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  نيتگنشتاياز تراکتاتوس و ای تازه ترجمه
  

 دشي جديها  انتشار کتابنةسروش دباغ به بهاگفتگو با 

   
 ۀقـاتش در حـوز  يشتر بـه جهـت تحق  يـ ران را بيافلسفة حکمت و ي پژوهشسةدکتر سروش دباغ عضو مؤس   

ن او در ير چند کتـاب از او منتـشر شـده و همچنـ         يدر چند ماه اخ   . ميشناس  ياخالق م فلسفة و   يليتحلفلسفة
 رســالةاز جملــه او . ران اســتيــ افة حکمــت و فلــسي پژوهــشسة مؤســي بــراييهــا حــال انجــام پــژوهش

ران ترجمـه کـرده   يـ  افة حکمـت و فلـس    ي مؤسـسه پژوهـش    ي بـرا  ي طرح ين را ط  يتگنشتاي و »تراکتاتوس«
امراخالقـي، امـر    «،  ) ١٣٨٧صـراط،   (»  ويتگنـشتاين  فةجستارهايي در فلس  : سكوت و معنا  «از او قبالً    . است

» اخـالق فة درسگفتارهايي در فلـس «، ) ١٣٨٨هرمس، (» عام و خاص در اخالق  «،  ) ١٣٨٨پارسه،  (» متعالي
ر يزبـان و تـصو  «و »  و اخالقيني ديروشنفکر «يها راً هم از او کتابياندو اخ  منتشر شده ) ١٣٨٨صراط،( 

 در يهـا  ن پژوهشي منتشر شده و همچن يها  ن کتاب ي با مضام  يي آشنا يبرا. ميا  دهي را د  )۱۳۸۹ ين(» جهان
  . ديخوان يم که ماحصل آن را مي را انجام داديي گفتگويجام با وحال ان

   
. ن مدت سه کتاب از شما منتشر شده استيو در ا. ديا ار فعال بودهير بسين چند ماه اخيدر ا!  دکتريآقا
 يسه کتاب» ر جهانيزبان و تصو«، و » و اخالقيني د يروشنفکر«،  »اخالقفلسفة در   ييگفتارها  درس«

 ين سه کتاب را دو محور اصليد که ايبه نظرم رس. اند ن مدت از شما به بازار نشر آمدهياهستند که در 
  . نيتگنشتاي ويدن در آرايچي و پيري درگيگرياخالق و دفلسفةاول مباحث . دهند يوند ميبه هم پ

ــه آنييدر کارهــا -  در ييدرســگفتارها«و »  اخــالقفعــام و خــاص در فلــس«د يــهــا اشــاره کرد  کــه ب
زبـان و  «و »  و اخـالق ينـ ي ديروشـنفکر  «يعنـ يگـر  يدو کتاب د  . اند   منتشر شده  ۸۸ز  يدر پائ » اخالقفلسفة
ل يـ ن دو کتاب آخر را هم در سـال گذشـته تحو  يا. اند  منتشر شده۸۹هم در بهار و تابستان     » ر جهان يتصو

 کـه اشـاره   يا ها نکته بن کتاياما در مورد محور ا. ر امسال منتشر شدندي بودم که با چند ماه تاخ    ناشر داده 
و هـم در  » عـام و خـاص در اخـالق   «هم در کتاب   . ل کنم ي را تکم   خواهم آن   يد درست است اما م    يکرد

ــسفة در ييدرســگفتارها« ــام و خــاص در اخــالق «. محــور بحــث، اخــالق اســت » اخالقفل ــع » ع در واق
 بـود در  يم و بحثـ انجام دادفلـسفة  حکمت و   ي موسسه پژوهش  ي بود که من برا    ي طرح پژوهش  يچاپنسخة

ا نـه  يـ ه عـام دارنـد   يـ  توجيل عمل اخالقـ يا دالين پرسش بود که آ  يمحور کتاب هم پاسخ به ا     . فرااخالق
ن پرسـش  يـ تر محور کتـاب ا  به عبارت ساده  . اخالقفلسفةدار در      است درازآهنگ و دامنه    يکه خود بحث  

ام آورده  ينامـه دکتـر   انيـ ن در پا را مـ  ن بحـث يـ  از اييها ا نه؟ بخشي وجود دارند    يبود که اصول اخالق   
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ن مباحـث بـه دسـت    يـ  هـم از ا ي بـوم ي کـردم قرائتـ  يسـع .  از کتاب هم نو و تازه بود  ييها  بودم اما بخش  
  . بدهم

   
ها و موضوعات  ا به دغدغهيد ي خودمان توجه داشتۀشي به سنت انديعنيست؟  ي چ يمنظورتان از بوم  

  ؟يج و مورد بحث فعليرا
ن حـوزه را مطـرح   يـ  مباحـث ا ين معنا که بتوانم به زبان قابل فهمـ      يبه ا .  زبان بود  يشتر تمرکزم رو  يب. نه-

امـا  . ت آن نظـر بدهنـد  يـ زان موفق ي م ۀد دربار يگران با ينه تالش کردم که البته د     ين زم ي هم در ا   يليخ. کنم
ن يـ  تالش کردم کـه ا يلير است و من خي فقيليث خين ح ي ما از ا   ي واژگان ۀنين است که گنج   يت ا يواقع

 و يسـاز  گـر در مفهـوم  يفقـرات و د ترجمـة  اول در جهت: تالشـم در دو جهـت بـود    . صه را جبران کـنم    ينق
 ۀم اما دربـار ي راس منبع داشتۀالبته دربار. مي داشتي به فارسينه منابع کمين زميدر ا . اتي مدع يبند  صورت
 يمـد و تـازه سـع   م و مـن بـا منـابع روزآ   ي نداشـت يگريز ديک کتاب چيک فصل از ي به جز    ييگرا  خاص

  . اخالق بودفلسفة ۀ در حوزيکار» عام و خاص در اخالق«ن کتاب يبنابرا. ن مباحث بپردازميکردم به ا
   

 يهـا  اخالق در دانـشگاه فلسفةس من در يبود که حاصل تدر  » اخالقفلسفة در   ييدرسگفتارها«گر  يکار د 
اده کردنـد و بعـد از   يـ مـشفقم پ  از شـاگردان  ين درسـگفتارها را تعـداد  يـ ک مجموعـه از ا  ي. مختلف بود 

اج بـه  يـ نه احتين زمي بودند که در ايزبانان يهدف خوانندگان فارس . ش به ناشر سپرده شد    يراين بار و  يچند
کتـاب حالـت   . يفـراخالق و اخـالق هنجـار   : کتاب بـه دنبـال پـرداختن بـه دو حـوزه اسـت      . منبع داشتند 

بـه نظـرم جـزو    . نوشتار تفاوت دارد ند و با درسک ي ميرويات درسگفتار هم پيدرسگفتار دارد و از مقتض  
م امـا  يـ ن حـوزه کتـاب دار  يدرا. ن حوزه نوشته شده است    يف درا ي است که در مقام تأل     ييها  ن کتاب ياول

 ۀ دربـار ي جلـد ۵ ۀک مجمـوع يـ  قـرار اسـت     يزود  ن را هـم اضـافه کـنم کـه بـه           يـ ا. اغلب ترجمه اسـت   
قـرار  . مي نفـر از دوسـتان در حـال اتمـام آن هـست     ۴ توسط نشر هرمس منتشر شود کـه مـن و      يليتحلفلسفة

 آن بـه  ي بپردازد کـه محورهـا   يفيئت تأل ي با ه  يليتحلفلسفة از مباحث    يکين مجموعه به    ياست هر جلد ا   
نوشــتن جلــد . اخالقفلــسفة و يشناســ زبان، معرفــتفلــسفةذهن، فلــسفةعلم، فلــسفة: ب عبارتنــد ازيــترت

  . نوشتار است ن تفاوت که درسي دارد با اي آموزشۀم صبغن کتاب هيا.  من استۀاخالق به عهدفلسفة
   

ام  ها منتشر کـرده  ن سالي که در ا   يگري د يها  از لحاظ جنس با کتاب    »  و اخالق  يني د يروشنفکر«کتاب  
ف يان هـم تـشر  ي هم که به مناسبت انتشار کتاب برگزار شده بود و جناب ملک          يا  در جلسه . متفاوت است 

 ي کار مطلقاً علمـ يدهد گاه ي انجام مي مختلفي به لحاظ جنس کار، کارها     يا  سندهيداشتند، گفتم هر نو   
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تـر خـود را    ي عموميها ها و نوشته  هم مقالهيگاه. ن جنس است  ي من از ا   ي قبل يدهد که کارها    يانجام م 
  .کند يچاپ م

   
 public (ي در مقام روشنفکر عمـوم يو محقق و گاه) scholar (ي در مقام دانشگاهي گاهيعني

intellectual (شود؟ يظاهر م  
ن کتـاب  يـ ا. پـردازد  ي مـ ي روشـنفکر ۀد به حوزيآ ين کتاب هم همانطور که از عنوانش برم   يدر ا . قاًيدق-

 کـشور منتـشر   يات عمـوم ين مطالـب در نـشر  يعموم ا.  مني عموميها مشتمل است بر گفتگوها و نوشته  
البتـه  . ام اند انتخـاب کـرده   تر بوده ام بهتر و پخته کرده ين تعداد را که فکر م يها ا   ان آن ياند و البته از م      شده
  . ش کردميراي نشر در کتاب دوباره وين تعداد را برايهم

   
   هم دارد؟يگريبخش د ن مطالب عنصر وحدتي بودن اي عموميژگين وير از ايغ
ص و  بـه طـور خـا   يني دي به طور عام و روشنفکر ياول روشنفکر . ن مطالب دو عنصر مشترک دارند     يا-
از جملـه در مقـاالت و   .  بـه موضـوعات نگـاه کـردن    يگـر از منظـر اخالقـ   يبـه عبـارت د    .  اخالق يگريد

 ي تعـداد ي آرايگر بـه نقـد و بررسـ   ي دۀو چند مقال» ستي متناقض ن  يني د يروشنفکر« مانند   ييگفتگوها
گـر  ي دبخـش . ام  موضـوعات پرداختـه  ي اخالقـ يدر بخـش دوم بـه بررسـ   . ام  پرداختهينياز روشنفکران د  

  . ام  من است که در آن باز هم به اخالق پرداختهيکتاب شامل مقاالت عموم
   

  ديا تان برگشته ي تخصصۀاما با کتاب آخرتان دوباره به حوز
تـا  . شـود  ي من در دو سـال گذشـته مـ    ي شامل مقاالت تخصصيتمام به» ر جهان يزبان و تصو  «کتاب  . بله-

چرا کـه تمـام   . ن کار را دوست دارميم که ايد بگويرف بزنم، باتوانم درباره کار خودم ح ي که م  ييآنجا
 کـه بـا   ي مقـاالت و تعـامالت  ين کار رويو ا. ام ها کار کرده دهين اي ايده دارند و روين کتاب ايمقاالت ا 

کانــت و تراکتــاتوس  « ۀمقـال . م بــودي بــراي جـذاب يلــينـد خ ي پـروردن مقــاالت داشــتم فرا يگـران بــرا يد
 ي روي خـوب يها  آن کار کردم و مباحثهين ماه رو ين جهت دوست دارم که چند     ي هم را از » نيتگنشتايو

 تراکتـاتوس و  ۀاغلـب مقـاالت کتـاب دربـار       . طـور اسـت     نيگر کتاب هم هم   ي مقاالت د  ۀيبق. آن داشتم 
  .  متأخر اوۀن است و هم درباره دوريتگنشتاي متقدم وۀاصطالح دور به
   

بخش  تان جالب و الهامي از او برايخواستم بپرسم چه وجه يد مين داريتگنشتاي که به ويا با توجه عالقه
  است؟
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ن يسيـ بـه هـر حـال اکادم     . ک اسـت  يـ ات کـار آکادم   ي از مقتـض   ين ناشـ  يتگنشتاي از توجه من به و     يبخش-
ار ي بـس   دارد کهيا ي شخصين زندگيتگنشتاين، و ياما جز ا  .  کار کند  ي تخصص يا     حوزه يست رو يبا  يم

ک مقالـه هـم   يـ پردازد و در  ين کتاب به طور خاص به فلسفة اخالق او م     ي ا ۀدو مقال . ز است يانگ  رتيبص
 ي درخـشان يهـا و اخگرهـا    دارد که بارقهين ذهن وقاديتگنشتايو. ام سه کردهي مقايي طباطباۀاو را با عالم   

سوف لـ يدگر را دو فيـ  او و هاياريد کـه بـس   يـ دان  يم.  گذاشته است  ي مختلف از خود به جا     يها  در حوزه 
رامـون او بـه وجـود آمـد     ي کـه پ   ياتيـ ن حجـم ادب   يتگنـشتا يداننـد و در مـورد و        يستم مـ  يـ رگذار قـرن ب   يتاث

و . خــورم ين حــوزه غوطــه مــيــ اســت کــه در اي ســال۱۰ -۹مــن حــدود . ت او اســتيــدهنــده اهم نــشان
 يهـا و آرا  شهيتالش من در مطالعه اند. دانم يد و الزم م   يران هم مف  ي ا ي جامعه فکر  ي او را برا   يها  شهياند
زبان مطرح شده اسـت  فلسفة و يشناس ذات در حوزة داللت  او که اوالً و به    ين است که از لوازم آرا     ياو ا 

ن بپردازم و انصافاً هـم از  ي مانند اخالق و دييها   او در حوزه   يها  شهيکوشم به لوازم اند     ياستفاده کنم و م   
  .ام  آموختهياو نکات درخشان

   
  د؟يرات اشاره کنين تاثي از ايد به مواردي توانيم
ا در بحـث  ي. ز بوديبرانگ م تاملي برايلي تراکتاتوس خ  يها  دهي ا ييگرا   و ضدواقع  ييگرا  بله در بحث واقع   -

 يلـ ي خيم بـه لحـاظ نظـر   يده و هم لوازم مترتب بـر آن بـرا  ي، هم خود ا   ييگرا   و ناشناخت  ييگرا  شناخت
 کـه  ي متقـدمان او و کـسان  ي و به طـور کلـ  يي طباطباۀ عالمايم بارها او را با کانت     يها  در کالس . مهم بود 

 يتوانـد رو  يم جـذاب اسـت کـه مـ    ي او بـرا يهـا  شهيـ ر اند يا خود سـ   يکنم و     يسه م ياند مقا   بعد از او آمده   
لـسوف اخـالق نبـود    ين فيتگنشتايد که وين نکته را در نظر داشته باش     يا. افکندي هم پرتو ب   ي اخالق يها  دهيا

 کـه در  ييهـا  دهيـ امـا ا .  دربـاره اخـالق نـدارد   ي نوشتار مـستقل ۱۹۲۹ج در سال    يمبراش در ک    و جز خطابه  
رد و يـ ار مورد اسـتفاده قـرار گ  ي فلسفة اخالق بسۀتواند در حوز   ي مطرح کرده است م    يشناس   داللت ۀحوز

 يهـا  شهيـ  فلسفة اخالق من منحصراً متعهد بـه لـوازم اند       ۀم که در حوز   ين را هم بگو   يالبته ا . راهگشا باشد 
  . کنم ي کار نم نيتگنشتايو
   

  .پردازد ياخالق مفلسفة به ينيتگنشتاي ويکردين تصور وجود دارد که شما با رويالبته در عموم ا
 ي به عبـارت يعني. ن وجوه اشتراک و افتراق دارديتگنشتاي وياخالق با آرافلسفةد کار من در حوزة   ينيبب ـ  

ان يـ گرا جهيان و نتيگرا دهي فايات و آرايمن به نظر. گراني ديکنم و هم از آرا  ي او استفاده م   يهم از آرا  
  . کنم يان هم رجوع ميگرا لتيو فض

   
  ن است؟يتگنشتاي وي شما اعم از آرايقاتي طرح تحقيعني
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 آرا بـه کـار   يبند ق و صورتين را در تلفيتگنشتاي ويآرا» عام و خاص در اخالق   «مثال در کتاب    . قاًيدق-
 موسـسه حکمـت و فلـسفه انجـام     ي بـرا يتازگ  که بهياما مثالً در کار . سب کارم بود  آن هم به تنا   . ام  برده

ن اسـت کـه   يـ ا. ام ن نداشتهيتگنشتاي وي به کارها يگرا است اصالً رجوع     لتي اخالق فض  ۀدهم و دربار    يم
وجـه   ن رابطـه عمـوم و خـصوص مـن    يتگنشتاي وۀقاتم درباريام با تحق يپژوه ان ارتباط اخالقيبه قول منطق  

  . است
   

ست؟ بـه  ي چيتان مضمون اصل يپژوه  اخالقيدر کارها. مي شما بپردازيپژوه د به اخالقياجازه بده 
  . شما استين نوع کارهاي مهم در ايک دوقطبيگرا  دهيگرا و فا لتيسه اخالق فضينظرم آمد که مقا

ن اسـت کـه شـأن    يـ هـا ا  دهيـ ن ايـ  از ايکـ ي. رميـ گ ي ميده را پين حوزه چند اين است که در ا   يراست ا -
کـنم   ي مي شده است و سعي بد معرفيلين آن ادا نشده و خ يان ما شناخته نشده و د     يگرا در م    دهياخالق فا 
تـه اسـت آن نـوع نگـاه     ي که در حـال گـذار از سـنت بـه مدرن       يا  به نظرم در جامعه   .  آن بکوشم  يدر معرف 

 را يشيـ  و دگرانديتوانـد دگرباشـ   يگـر مـ  ي ديهـا   ما است و بهتر از نگـاه   ي که متناسب تنوع فعل    ياخالق
 هـم  يگر بـا اخـالق کـانت     ي د ياز سو .  همان اخالق متوسطان   يعني. انه است يگرا  دهيه کند، اخالق فا   يتوج

ن نـوع  يـ خصوص که ا به. گراست لتي اخالق فضيق رويگرم شناساندن و تحق   يکار د . ار همدل هستم  يبس
 ين نگـاه اخالقـ  يل همـ يـ تـوان ذ  ي ما را ميت عرفاايمثالً مدع.  دارد ي طوالن ۀاخالق در سنت ما هم سابق     

م جالـب اسـت   يهـا بـرا   نيـ ا. ميتـه هـم آشـنا هـست    ي بعد از مدرنيگرا لتيعالوه ما با اخالق فض به. قرار داد 
 مـن  ي جـد ۀ مـدرن دغـدغ  يگـرا  لتي و اخـالق فـض  ي سنت يگرا  لتيان اخالق فض  ي م ۀسيخصوص مقا   به

  . است
   

م ين دغدغه را در درسـگفتارها يا. ن و اخالق است   ي د ۀست رابط  من ا  يها   هم از دغدغه   يگريموضوع د 
ن يام همـ  بـه آن پرداختـه  »  و اخـالق ينـ ي ديروشـنفکر « هم که در کتاب ييها دهياز ا. ام  پرداختهيتا حد 

.  متـاخر اسـت  ينـ ي دين و اخالق از جملـه موضـوعات مـورد عالقـه روشـنفکر           ي د ۀاست که بحث رابط   
گـردد بـه فهـم     يل روزمـره بـه نظـر مـن برمـ       يشه تا مسا  ي نظر و اند   ۀ حوز  ما از  ي از مشکالت کنون   ياريبس

 از دسـت  يسئواالت. ن و اخالق و اساساً فهم نادرست از شأن و منزلت مستقل اخالق    ي د ۀنادرست از رابط  
نـه  ين زميـ ات در ايا نه؟ مدعين مستقل است ي از ديشناخت  و معرفت يا اخالق به لحاظ وجودشناخت    يکه آ 

ا نـه؟ و  يـ ن سـخن گفـت   ي ما از اخالق مستقل از دجامعةتوان در  يا ميست؟ و آ  يل چ يبدست؟ موضع   يچ
ن هـم از  يـ ا. ديشيـ هـا اند  توان مطـرح کـرد و بـه آن    ين دست را م  ي از ا  ياست و موضوعات  ي س ينقد اخالق 

ورود بـه  . ام نـه نکـرده  ين زميـ  در اير مدعات در درسگفتارها کـار  ي من است که البته جز تقر      يها  دغدغه



 ٦

 پختـه و  يلـ يد خيـ ر مدعات است و در صـورت ورود بـه آن بـه نظـرم آدم با    ي از تقرين مبحث اما جدا  يا
  . االطراف وارد شود جامع

   
 ييها يژگيترجمه شما چه و.  ترجمه و شرح تراکتاتوس استيعني آخرتان  سئوال آخرم درباره کتاب

  دارد؟
ن کتـاب  يـ ا. ران انجـام دادم يافلـسفة حکمـت و   ي پژوهشمؤسسة  ي بود که برا   يا  ن پروژه ين کار دوم  يا-

گـر هـم   يدترجمـة  ن رسـاله دو يـ البتـه از ا . ن اسـت يتگنـشتا ي تراکتاتوس و  رسالةمشتمل بر ترجمه و شرح      
 کـه  يرغم احترامـ  ياند که عل  انجام دادهيسلطان بين اديالد  شمسيها را آقا  از آنيکيوجود دارند که    

ترجمـة  ام  کـرده يمـن سـع  .  نداردياد در ترجمه، زبان روان   يم دقت ز  رغ  يلم به نظرم باز عل    يشان قا ي ا يبرا
ن رسـاله  يـ  اۀ صـفحه دربـار  ۱۶۰ حـول و حـوش   يعـالوه شـرح   بـه . ن رساله به دست دهـم   ي از ا  يتر  روان
  . ن رساله استي اۀ درباري به زبان فارسيفين شرح تاليام که اول نوشته

   
ن اثـر دوبـاره   يـ از بود که ايوجود داشت به نظرتان نن رساله يگر از ا ين که دو ترجمه د    يبا توجه به ا   

  ترجمه شود؟
طـور کـه گفـتم روان     ق است امـا همـان  ي دقيسلطان بي اديآقاترجمة .از وجود داشتين ن يبه نظرم ا  . بله-
  .  از رساله به دست دهميروانترجمة ام  کردهيسع. ستين
   

  د؟ي هم آماده نشر داريگريکار د
ن يـ ا.  را قـرار اسـت نـشر پارسـه منتـشر کنـد            يليتحلفلسفة ۀ من در حوز   يارها شامل درسگفت  يکتاب. بلهـ  

  . ش استيراي است هم در حال ويليخ فلسفة تحليکتاب که شامل تار
 
 


