
Some Notes on Πόλεμος and Δίκη in Heraclitus B80
نوروزیفرشادترجمه

) |٨٠قطعه (هراکليتوسآراءدرΔίκηوΠόλεμοςبراینويسه

]١[مايتديويد

εἰδέναι δὲ χρὴ τὸν πόλεμον ἐόντα ξυνόν, καὶ δίκην ἔριν, καὶ γινόμενα πάντα
κατ΄ ἔριν καὶ χρεώμενα [χρεών] ( ٨٠قطعه )

چيزهمهدرجنگ: استمضمونبدينایخالصهنسبتًامعنایبرمحاطکلیطوربههراکليتوس،بهمنسوبقطعهاين
.آيدمیوجودبهونزاعراهازچيزهمهواستعدلنزاعواستمشترک

Πόλεμοςآلمانی –واژهمترادف) -kampf (انگليسی –تردقيقواژهيا) -war (نظرممنطريق،هربه. شودمیبيان
)kampf (جایبهواستاشتباهتعبيراينکهاستاينΠόλεμος- ازمقبولتفسير-تفهيمدرترقديمیديدگاهیبهنسبت

،(war (جنگواژهبادهيممیقرارمعادلامروزماکهآنچهيااستترعمومیایواژهکهنزاعيامبارزهمعنایبه
πόλεμοςاصطالحجایبهمنکهداردچيزیبرداللت) acausality)[2[ازفراترزمانیهميابودیهممعنایبه

اينرواز]٣[.داردمتناقضومتضادظاهرآنهاانتزاعغالبًاواستشدهجداذهنازشئماانديشهدرکهوماعّلیتفکر
:۵٣قطعهازمندقيقترجمه

Πόλεμος  πάντων  μὲν  πατήρ  ἐστι,  πάντων  δὲ  βασιλεύς,  καὶ  τοὺς  μὲν  θεοὺς
ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους.

رابرخیوفانیموجوداتبرخیخدايان،چونرابرخیچيز،همهومابرکندمیحکمرانیاست،ماپيدايشمنشاءپولموس
.استآفريده) برده (محدودوبنددررابرخیو) آزاد (نامحدود

:ازمنترجمهطبق

εἰδέναι δὲ χρὴ τὸν πόλεμον ἐόντα ξυνόν, καὶ δίκην ἔριν, καὶ γινόμενα πάντα
κατ΄ ἔριν καὶ χρεώμενα [χρεών]

نزاعازطبيعیطوربهموجوداتهمهوδίκηپيکارباافکنده،سايهچيزهمهبرپولموسکهباشيدآگاهبايد: «معنایبه
.»يابندمیتولد

وπόλεμοςواژهدوهرزيرا) ترجمهجایبه (بردمکاربهواژهبهواژهراδίκηوπόλεμοςتعمدًامناينجا
δίκη) شودنوشتهکنممیپيشنهادمنΠόλεμοςوΔίκα (مانندبايدyυχή (psyche/Psyche (قانونعنوانبه

تفسيروتعبيرالزام،اظهار،اشاره،خصوصدرترتيببدينو) شودنوشتهبزرگحرفبا (شودگرفتهنظردراصليا
واژگانبهآنها) ترجمه (برگرداندن. شودمیتلقیدرستامریایاندازهتامننظربه. استمنوالهمينبرΔίκαنمودن

.استاشتباهمننظربه- دارندراخودشانخاصمعنایامروزکه” –justice “و” war “همچونانگليسی

δίκηطريقهالزم،وطبيعیموازنه،)قضاوتامريا (]۴[قضاوتقوم،يک) های (سنت: مفاهيمباتواندمیمثالبرای
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.باشدمرتبطقوميتی/ مرسوم/ صحيح

عمومًاکهچيزیآنازمتفاوتوفلسفیایقائدهبرمتعالی،وخاصجديد،معنیکهایگونهبهمن،Δίκαبارابطهدر
δίκηموضوعی،اصلياقوميتیاصليکچناچه. داريممیبيانرارساند،میراΔίκαفراچيزیبهاشاراتیگونهبدين

حيثازطبيعت،تعادِلخدايگاِن – گانکنندهقضاوت،خدايگانامردراستδίκηبرمحاطآنچهوکندمیوضعيتی
.يابدمیتکوينسنتیوباستانی

πάθει μάθοςکه – σωφρονεῖν – مستدلفکریبامستدل،قضاوتتعادل،برکندمیداللتΔίκαترتيببدين
هایصورتکهاستπόλιςياخاصسنتيکازπάθει μάθοςحصلماهماينورساند،میرااعاداتوموجبات

گفتهاستممکنآنچهاست،Δίκαآميزاسرارمبادیعنوانبهرواينازδίκη. استآنهاباستانیهایسنتبرایایپايه
کهاست،طبيعیشخصی،زمانمندنتايجاغلبکهὕβριςبين– استὕβριςوἀρετήبينخاصوالزمتعادليکشود

ἀρετήآيدمیمفرطونامتعادلبرابردر.

.استيافتهتحققامراين٨٠قطعهدرهراکليتوستوسطچنانچه – δίκηشودمیياهست) نزاع (ἔριςگاهیکهاستاين

شدهبازگودارد،شهرتازوپيونانیاساطيرهایداستاندرکهباشدتوجهجالبشايدواژهاين،Πόλεμοςبارابطهدر
پيوسته) خانوادگیکشاکشδαίμωνعنوانبه (استيافتهتشخصπόλεμοςيکهراکليتوس،دورانجرياندرواست

درπόλεμοςکهقوميتیعمومیباوريککهآنو]۵[)خودبينانهتکبرازδαίμωνعنوانبه (ὕβριςيافتهتخصيص
بايدἔριςموجببهياعلتبهکهاستحالیدراست]٧[هوبريسپيرو]۶[پولموس –داردقرارὕβριςبامشايعت
.باشدبرعکس

نظرطبقبرکهاست،دانستنبهمختصومناسبکه – πάθει μάθοςازشودمیبرگرفتهاغلبἔριςنتيجه،در
قديمیخيلیاديانجايگزينیبرایزئوسازگرفتهبرنودريافتیاست،جديدیقانونواستعقالنیدريافتی]٨[آيسخيلوس

Μοῖραιبرناظراغلبدارند،هراسوترسطريقبرابتناءکهجزمیو  τρίμορφοι  μνήμονές  τ᾽
Ἐρινύεςاورستيادرآنتشريحبرسعیآيسخيلوسکهجديدیدريافت]٩[.است) Oresteia(دارد.

۵٣قطعهدرکهاستΠόλεμοςطبيعتعلیساختاروحقيقتباشدارزشحائزوفهميدهبتواندشايدکهآنچهترتيببدين
درواستهافانیتمامیحکمرانيامستولیکهاستشدهاشارهبدان) هستیتجلیيا” انرژی “يا (طبيعتمبنایعنوانبه

ديگرواستشدهاشارهἔριςازحاصلطبيعیتمايزو) موجوداتتمايزدليل (هستیازموجوداتتجلیداليل٨٠قطعه
اشارهبدان١١٢قطعهدرکهآنچهنتيجهتواندمیکهبازگشتيکدارد؛هستیبهبازگشتيکبهاشاره١٢٣قطعهدراينکه

سویبهراماتواندمیاستمستدلمتعادل،عميق،کهآنچهواستعميق] σωφρονεῖν [استداللازبرآمدهکهباشد،شد
.دهدسوقὕβριςنشدنمرتکب

:نوشتپی

[١] David Myatt

[2] For the axiom of acausality, see my Introduction to The Philosophy of The
Numen.

[3] For an outline of opposites, refer to my essay The Abstraction of Change as
Opposites and Dialectic.

[4] Judgement
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[5] δαίμων is not one of the pantheon of major Greek gods – θεοί – but rather a
lesser  type  of  divinity  who  might  be  assigned  by  those  gods  to  bring  good
fortune or misfortune to human beings and/or watch over certain human beings
and especially particular numinous (sacred) places.

[6] Polemos

[7] Hubris

[8] Agamemnon,174-183. qv. my essay, From Aeschylus To The Numinous Way –
The Numinous Authority of πάθει μάθος

[٩] Aeschylus (attributed), Prometheus Bound, 515-6

Credits

نوروزیفرشادترجمه

Source: http://new-philosophy.ir/?p=5095

3


