حکمت[ فرزانگیبه درشتی او را پاسخ گفتم و حقیقت را با 
حقیقت را در «خویش ] حکمت[ فرزانگیدهد که با  گاه می ترین پاسخ را آن و آدمی درشت

  .»نهد میان می
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و . دارم به جان و دل تنهـا زنـدگی را دوسـت مـی    : باري، ماجراي ما سه تن چنین است
  !دارم اش می گاه که از او بیزارم بیش از همیشه دوست براستی آن

ي خوب دارم و بسا بسیار خوب، از آن روسـت   میانه] متحک[ فرزانگیکه با  و اما این
  !اندازد که بسیار مرا به یاد زندگی می

من چـه  : اش را قالب ماهیگیري - اش را، و حتا زرین  او چشمان زندگی را دارد و خنده
  نمایند؟ توانم کرد که این دو چنین همانند می

با شـور و  » ست؟ دیگر کی] حکمت[ فرزانگیاین «: و چون زندگی روزي از من پرسید
  ]!حکمت[ فرزانگی! آري! آه«: اش شوق گفتم

نگـرد، بـا    ها بـدو مـی   از پس حجاب. نشیند اش فرو نمی ي اوست و تشنگی آدمی تشنه«
  .گیرد تورها او را می

  .افتند اش می اما پیرترین کُپورها به دام! دانم زیباست؟ چه می«
  .اش را زدن گزیدن و بیراهه بر زلف شانه ام لب بسیار دیده. دگرشونده است و خودراي

اما هرگاه زبان به بـدگویی از خـود   . به هر حال زن است. شاید بدذات است و فریبکار«
  »  .شود گشاید از همیشه فریباتر می می

اش را بسـت و   آمیز کرد و چشـمان  اي شیطنت چون این سخن را با زندگی گفتم، خنده
  :گفت
  از من؟گویی؟ نکند  از که سخن می«

ات را گشودي و گویی دیگر بار در ژرفنـاي   آه، اي زندگی عزیز، آنگاه دیگر بار چشمان
  .ناپیمودنی غرقه شدم

  .اما چون رقص به پایان آمد و دخترکان رفتند، غمین شد. چنین سرود زرتشت
چمنـزار نمنـاك اسـت و از    . ست که خورشید فرو نشسـته اسـت   دیري: سرانجام گفت

  .وزد می جنگل نسیمی خُنک
  اي، زرتشت؟ همچنان زنده! چه. نگرد چیزي ناشناس پیرامون من است و پراندیشه می

  چرا؟ براي چه؟ از چه راه؟ به کجا؟ کجا؟ چه گونه؟
  همچنان زنده بودن دیوانگی نیست؟
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ام را بـر مـن    افسـردگی . پرسـد  ام چنین از من مـی  آه، دوستان، شامگاه است که از درون
  .بر من ببخشایید فرا رسیدن شامگاه را: فرا رسیده استشامگاه ! ببخشایید

  خاتمه و نتیجه 
انبـوه  . مطالعات تفسیري و تأویلی متون فلسفی در کشور ما هنوز در آغاز راه است

هایی همچون فلسفه و ادبیات و الهیـات   دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري در رشته
هـاي بسـیاري در    نامـه  اکنون پایـان . اند متوننیازمند آشنایی با روشهاي تفسیر و تأویل 

آید، اما بعید است بتوان  هاي فلسفی فیلسوفان غربی به نگارش در می خصوص اندیشه
تفسـیر و  . اي تازه را انتظـار داشـت   اي یا طرح نکته حل مسأله ها نامه در انبوه این پایان

هـایی از ایـن و آن در   تأویل متن به معناي قطار کردن جمالتی از نویسنده یـا نقـل قول  
باید متن را پرسشگرانه خواند و در تک تک کلمـات و مفـاهیم    می. خصوص او نیست

ي »معنـا «و » فهم«ما . مطالعۀ انتقادي هر متن نخستین قدم در این راه است. درنگ کرد
پرسیم چرا زرتشت  ما نمی. کنیم پنداریم و از آنها پرسش نمی بسیاري چیزها را مسلم می

سـخن بگویـد؟   » حکمـت «یـا  » خرد«و نیز » عقل بزرگ«و » عقل کوچک«ید از نیچه با
را در تشـبیه  » زن«یا چرا نیچـه بایـد پـاي    . باید به این تمایزها و تفاوتها توجه کنیم می

شود؟ یا چرا ما  هاست که ملک طلق مردان محسوب می چیزهایی به میان بکشد که سده
» شک«آن مشهور است و در آن » عقل و نکوهشتخطئۀ «باید باور کنیم که فیلسوفی به 

نکنیم؟ من در این مطالعه، به پیروي از سـنتهاي تفسـیري و تـأویلی غربـی در مطالعـۀ      
انتقادي متن، کوشیدم نخست روشن کنم که داشتن متن صحیح و معتبر نخستین شـرط  

و  قدم گذاشتن در راه تفسیر و تأویل متن است و سپس یافتن تأویل و تفسیري ممکن
و » عقـل «بایـد در خصـوص معنـاي     با این همه آنچه می. موجه دومین گام در این راه

از همـین رو  . گفتم در این مجال میسر نبـود  در کل فلسفۀ نیچه می» حکمت«یا » خرد«
در نزد نیچه را به بحثهاي مستقلی » مسألۀ حکمت«و » مسألۀ عقل«تحقیق در خصوص 

  . شدهند گذارم که در آینده منتشر خوا وامی
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