
 

 
 

 کیمیای سعادت
 از ادبیات و فلسفه تا آثار ارسطو 

 
 *محمدجواد اسماعیلی

 
» در ایران یترجمه ادب«نخستین همایش 

رخداد فرهنگی بزرگی بود که به اهتمام 
فر در مشهد در دکتر علی خزاعی

 ١٣٧٩وهشتم بهمن وششم تا بیستبیست
برگزار شد. آن ایام روزهای پایانی تحصیل 

گذراندم. کارشناسی می ۀفلسفه را در دور 
در این همایش بود که توفیق آشنایی با 

اد. روانشاد استاد اسماعیل سعادت دست د
تا آن ایام استاد سعادت را در مقام مترجم 

شناختم و از آثار ارزشمند آثار فلسفی می
گاه بودم:   خوبیبهایشان در این قلمرو  آ

سیر (جورج ادوارد مور)، بخشی از  اخالق
(ماجد فخری)،  فلسفه در جهان اسالم

 تاریخ فلسفه: از وولف تا کانتبخشی از 
تفسیر قرآنی و زبان (فردریک کاپلستون)، 

 ازهیی چقیقت حاخنه شدن بیرای رسن راه بریتهه و بماهالح فه در اصالرس(پل نویا)،  عرفانی
های (ارسطو). در همان ایام ترجمه در کون و فساد(راجر اسکروتن)،  اسپینوزا(اسپینوزا)، 
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ستودیم. در آن چند روز که در مشهد حضور داشتند ت میایشان را از جهت فصاحت و دق
شدم. بعدًا که صحبت میداد با ایشان همدر خالل جلسات همایش هرگاه فرصتی دست می

ام داشت، اهتمام وافر های کارشناسی ارشد و دکترینامهکلیدی در پایان یارسطو نقش ۀاندیش
آثار ، در آسماناز همیشه یافتم، آثاری نظیر  ترآثار ارسطو را ستودنی ۀاستاد سعادت به ترجم

گوهایم با استاد سعادت بیشتر از گذشته و . اما این اثر اخیر سبب شد تا گفتخطابهو  علوی
باشد. ماجرا از این قرار بود که آقای ساغروانی، مدیر وقت انتشارات هرمس، تمایل داشت 

شار بخوانم. با افتخار پذیرفتم و ارسطو را پیش از انت خطابهاستاد سعادت از  ۀکه ترجم
وبدل شد و استاد با دقت هایی میان ما رّد پیشنهادهایی را تقدیم استاد سعادت کردم. نوشته

 کرد. دانست در ترجمه لحاظ میخواند و مواردی را که مناسب میپیشنهادها را می ۀتمام هم
ر چشمگیر بود عبارت بود دو خصلت واالیی که در آن مدت در رفتار استاد گرانمایه بسیا

وقتی از استاد بزرگوار آقای دکتر حسین معصومی همدانی ها نظر و رواداری. بعداز دقت
به دیدار  ٨١٣٩ارسطو را آغاز کرده است در تابستان  طبیعیات ۀشنیدم که استاد سعادت ترجم

های ایشان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی رفتم. خوشبختانه استاد سعادت افزون بر ترجمه
کهن عربی مربوط به هزار سال قبل در عصر ترجمه نیز بهره  ۀفرانسوی و انگلیسی، از ترجم

از یک نسخه و (امیل بریه) تازه منتشر شده بود  ترجمه تاریخ فلسفه: قرن نوزدهمگرفتند. می
 ۀآن را مزّین به خط خود به اینجانب هدیه کردند. آنجا بود که ایشان اشاره کردند که به توصی

اند. دار شدهتاریخ فلسفه را عهده ۀمانده از این دور مجلدات باقی ۀاستاد یحیی مهدوی ترجم
 مجلدات پیشین به اهتمام دکتر علیمراد داوودی و دکتر یحیی مهدوی ترجمه شده بود.

خبر شوم. با طبیعّیات ۀبعد از آن دیدار به استاد تلفن کردم تا از سرگذشت ترجمی مدت 
 اخالق اودموس ۀبلکه ترجم ؛این کتاب را تمام کرده بودند ۀتنها ترجمخوشبختانه ایشان نه

که تاکنون به فارسی ترجمه نشده بود نیز رو به اتمام داشت. استاد در آخرین تماسی که با 
مقاالت چهارم، پنجم و  ۀمانده از کتاب، ترجماره کردند که تنها بخش باقیایشان داشتم اش

یکی  اخالق نیکوماخوساست که با مقاالت پنجم، ششم و هفتم  اخالق اودموسششم  
ای تازه به دست ترجمه اخالق نیکوماخوسایشان به اینجانب این بود که از  ۀاست. توصی

های ایشان عمل کنم. در میان ترجمه ۀدهم. امیدوارم توفیق یابم در فرصتی مناسب به توصی
ام که اثری است بسیار شیوا (ناتالی ساروت) را خوانده عصر بدگمانیادبی ایشان تنها کتاب 

ادم که خوب و اثرگذار. اخیرًا به آقای محمدخانی، معاون فرهنگی شهر کتاب، پیشنهاد د
 و هر  ودـیک ثبت شـهای آثار کالسمهـتاد سعادت درخصوص ترجـای به نام اساست جایزه
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 های ارزشمند در این قلمرو اهداء شود و یاد استاد سعادت بیش ازسال به شماری از ترجمه
 پیش زنده نگاه داشته شود. 

د سعادت از آثار ارسطو های استادر این بخش از نوشتار، مایلم به نکاتی در باب ترجمه
آثار ارسطو، پیوند میان این آثار با متون  ۀهای استاد سعادت از ترجماشاره کنم. یکی از انگیزه

سینا بوده است و اینکه این اندیشمندان در تأّمالت فلسفی اسالمی خصوصًا آثار ابن ۀفلسف
نوشتارهای خود بدین نکته اند. استاد سعادت در برخی از خود به آثار ارسطو نظر داشته

سینا با آنکه که آثار عربی اندیشمندانی نظیر ابن اندتصریح و افزون بر این خاطر نشان کرده
پیشتر ضرورت نداشته است تا به فارسی ترجمه شود اما در روزگار ما دانشجویان فلسفه نیازمند 

سی ترجمه شوند. یکی از فارسی این آثار هستند و بایسته است که به فار  ۀدسترسی به ترجم
های فرانسوی آثار ارسطو، های استاد سعادت این است که با آنکه ترجمههای ترجمهویژگی

های کهن عربی، و در مواردی، برخی حال، مراجعه به ترجمهمنبع اصلی وی بوده است بااین
هایی دغدغه های ناظر به آن آثار، نیز از نظر ایشان دور نمانده بود. یکی ازشرح و تلخیص

گیری از میراث کهن ادبیات فارسی که ایشان در مقام مترجم بارها بدان اشاره کرده است بهره
کند. ایشان بارها به این نکته اشاره بار میاست که مترجم را در غنا بخشیدن به ترجمه، گران

تشویق حافظ و نیز  دیوانسعدی و  گلستانداشت که بازخوانی آثار کهن ادبیات ما نظیر 
» روح زبان فارسی«جوانان به بازنویسی از این متون، اثری شگرف و ماندگار در شناخت 

های آثار ارسطویی که به همت استاد سعادت ترجمه شده آورد. یکی از ویژگیپدید می
هایی است که به ایضاح عبارات های مترجمان فرانسوی و نیز یادداشتمقدمه ۀاست، ترجم

هایی که در پایان هر اثر درج شده است، نیز از نامهرساند. افزودن واژهیدشوار کتاب یاری م
ها نامهشود. در این واژههای این دسته از آثار استاد سعادت شمرده میدیگر ویژگی

های سو و معادلهای فرانسوی، انگلیسی، یونانی و التینی در یکاصطالحات فلسفی به زبان
های این چند نامهرسد گردآوری واژهشده است. به نظر می فارسی آنها در سوی دیگر ثبت

تواند به بسیاری می »سعادت ۀنامواژه«صورت الفبایی با عنوان یکپارچه به ۀاثر در یک مجموع
های استاد سعادت موجز از ترجمه ۀدر پایان، با نقل چند برگزیدمندان یاری برساند. از عالقه

یابد که میدر خوبیبهها خواننده برم. در این برگزیدهپایان میاز آثار ارسطو سخن خود را به 
به زبان فارسی ترجمه تر چگونه استاد سعادت، فکر فلسفی ارسطو را با ظرافت هر چه تمام

 از پیچیدگی و ابهام به دور باشد. حد ممکن سخن ارسطو تا به نحوی که کرده است 
  شاد!یاد استاد سعادت گرامی باد و روانش 
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 ویآثار علْ 
نامند: چه طبیعتی چیزی است که آن را هوا می ۀآید دربار نخستین مشکلی که پیش می

باید برای آن، در جهانی که زمین را احاطه کرده است، قائل بود؟ جای آن نسبت به 
حجم زمین نسبت  ۀاند کدام است؟ دربار دیگر چیزهایی که آنها را عناصر اجسام نامیده

طور اطالع نیستیم، چه، مطالعات نجومی بهاند بیاجسامی که آن را احاطه کرده ۀبه انداز 
 ۀتر از بعضی ستارگان است. دربار قطع نشان داده است که زمین حّتی بسیار کوچک

آب، [باید گفت که] ما این عنصر را هرگز به طور طبیعی یکجا و جدا [از دیگر عناصر] 
داری که در گرداگرد جهان جای دارد، یعنی بیرون از بینیم؛ این عنصر بیرون از مقنمی

آبهایی که در عمق زمین است و ما آنها را  ۀآبهای مشهود، دریا و رودها، و بیرون از هم
 بینیم، وجود ندارد.نمی

 ٥١، ١٣٨٨، ارسطو، نشر هرمس، ویآثار علْ  

 در آسمان
کند، و باید بکوشیم تا برای حّق، دچار مشکل دو مسئله هست که ممکن است ما را، به

آنها راه حّل قابل قبول به دست دهیم: زیرا ما حمّیت کسی را که میل شدیدش به دانستن 
آورد، حّتی به دارد که در مسائلی که برای ما مشکالت بزرگ پدید میاو را بر آن می

بسیاری دانیم نه گستاخی. در میان مسائل فروتنی می ۀاطالعات اندک اکتفا کند، نشان
کند، و آن این است از این نوع، یکی هست که توّجه ما را بیش از همه به خود جلب می

شوند، متحّرک به که به چه عّلت اجسام، هر چه از حرکت انتقالی نخستین دورتر می
 اند که حرکت بیشتری دارند؟حرکات بیشتری نیستند بلکه اجسام میانی

 ١٠٥، ١٣٧٩، ارسطو، نشر هرمس، در آسمان

 تعریف دوستی
ما چه کسی را دوست داریم و از چه کسی نفرت داریم، و چرا؟ این را باید پس از آنکه 

داشتن را تعریف کردیم، بگوییم. بگذارید فرض کنیم که نخست دوستی و دوست
دوست داشتن یعنی خواستن چیزی برای کسی که آن چیز، برای او نه برای خودمان، 

هر چه در توان داریم برای اینکه آن را فراهم کنیم. دوست ما کاربستن خوب باشد و به
کسی است که ما را دوست داشته باشد و ما در مقابل او را دوست داشته باشیم. کسانی 

طور متقابل دانند که بدانند که این حالت روحی میان آنها بهیکدیگر را دوست خود می
 وجود دارد.

 ١٦٩-١٧٠، ١٣٩٢، ارسطو، نشر هرمس خطابه


