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 یاپایذ   با  افالطىن   دضمىی
 رهىمایان  بزای  سزگطتگی

 
 زـیلـرا نـدب

 
 *  * * 
 یدهــکـچ

ـهًگ و صتی تمؼو اف ؿاه تـبیت. تـبیت پایؼیا یًٞی تىاتـ و ص٦٘ مًْ  ت و ٥
کاػهیا بـ ػمت  امت. ؿوه نتیا ا  ى تل٪ی ؽاتیا٥الٕىو ه٢ایـ ا٥یلنى٥او ػؿ آ

ٝالوه بـ  ػؿ ػیالىگهایوو  امت یذ رقهیاػیالکتیکی او اماما  پىیا و ٝاؿی اف يت
ىىػ. او اف ایى  ػ هیا٪تيايیق  ٩بیل يتایذایى هبًای ه٦ـوّات اف عىػ يتایذ صتی 

کًؼ که پایؼیا  احبات هی ،ام که ػؿ ایى ه٪اله به آيها پـػاعته ٕـ٧ ػیگـی٨ و یٕـ
  ػؿ ٥لن٦ه يؼاؿػ.گاهیـلًگهیچ 

*  *  * 
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 تــيضـیـح متـرجم

  دربارۀ وىیسىذه:
ـا يیلق  اف ػاييگاه ایالتی لىئیقیايا لینايل  5131و  5137ػؿ  51/55/5115ٕٔهتىلؼ ػب

ـ٥ت  ٥ى٧و  ٔ ESUٕ اهپىؿیاػؿ ػو ػاييگاه ابتؼا  ىؼ. تؼؿیل هي٢ىل 5131اف و  لینايل ٥لن٦ه گ
اف و  ػؿك ػاػ٥لن٦ه  ژوهاينبىؿگٔ Witsٕ واتـمًؼ ویت ػؿ 5117تا  5137و بامتى و اف 

ـ٥ت ػاييگاه همیى ـا گ  ػؿ کالذ هـی 0555 تا 5111 افو به اهـیکا بافگيت  5117 ػؿ .ػکت
به  اف آيزا. ٥لن٦ۀ ا٥الٕىو هي٢ىل بىػل یؼؿبه تویـریًیا ٥ـیؼؿیکنبىؿگ ػؿ واىیًگتى 

 ؿتبۀ امتاػی شخصیتهای آثار افالطىنپل اف ييـ ی٬ مال هیيیگاو ؿ٥ت و  ایالتیػاييگاه 
ـ٥ت  امت. هیيیگاوػؿ ٔ .Emertia Profامتاػ همتاف بافيينتۀ هي٢ىل به عؼهت ٕ . اهـوفگ

پژوهی هيهىؿتـیى  ػؿ ػيیای ا٥الٕىو ؛فيؼه امت اوژوهپ ا٥الٕىو تـیىبقؿگيیلق اف 
ـاو  ػگماتینن ٩لمؼاػ هی ْٝى رًاس ؿاػیکال ربهۀ ّْؼ  ؿهبـ « ٕهکتب کلمبیا»ىىػ و اف ؿهب

ـا ػیگـ ویکتىؿیًى  کتاب  ػو ه بـٝالوػؿ چهل مال اعیـ  يیلقامتٔ. [ Victorino Tejera]تغ
کادمیا، ٔ و 6ٕي٬ س افالطىن راآثشخصیتهای هـرٜ همتاف و  ٔ 3ٕي٬ س ورزی فلسفهآگىرا، آ

ـآ و ػیالىگها يىىته  تـرمه و ػؿ تؼویى  ؿا یا پىلیتهػ٥تـ یکن و ػهها ه٪اله ػؿباؿۀ ا٥الٕىو و م٪
ـػه که یکی ػؿباؿۀ   پژوه ا٥الٕىو ياهۀ و ػیگـی ريى سىمپىسیىنػو هزمىٝۀ اؿفيؼه همکاؿی ک

 . امت [Holger Thesleff] هىلگـ تنل٤، یػوؿايناف ٥ًاليؼ
بنیاؿ  ًىفا و آفاػی ػاييگاه و هنائل فياویػؿباؿۀ امپ ؛يینت پژوه ا٥الٕىو٥٪ٔ  يیلق

ْٝى ػوافػه ايزمى هن هنت؛ اف رمله ايزمى ٥یلىلىژی اهـیکا، ايزمى  امت. يىىته
٥لن٦ۀ اهـیکا، ايزمى امتاػاو ػاييگاهی اهـیکا، ايزمى امپیًىفاىًاماو آهـیکای ىمالی، 

ايزمى ايزمى ٥لن٦ۀ َٝـ بامتاو، ايزمى عايۀ امپیًىفا، ايزمى ٥لن٦ۀ یىياو بامتاو، 
 2.ا٥الٕىو المللی بیى

  مماله: دربارۀ تزجمه و
[بیى  ال٦اٗهمۀ صىاىی و  ا٥قوػ که ًٝىاو ٥ـٝی  يکته هنو بایؼ ایى  ما ها٥قوػؿا هى  ]

هیمىو  ابىيىىتۀ  ٔبرای سرگشتگان ییرهىما =ٕ داللة الحائریه کتاب هيهىؿ ًٝىاوه٪اله پاؿوػی 
ـۀ بیى يیق  >goo.gl/47lWnB< ػؿىؼ و ٔ اؿائه ٥5113لن٦ه ٕ المللی امت. ه٪اله ػؿ بینتمیى کًگ

 .آو ؿا عىايؼاٍل تىاو  هی

 ىؿـًؼپــػهـاػی عـه
12.08.2017 

https://goo.gl/47lWnB
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 دشمنی افالطين با پایدیا

❦ 

 
 
 
 

ـهًگ و مًْ  پایذیا مه رلؼییگـ ػؿ کتاب  ات و تـبیت چیقی ت و اػبیهؼٝی امت که تمؼو و ٥
ـاػ هی« پایؼیا»یىيايیاو اف کلمۀ يینت رق ابٞاػ هغتل٤ آيچه  اگـ هت٦٪ا  »کـػيؼ و ایى پًذ بٞؼ ؿا  ه

ـۀ آو ه٦هىم یىيايی ييؼيی امت ٫امتٞمال يکًین، ػؿ ػؿ هغال٦ت با یگـ عىاهن گ٦ت کاؿ «.گنت
ؿمتاعیق ؿوس ػیًی تـبیت یىياو بامتاو »بیتای ا٥الٕىو يه تکمیل اوهايینن مى٥نٖائیاو بىػ و يه 

ـاژػی ـاو ت ت ي٦ی ٍـیش هـرٞیو کاؿ بیتای ا؛ [تـرمۀ ٥اؿمی 156ً ]« پـػاف اف هىهـ تا ىاٝ
بىػ.  پایؼیاػاينتًؼ ػؿ ٝیى اٝاػۀ ٍضیش فهیًۀ ٥لن٦ی  يهاػهای بًیاػی آيچه یىيايیاو پایؼیا هی

ل ىىػ؛ ماف کـػ بی آيکه به ىکاکیت هتىم هنئله پاا٥تاػه ؿا اهىؿی ا٥الٕىو اهىؿ ٝاػی و پیو
آيکه ػؿ تىاو هؼام بضج و آيها ؿا ؿػ کـػ بی  هات و يتایذ هیکـػ اف فیـ و فبـ رمیٜ ه٪ؼ اٝالو

 بىػ. که ػىمى آو ػگماتیننکًؼ؛ و ػؿ همۀ ایى کاؿها يه ٥٪ٔ بـی اف چًؼايی  یه٨ًٖ ت٪ال [ٝـٍۀ]

ـهًگ ا٥الٕىو تـبیت ؿا اف مًْ  ػاينت چىو تـبیت  هیامامیتـ ت یا اػبیات یا تمؼو یا ٥
ـػ. ؿامت آيکه تـبیت و هيغٌ هی  کًؼ آو چهاؿ هىؿػ ؿا چگىيه بایؼ تضَیل و تزلیل و ي٪ؼ ک

وؿفی ػؿ ؿوفگاؿ ا٥الٕىو همايًؼ اىت٢ال  ٥لن٦ه ؽاتا  پیىمته بىػيؼ؛ همچًايکه اهـوف هنتًؼ. ٥لن٦ه
به آو ػؿ ؿوفگاؿ ها اماما  تؼؿیل ٥لن٦ه بىػه امت يه ماعت يٚام ٥لن٦ی. ػؿ وا٩ٜ اگـ ا٥الٕىو 

ـتبٔ و القاهات هت٪ابلياو ،عال٨ يٚاهی ٥لن٦ی بىػ،  هی یًٞی هزمىٝۀ هًنزن اٍىل هىّىٝۀ ه
ـۀ بیو اف  ٪ی هی٥یلنى٣ بنیاؿ ياهى٥ ـای يیل به هـ ارماٝی ػؿباؿۀ  ػو هقاؿهىؼ. اگـ حم پژوهو ب

تىاو  ی هاؿکل هیهيابهو ؿا يقػ پیـواو اؿمٖى و صتهای  که يمىيهــ  باٍٖالس يٚام ا٥الٕىو
اف های ياهمناو و بلکه ياهمنىکنت هضِ بىػه به ایى ػلیل امت که ا٥الٕىو صـ٥ــ یا٥ت 

 .امت ػ گ٦تههتٞؼػ ػؿباؿۀ هىّىٝات هتٞؼ
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هضتىای ػیالىگها ؿا ؿها و اف ؿوه یا ؿوىهای هيهىػ ػؿ اف ػؿمت به همیى ػلیل بایؼ بضج 
ـای ٥لن٦هآي وؿفی اؿائه ىؼه امت بیو اف  ها بضج کًن. يياو عىاهن ػاػ الگىئی که ػؿ ػیالىگها ب

ـم ايگیقۀ اٍلی که ؿا آيچه  ابتؼاآیؼ.  ـ هیايؼ به کاؿ ٥یلنى٥او هٞاٍ آيچه هٞمىال  گماو بـػه به يٚ
 ٤٬ عىاهن کـػ و مپل به ابٞاػ اٍلی عىػ ؿوه ػیالکتییىٍتهأهىؿیت تـبیتی ا٥الٕىو امت 

هٖلىبهای ؿوه ٥لن٦ی  که کمال اعتـػپٕـ٩ی عىاهن و به تىٍی٤ آبٞؼ اف  عىاهن پـػاعت؛
و ػؿ پایاو کًؼ  هٞلىم هیَٝـ ها ؿا ػؿ وؿفی  ٥لن٦ها٥الٕىو بىامٖۀ آيها همچًاو بهتـیى ىیىۀ 

 ه٪اله ػوباؿه به هىّىٛ پایؼیا عىاهن پـػاعت.

 و.  ســـابـقـ1

چىو یگـ هغَىٍا  اف وابنتگی تـبیت یىياو بامتاو به ػیى و اف بافگيت ا٥الٕىو به ایى ػیى 
ؿایذ های  مغى گ٦ته امت، بایؼ بارمال بگىیین ػیالىگها ٍـیضا  ػؿ تْاػ با ايىاٛ و ا٩نام امٖىؿه

ـايه و هتًا٩ِ عؼامػؿباؿۀ عؼایاو و پهلىاياو اػؿ یىياو بامتاو   یاو ؿات. ا٥الٕىو کاؿهای عىػم
ایى ػٝىی ها  با امٖىؿه هبًای عَىهتوـػ و هضال ىم [ها هاالهال اف ىـس آيهامت، که امٖىؿه]

ـگقيیق « عؼایاو عىب»به همیى ػؿ ػیالىگها  باؿی، .اهىؿ عؼایی ّـوؿتا  عىب امتکه  بىػ  ه
ـارٞی  ي٪و ػ. و٩تی ىت اف ػمتياو اهیؼواؿ ببه کنب هٞـ٥ت یا ٩ؼؿت یا ٝقتىاو  که هیؿا يؼاػ ه

ـآ ػؿ  ـ٥ا  آؿفو ػاؿػ ايناو بهتـی باىؼ. ػٝا هی به ػؿگاه پاو فایذروسػیالىگ  اواعـم٪  کًؼ ٍ
هغال٦تو هیقاو هیقاو هغال٦ت ا٥الٕىو با اٝمال تـبیتی مغًىؿاو و مى٥نٖائیاو همـوفگاؿه اف 

های ٝالی بىػ و  ػايین اهؼا٣ تـبیتی ا٥الٕىو يه تىايایی ماعت عٖابه با ػیى ٩ؼین بیيتـ بىػ. هی
ؿؤمای ــ  یی ١لبه بـ هغال٦او اف ؿاه رؼل. ایًها ی٪یًا  اهؼا٣ هماو مغًىؿاو و مى٥نٖائیاويه تىايا

کاػهیا که یگـ اف « ايناو هٞیاؿ امت»هائی هايًؼ  بىػ. ا٥الٕىو آهىفهــ  ههمتـیى هؼاؿك هماوؿػ آ
تکمیل يکـػه بلکه تًا٩ْياو ؿا احبات کـػه  [تـرمۀ ٥اؿمی 151ً ]ياهؼ  ٍىؿ اوهايینن هی

ت يؼاؿػ که ايؼافۀ ایى يکته اهمی ٬ـ٥ها ػیگـ هیچ بضخی يینت و هیچ یػؿ ٍؼ٧ ایى ص 5امت.
ـآ يیق هغال٤ بىػ؛  های ٥لن٦ه ا٥الٕىو با بـعی رًبه پل ٥٪ٔ همیى يکتۀ وؿفی ى٦اهی م٪

لتـ ىـس عىاهن ػاػ.  َْ  اعیـ ؿا ه٦

ـآ ػؿ  ـاژػی ؿوه م٪  ػؿکه هماو کل  ــهىؿػ آلکیبیاػك و امت آو  ىکنتهای ؿمىایت
ـاهىهآو  سىمپىسیىن ـآ کـػ ؿا ىؼيی اي متایو ٥ ـاژیکتـ امت.  ــيخاؿ م٪ اف همه ؿمىاتـ و ت
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ـآ ػؿ ػیالىگها  6اؿ ىؼيؼ.آؿینتىتلل هن که ْٝى ػمتۀ می رب کـیتیاك و عاؿهیؼك و م٪
ؿ ػو عَىٍا  به مإاالتو  پامغگىیاوؿ ػىغَی تَىیـ ىؼه امت که به هیئت ١البا  

ـا چًیى بىػؼکً بال٠ هیچ تأحیـ مىػهًؼ هضنىك آيی يمی پامغگىیاو  ؟ه امت. چ

ـآ صـ٣ و صتی به به صـ٣ هیچ عیـعىاهی  ٕبٞا   کناوی ْٞب یکی ػهًؼ.  گىه يمیم٪
ـآ  ـاو م٪ ای  هي٢له ۀػلنپـػ ت با ویهٞاىـ اف آ١اف پیوهن ضتمل ابله و بـعی یػو تى اف هٞاى

ـآ صکمت بىػيؼ. مىای  هنتٞؼ پؾیـه آحاؿ يیکىی  یچه کنتىاينت بؼايؼ  پیو يمیپیيام٪
ـايو ػؿهی ٬با هـ کل که به ملػؿ گ٦تگى امت و به همیى ػلیل  ٬ػیالکتی ؿاه بضج آهؼ  هٞاى

ـایىؼه  ٍـ٣که ه٪ؼاؿ فهاو  ؼی٥همتىايین  اف هیچ ؿاه يمی هاگـ٥ت.  رؼی ؿا ػؿ پیو هی  ب
ـآ  ينبتی یا يه و اگـ ػاىته ه اىتػهٞاىـ او ؿوصی ٥الو  ٫ملى اب یينبتهیچ  اٍال  هٞاىـت با م٪

اگـ پؼؿاو آتًی ايؼ که  ایى امتؼالل اف رهتی ػیگـ یًٞی کنايی بىػه يه. یاامت ه٦ًی بىػه 
ـآ مىػ  [اف هٞاىـت با او] هضتمال  ، هغال٤ يبىػيؼــ  ایى ىغٌ ١ـیبــ  ه٢ـوؿىاو با م٪

ـآ بضج٥اؿٟ اف و بهـصال  بـػيؼ. بنیاؿی هی ـاو م٪  هبْیىػالیل هت٪ى  ،امتٞؼاػها و هًو هٞاى
 بیيتـ بىػه امت. [اواف ػالیل هت٪ى صاکی اف مىػهًؼی هٞاىـت با ] ٬ػیالکتی يىا٩ٌ / ىکنتها

ـآ  که  هًگامو  راهـ ػؿ ىغَی تَىیـ ىؼه امت که ػؿ هیئت ػمتکن ػؿ وهلۀ اول م٪
گ٦تگى هن الت٦ات  گىيه و به مـػؿگمیهای ياىی اف ایىکًؼ  هٞاىـی بیابؼ مـ گ٦تگى ؿا باف هی

ـآ يؼاؿػ.  ػاىته باىؼ،  ؿاهىّىٛ ٥الو  ػؿباؿۀگ٦تگى  ماب٪ۀاٍال  هیچ تْمیًی يبىػ که صـی٤ م٪
ـاو ػؿ  ٫ۀ هيتـماب٪ػاىتى چه ؿمؼ به   هنائلی که به ٝ٪یؼۀ بـعی کناو کهًه .بضجبا همۀ صاّ

ـای  [کا٥ی] ٥٪ؼاو فهاو آهؼ. تافه و بؼیٜ هیبه چين همگـوهياو بنا  چه ،يمىػ و هًنىط هی ب
ی که هخال  بٞؼافٙهـ ػؿ ئامتؼالل ػؿ گ٦تگى ٬یهضتمل و هغتل٤  های مىیهپیگیـی کاهل 

گىؿا آ١اف ىؼه اگـ اهمیت ػاؿػ. يکتۀ ماب٨  ۀبه ايؼاف کهامت  یيکتۀ ػیگـ وؿفىگاه یا ٍبش ػؿ آ
ـآ هیکل  ـآ اماٝ ؼبىػ بای تـبیت ٝالی کنی بنته به هٞاىـت با م٪ ـاه م٪ ت بنیاؿی ؿا هم
ـآ  کناو بنیاؿی کـػه باىًؼ.ایى کاؿ ؿا و گىاه چًؼايی يینت که  گؾؿايیؼ هی ی ٞػؿ چًاو وّم٪

ی ػؿ هٞـُ مًزو همۀ کنايی بگؾاؿػ که اف ٩ْاتىاينت هزمىٝۀ هًٚن إالٝات ؿا  يمی
ػؿ وّٞی که اْٝای . ىـوٛ کًؼهکـؿا  اف آ١اف بضج  هزبىؿ بىػ ؛هالفهو ىؼه بىػيؼ ؿوفگاؿ

ـگق ایى ٥ـٍت  يؼىؼ گـوه هؼام ٝىُ هی ـکی ؿا اف ػ که ػا يمی ػمته ـايۀ هيت ٥هن مًزيگ
ـػ.  پیو بـػهىّٜ امتؼاللی ٥الو کل   پیيـ٥ت ٥لن٦ه ىؼيی يبىػ.یا صتی ٕـس ک
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 .  دیــالـکـتیـك2

ـإی ياهیؼه مایـ هإل٦هتىاو گ٦ت که  هی این رىهـ ؿامتیى تـبیت ٥لن٦ی هى٨٥  های آيچه ؿوه م٪
ىغَی  ویژگیهایبا  هيىىت وبنیاؿ بیيتـ اف عٖابه گ٦تگىی ى٦اهی هخال  گ٦تگىی ى٦اهی. امت. 

هىه و  یتماه. ىىػ هی مافگاؿ و اصتیارات هٞلىهات و ٝالئ٨ اف ٩بیل صْؼ  پامغگى / هغإب
ـایًؼ ػیالکتیکی  هیل هو ب عىاهؼ بىػ هىّىٛ گ٦تگىبه تا آو هًگام صىاك پامغگى  ٩لبی ػؿ ٥

ـه به ؿاه ػؿمت که گ٦تگى ؿا ػیالکتیکؼاوکـػ  عىاهؼ هياؿکت ـػب عب ـای مـػؿگمیهای ؿامتیى . ب ب
ـايزاهی تؼبیـی ايؼیيیؼ و ؿاهی که تىاو  هیػؿ هماو لضٚۀ و٩ىٛ  مـػؿگمیهای بیيتـ و رق م

ـگيتگیها ىماؿ بنت و  بقؿگتـ يؼاؿػ  تا صْؼ هىرب ا٥قایو تَاٝؼی کًزکاوی امت که ؿا آو م
ـإی  هىاؿػ هیایى با همۀ ػ. بیيتـ کـهمکى  القاهات فيؼگی : بیيتـ کـػؿا تىاو تأحیـ ؿوه م٪
ـه  ـای ؿوىًگـی وا٩ٞی و و های هيتـ٫  تزـبهو يام ػومتاو ٥اليی و ؿوفه ٥ـٍتهای هىرىػ ب
 .[ػؿ صیى بضج] امامی

ـآ ؿوىی ىغَی بىػ. کـػ تا بـ  او ؿوه عىػ ؿا تًگ و گياػ هی عالٍه ایًکه ؿوه م٪
به عىاهًؼ  هی. ٩ـیب به ات٦ا٧ آياو که ؿامت ػؿآیؼهغتل٤ و تىاياییهای پامغگىیاو  هًو٩اهت 

ـاو و به يضىی هخمـ حمـ  ـاه ػیگ هنتًؼ؛  ایى ؿوههمچًاو آؿفوهًؼ و هيتا٧  يؼوؿف  ٥لن٦ههم
ـاتـ ؿ٥ته و  وویؼئى  وبىامٖۀ تلىیقیىو اهـوف ؿوىی که  ـيت اف هـف کالمهای ػؿمی بل ٥ صتی ایًت

ـا٥ٓىؿیتـیى کاؿ همیيگی پغو ىؼه امت.  یا تٞـی٤ ٥الو کلمه اىت٢ال به صتی ػؿ هىا٩ٜ  م٪
ات و بـؿمی ػ٩ی٨ اٝت٪اػاف  بىػٝباؿت پیگیـی ٥الو هؼ٣ بٚاهـ ١ایی تيـیش ٥الو ٥ْیلت یا 

ن هتٞلْ ت٦تیو و مًزو اٝت٪اػات ىغَی اف یو بىماؿ اهىؿی که  ػهها.ػات ٩لبی آتـریضا  اٝت٪ا
ت٦تیو ]امت.  ٫مغت ايؼــ چه ٥ٞال  و چه بٞؼا  ــ  ىىػ گ٦تگىهارلب تىره رؼی وی به هىرب 

ػؿ  .[ای ٝمل تيـیش رايىؿ فيؼه امت، گىيه]ىکا٥ی  فيؼه [ای گىيه و مًزو اٝت٪اػات ىغَی
ـأت يمیامت ػه ؿآوؿتله ػ افکه هى٩تا  ػم  اوی صتی ئچًیى گ٦تگىها ـػ که  کًؼ ر بضج ؿا ياػیؼه بگی

ـاو بگؾاؿػ اٙهاؿهى٤ٙ ىىػ اٝت٪اػاتو ؿا  ؿهباػوتـمؼ  چىو هی . کًؼ و ػؿ هٞـُ پژوهو صاّ
میـ ؿّایتبغو ػاؿػ:  ا  غَىٍهرًبۀ  ٬تـك و ؿيزو یایزاػ بـ١ن  [اٝت٪اػات]ایى ٕـف بـؿمی 

ـآ کًؼ.  پامغگى هْٞیى هی واًؿا مغ هاامتؼالل ـاف واکًو  مىایم٪ هیچ و ا هایپامغ ػؿ ه٪ابلاب
گل و هىافیى ٝمال  گـچه پـمًؼه هنئىل ص٦٘ بضج ػؿ صؼوػ »ػاػ.  ت٢ییـی ػؿ میـ هباصخه يمی

میـ ویژۀ ، و ػو مه اٍل ٝمىهی ه٨ًٖ امت ىؼهبىامٖۀ عىػ هىّىٛ بضج هيغٌ که گياػی 
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اهـ البؼ کاؿ مغتی ػؿ٫ ایى  7«کًؼ. کًو ػیالکتیکی هٞلىم هیؿا ٥٪ٔ عىػ هـ گ٦تگى رـیاو 
ـگيتگی  ىغَا  هـ کل يینت که   عىػّ یا لؾت باىؼ  هػچاؿ ىؼ یؼوىى٧ ٥هم هضـ٫به م

باىؼ اف او که ٍـ٥ا  ػؿباؿۀ  هػؿا ايزام ػاامتًبآ ٝمل ٕبقين به تغتهٔ یا باىؼ  هؼی٥همیؼو ؿا چي
ـاو چیقی ىًیؼه یا عىايؼه   .تزـبۀ ژؿ٥تـی ػاؿػ اصتماال  امت تزـبۀ ػیگ

ـآ اف يتایذ پامغگى و هنتؼل اهکاو ػ٥اٛ هضکن  هـمىهتـ  ؿوىهایاف بیو ػؿ ؿوه ى٦اهی م٪
ـه امت.  آوهای هإحـ ػؿ هى٥٪یت  اف هإل٦ه هنو ایى   ای ههضاکمهـ چه باىؼ يتایذ پل اف باالع

ـيؼۀ بىو ؿواي٦ـما  ـگی ـای کنب  .عىاهؼ ىؼ صاٍلبافگيتها به مـآ١اف بضج بنتها و  ػؿب پامغگى ب
ـػ.  ـ٥ت هزاهؼتها عىاهؼ ک ـإی هٞ ـا  ٥٪ٔ يتایذ ههن يینت البتهػؿ ؿوه م٪ که عىػ  آيچه ؿافی

ـای  ـاو  [ؿوه]ار ـایياو]ؼ و ػه هیيياو به ػیگ چًؼ هزمىٝۀ کًؼ ٝباؿت اف  بؼل به الگى هی [ب
ـای  و  ػاؿػ [intrinsic]ل٦ًنه اؿفه ایى ؿوه هن  .امت بـؿمی حمـبغو هنائل ٥لن٦یىگـػ ب

ـه هفؿاهن   .ػاؿػاؿفه  هي٢ىل بـؿمی آو باىؼ ايناو٥٪ٔ تا آو ػم که  فيؼگی ؛[extrinsic] ل٢ی
ـإی به بىایى وا٩ٞیت ؿا  و امت  هؼیمؿبنت  رق ػؿ هىا٩ٞی که میـ گ٦تگى ػؿ ػیالىگهای م٪

 چًیىىىػ  بًؼؿت هیػؿ هىٝؼی ػیگـ گ٦تگى ؿا اف يى بیا١افيؼ، ػهًؼ که  ٕـ٥یى ٍـیضا  ٩ىل هی
 . ػیؼواّش 

 .  نبــيغ افـالطـين3

کاػهیا ا٥الٕىو تىاينت  ٝىاهل هإحـ  کًاؿ گؾاىتى ؼووبيىا٩ٌ ؿوه ى٦اهی ؿا  بـعیبا تأمیل آ
ـآ  ـياهۀ تـبیتی م٪ که  ىؼ آياو يهاػ ؿممی آهىفه ٝالی هیورىػ  یمى به ؼ.کً ؿ٥ٜػؿ هى٥٪یت ب

ياو مـ باف فػ و هـػاو رىايی ٩بىلبیـوو کـػ یا اف  ٥ا٩ؼ ٍالصیت یا ٍؼا٩ت بىػيؼاف صیج ٥کـی 
ـآ به  که پؼؿايياو ـام يه چًؼاو ؿممی م٪ ایى آهىفيؼگاو و  .رؾب کـػايؼ  بىػههٞتـُ ؿوه و ه

کاػهی٥لن٦ه  رؼیپژوهًؼگاو هم٦کـ و   ٬ػؿ مایۀ همقینتی و همؼؿمی ػؿ ارتماٝی آ
ـآ و صـی٦ايو اف] یبل بیيتـ ٥ـٍتهای بـمايًؼ. عىػ  ػاىتًؼ تا هباصج ؿا به يتایذ ٕبیٞی[ م٪
ـػآؿاهتـ ػؿ هضیٔ ىؼ  به ٩لن ا٥الٕىو که هی ئیتًَی٤ ػیالىگها همچًیى کاػهیا اف آيها بضج ک  آ

کًًؼ و بـؿمی  ايهػاو ي٪يؼ یاػ گیـؿا هزمىٝۀ هًتٚن ٥لن٦ۀ پیيیًیاو  که ؿا ٩اػؿ ماعتػاييزىیاو 
ـتیب هىرب پیيـ٥ت ٥لن٦ه   ىىيؼ.به ایى ت
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ػیالىگهای ا٥الٕىو  ايۀهؼاو ٝ ٬مینتماتی های رًبهیکی اف و اها ههمتـ اف همۀ آيچه آهؼ 
بـ  هایلنگؾاؿم و  هی [double openendedness] فستیشی مضاع شمیتجامت که ياهو ؿا 

کیؼ کًن. واهمیت و  بگیـػؿا  هإل٤به هـرٞیت  ءاٖٝا رلىتىاينت  رًبههمیى  باا٥الٕىو  تأ
ايؼ  پًؼاىته های امتاػ آهىفهیا  [doctrines]که تٞالین آيچه هـ واؿ  ؿا اف ٩بىل بـػه گاوهم گىيهایً

ـايگیق به هًا٩يه با تىرهمتیقی هْا٤ٝ هأيىك و بـعی ػیگـ  بـعی ابٞاػ رقهیت. هًٜ کًؼ  ب
 [provisionality] یا هى٩تی بىػو[ tentativeness]امت اها آفهایيی بىػو  بنیاؿ ياهأيىك ياوبىػي

يتیزه،  ی٬ه٪ؼهه،  ٬ػؿ کل ػوؿۀ آحاؿ ا٥الٕىو صتی یتىّیش آيکه  ؛امتعَلت هيتـ٫ همۀ آيه
ـػ.  ٬ييىػ ػؿ هـرٞیتو تيکیىگـػ يینت که  ی٬ ٩ٖٞی چًاو آي هیچ چیقو ػؿ ٍضتو تـػیؼ ک

 .ػکـبافايؼیيی و تزؼیؼ يٚـ  ػؿ آوهکـؿا  يتىاو که و الض٨ يبایؼ هن چًاو ىىػ  تل٪ی ييؼه

 تمۀاع )الف(الت٦ات ىىػ:  هيکتپًذ ایى اگـ به ای ػؿ چًیى اػٝائی ؿاه يؼاؿػ  هیچ هزاػله
ـإی» به هيهىؿػیالىگهای   [aporia]و آپىؿیا  متعتن ىؼو به آپىؿیاػیالىگها ایى ویژگی  ؛«م٪

ايؼ  ىغَیتها چىو گـ٥تاؿه ىىيؼ اف ایًکه به يتیزه یا پامغی ؿامظ ػمت يیا٥تهبنتی که  یًٞی بى
 آحاؿ٥٪ٔ ػؿ يه به آپىؿیا  ػیالىگعتن که  بی٦قاینهایلن  ایى يکته ؿاکًًؼ.  ياؿّایتی هیاٙهاؿ 

ـإی  و  یا پىلیتهو ػ٥تـ یکن  سکراتىل  بلکه ػؿ  لىسیسو  الخسو  خارمیذس اف ٩بیل صزن کنم٪
ـإی پهبؼأ  ۀآو ه٦ـوّات اولی)ب(  [*]ىىػ. وا٩ٜ هیيیق  تئایتتىس به هًٞای ػ٩ی٨ کلمه ژوهو م٪

ؿمن ػؿ وا٩ٜ  ىىػ ػؿ آيها تزؼیؼ يٚـ کـػ. امت، یًٞی هی[ Openended] «ؿها اف رقهیت»
ـآ ایى امت که  به پامغگى بگىیؼ  ؿػعى هیبـبه ىبهه و تـػیؼ ػؿ ػیالىگها و٩تی میـ پژوهو م٪

ـگيت  بضج آ١افبایؼ به  ـتیب میـ پژوهو عىػ ؿا اٍالس  ٥تػؿ پیو گـ یؿاه ػیگـو ب و به ایى ت
ـامـ یگايه ه٦هىهی که  [**]ػ.ـک عىػ تل٪ی ىؼه  [و لؾا ٩ٖٞی]بـی اف پًؼاؿها ػوؿۀ آحاؿ همىاؿه ػؿ م

ـتبٔ بهیکی اف هٞايی همیى يکته هى ؿا به و  امت[ the good itself] اهـ يی٬ متیقی  رقهیت ه
ـا  بنیاؿ هضبىب ػؿباؿۀ چینتی ػؿ کل ػوؿۀ آحاؿ  )ج(يؼ: ؿما ا٥الٕىو هی صتی ه٦ـوّات ٙاه

ـهای یکن و ػوم ػؿ  ضِ يمىيهه ؛يیق هىّىٛ ي٪ؼ و مًزو امت یيیک ـامىهاُعل و  یا پىلیتهػ٥ت ت
ل همیى کاؿ لّ يیق کالیکٓ  گرگیاسػؿ تافيؼ و  ػؿ هغال٦ت با اهـ يی٬ به پیو هیآّػٓیمآيُتل و گالؤُکى 

ـامىهاعل و کالیکلل بـ١ن آيکه  الا٩ل کًؼ. ؿا هی ـآ به و ٝتاب ػؿ پی تىپ و تيـ ت م٪
کًًؼ که اهـ يی٬ بًیاػ همه چیق  تَؼی٨ يمیىىيؼ ابؼا   هیبؼل  [yes-man]گى  ىغَیتهائی آؿی

ـایايۀ عىػ هی ينبیهىاّٜ به امت و  ـای ا٥الٕىو  8چنبًؼ. گ متیقی ػؿ  ورىػ رقهیت تْمیىب
ـهای ياهمناف ـآ  هٞمىال  که حابت  یبه ىغَیتػؿ ػیالىگهای هغتل٤ ؿا  یػوؿۀ آحاؿه يٚ م٪
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 آؿاء هتْاػو  الخسو  پروتاگىراسػؿباؿۀ ىزاٝت ػؿ  آؿاء هتْاػ المخل ػهؼ؛ ٥ی ينبت هیامت، 
ا٥الٕىيی بىیژه ل خُ هُ ػؿباؿۀ هاهیت تًىٛ ه ءو آؿا گرگیاسو  پروتاگىراسػؿباؿۀ اٍل بىػو لؾت ػؿ 

 .پارمىیذسػؿ 

 فهاو ايؼ٫تبییى ایى يکته ػؿ  مت.ؿهااف رقهیت  هنعىػ ؿوه ػیالکتیکی ا٥الٕىو  )د(
يتایذ آو ؿوه به ايؼافۀ ها و  ؿوْیهو ه٦ـوّات هًٚىؿم ایى امت که  ؿی؛ بامغت امت با٩یمايؼه

 ىىوک صاٍل ای ايؼافهایى ؿهایی اف رقهیت تا هضتىای ػیالىگها ػؿ هٞـُ ي٪ؼ و تزؼیؼ امت. 
های عاً ؿوه ٕهخل ٥ـّیه یا ٥الو  رًبه [suspending]و تٞلی٨  [isolating] ت٦ـی٨ا٥الٕىو ػؿ 

 هایو ٦ّٞ هابـؿمی ٩ْىتکىىو او ػؿ  صاٍلای  و تا ايؼافه امتو ي٪ؼ تلىیضی آيه٩اٝؼۀ هًٖ٪یٔ 
 .به يضى هنت٪ین و بیىامٖه ىگـػهای عاً

ـه يکتۀ پًزن که  ـايگیق امت کًن و کمتـ اف يکتۀ ٩بلی هًا٩يه هٖـس هی صالباالع عىػ  (ھ): ب
ـایىو متیقی ا٥الٕىو  ٩الب ػیالىگ صا٥٘ رقهیت صا٥٘ اکخـ ٝىاهل هإحـ ػؿ هى٥٪یتهای ؿوه  بًاب

ـإی امت.  ـإیاو بـعال٣ ى٦اهی م٪ اف ؿماله گـ٥ته تا  یهتًى٩ٝالبهای يگاؿىی  که افپیيام٪
ـای ٝـّۀ ىٞـ  هن ىاهل تىّیش و تيـیش ، ػیالىگهای ا٥الٕىو کـػيؼ امت٦اػه هی یياوها آهىفهب

یى همو  متها هغتل٤ و هن ىاهل ىىاهؼی ػؿ صمایت اف آو ؿوىها و آهىفه های آهىفهؿوىها و 
ىؼه  ،ؿ٥ت وکه پیيتـ و٦ٍػؿباؿۀ اٝت٪اػات ىغٌ ا٥الٕىو پژوهًؼگاو  ٝؼم ارماٛ هىرؼ
یکی ّاهى و امت  يىینی ا٥الٕىو یاهؼ ػیگـ ػیالىگپيمایو ٥لن٦ه ػؿ بنتـ ارتماٝیو . امت

ـآ وؿفی ٥لن٦ه اف ابٞاػ ىغَی آهىفگاؿايياو . يايًؼهای صـی٦او هؼا٥ٜ هىاّٜ هًتذ اف تزـبه: م٪
کاػهیا  که ػؿ آياو؟ هو ىأو ارتماٝیياو چ هالیوّٜ  آؿفوهایياو چه بىػ؟که بىػيؼ؟  ػیالىگ آ

کاػهیا  پًؼاؿی کًًؼ. تىاينتًؼ ػؿ هى٩ٜ ه٪تْی با ىغَیتهای ػیالىگها همؾات ىايؼيؼ، هیع اْٝای آ
 ػؿ آو عىػىاو ؿابیي٬ بکاؿ بـػه امت،  یؿا ػؿ ػیالىگ ياوامتؼاللهایا٥الٕىو  ػؿ هىاؿػی که

ـگىيه يابىػیههمتـیى يکته ػؿباؿۀ امت٦اػۀ ا٥الٕىو اف ٩الب ػیالىگ  .ايؼ ىًاعتهباف ػ٩ی٪ا    گىیی تمل٨ ه
ات  کهامت اف ٥الو امتاػ و تًبلی ػؿ ٝـٍۀ ٥کـی  ـْ ٥یلنى٣  هؼعىا هیکه  کنیىىػ  باٝج هیبک

ـياهۀبًؼ  تغته ،بْٞی رقئیات ه٦٢ىل صْل به اهیؼ ؿا  وتىاياییػ ىى  .ی کًؼػیگـىغٌ  تضمیلی ب
ـای ػ٥اٛ یا ىغَا  بـ هـ عىايًؼه ٥ـُ امت که  ػؿ ٕىل هنیـ  ايت٪اػ ؿاامتؼاللهای ّـوؿی ب

ـای ؿمیؼو به  [وؿفی ٥لن٦ه] ـاهن آوؿػ و ب ػؿمت به همیى ػلیل امت  .ت٪ال کًؼ ۀ هضتمليتیزهـ ٥
و اهـوف هن به  ييؼه نای ک ؽؿه مال ػو هقاؿ و چهاؿٍؼایى  ا٥الٕىو ػؿ ٕی های اف ٩ْىت يىىتهکه 

    .آیؼ عىايًؼگاو هی به کاؿ ياوايؼافۀ ؿوف اولهماو 
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ـآایى  کاػهیای ا٥الٕىيی آيچه که ؿا  يکته ؿا باینتی اّا٥ه کًن که ؿوه ى٦اهی م٪ ٩ؼؿت آ
ـکیب  تا به اهـوف همىاؿه ص٦٘  ،ػايین اف پژوهو ٥لن٦ی هی تل٪ی راهٜ ی٬گ٦تاؿ و يىىتاؿ ػؿ ػؿ ت

ـآ ػیالىگهای هکتىب کـػه امت.  آو ؿا  و بؼتـیى بغوص٦٘ ؿا بهتـیى بغو کاؿ پـمًؼگی م٪
ت و اػبیات و تـبیت که  ماو ايؼافههبه  .امت کـػهاٍالس  ًْ ـهًگ و تمؼو و م پایؼیا ی ؿا ػی٥ً

ـا  ا٥الٕىو وؿفی ه٥لن٦تأییؼ کـػ، ىیىۀ يغىؿػه ص٦٘ و هـرٞیتياو ؿا  ػمت ػىمى پایؼیا بىػ فی
٥لن٦ی بيىػ ػؿ  اگـ ايؼؿف ا٥الٕىو ؿا ػؿباؿۀ پژوهو هنتلقم اؿفیابی هزؼػ هبايی همه چیق بىػ.

 افتىاو  الض٨ هیعىاهًؼ ٥یلنى٣ ىىيؼ  چًؼ ؿاهبـػ ػؿ اعتیاؿ آياو گؾاىت که هی٩الب هزمىٝۀ 
ـاد ىؼه ؽیل  ۀىو ٩اٝؼ ىیىۀ هایۀ تمایق گ٦تگىی ٥لن٦ی اف امت و که اف ػوؿۀ آحاؿ ا٥الٕىو امتغ

  یاؿی رنت. هـمىم رؼلبافاو ٕمى٥نٖائیاؤ و مغًىؿاو ٕعٖیباؤ امت

ـآ ػؿ  9ت که.یی را رعاوذیطاز یخاصل  :(1) پـمو  ص٨ يؼاؿی ػؿ»گىیؼ  هی تىستئایتم٪
فيؼ ػؿ بضج  ت٪لب کًی و هغإب ؿا ب٦ـیبی و مقاواؿ يینت که کنی که همىاؿه ػم اف ٥ْیلت هی

ياػؿمتی ؿوا ػاؿػ و ياػؿمتی ػؿ بضج ایى امت که هیاو ه٢الٖه و بضج رؼی ٥ـ٧ يگؾاؿی و 
اف آو ػو پیو گـ٥ت اف هن رؼا يکًی. ؿوه اؿباب ه٢الٖه ایى  ٬ػؿ هـ یی ؿا که بایؼ ئؿوىها

رىیًؼ و بؼیى ماو هغإب ؿا ػؿ ػام  امت که هـ چه بیيتـ به هقاس و ؿیيغًؼ تىمل هی
ـػه هی ايؼافيؼ، ػؿ صالی که هـػهاو ص٪ی٪ت هی ـيؼ که او  رى تًها هًگاهی به امتؼالل صـی٤ ع گی

ـتکب عٖا ؛ 167e–168a] «ًاو پیيیًو او ؿا به ؿاه عٖا مى٧ ػاػه باىًؼی ىىػ یا همًيیئعىػ ه
ـا  .[تـرمۀ ل٦ٖی و٩ىٛ ػؿ گ٦تگىی ػیالکتیکی ؿامتیى ىکنت هماوؿػ یًٞی ىکنت عىػ فی

احتزاس  ارسش با آدمهای بیاس همىطیىی  :(2) .ػیگـ همکى يینتپل اف آو ىکنت  ٬ػیالکتی
ـآ ٩بل اف آيکه و٩ىٛ آپىؿیا یا بى که.  بتىايؼ هگـکيؼ  بنت ؿا ػؿ بضج اٝالو کًؼ بنیاؿ ؿيذ هی م٪

ـهاو ؿا ػؿ ػ٥اٛ اف هىّٜ ىغٌ پامغگى بنٔ ػهؼ  .[و هايٜ و٩ىٛ آپىؿیا ىىػ] يیـوهًؼتـیى ب
یه بز  و باران آتص رامىاضع خىد را در هم بکىب  :(3) ببار؛ بادا جبهۀ خىد جىاح ضعیفتز

ـآ ػؿ ا١لب هىاؿػی که  را رفع کىىذ. صو مطکالت یتتمىرا  صاستحکاماتکه دیگزان  ػؿ م٪
ـاو به هیل عى به ٥الو يتیزه هیٕی بضج  ـآ کًًؼ، تَؼی٨ هیؿا  اويتیزۀ  ػؿمؼ و رملۀ صاّ اف  م٪
ـاو  ـيؼعىاهؼ ٦ّٞهای امتؼاللو  هیصاّ پیـوفی ٍـ٥ا  ًؼ. ًک و به آيها تىره ؿا ػیگـ ياػیؼه يگی
یا باش. صادق و بی :(4) پیـوفی يینت. که اٍال  ٙاهـی  ـاو ؿا  ر ـآ ػؿ ػیالىگها ػیگ گاهی م٪

آيها که ػؿ کًؼ  تأکیؼ هیبهـصال بـ چًؼ هى٩ٞیت عاً ػاؿػ ایى ٩ايىو ؿا فیـ پا بگؾاؿيؼ اها  واهی
ـ٥ا  ٥ـّها ماوبایؼ اٝت٪اػات ٩لبی ـایماو هیچ اهمیتی يؼاؿيؼ یئو يه ٍ . بقيین ػیالکتی٬ ٬به هض که ب
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و آو  امتگ٦تگىهای ػیالکتیکی هى٥٪تـیى  [personal]گ٦تگىهای ىغَی  کهىىػ  تَىؿ هی
ـآ با ایى تَىؿ بنیاؿ همناف امت.  یف را در وظز بگیز.  :(5)تأکیؼ م٪ ایى احتیاجات حز

بایؼ امت:  ػؿباؿۀ کالم هکتىب يیق ٝملیى٦اهی اعؾ ىؼه گـوهّی  وؿفی ٥لن٦ه٩اٝؼه که اف 
 ٬ىـی الت٦اتهىؿػ هـ هـصلۀ امتؼالل و هـ ت٢ییـ ٙـی٤ و رقئی آو ػ که کـکىىیؼ ی٪یى صاٍل 

ت ػوؿۀ آحاؿ کلیچه  .ه بطلبس را به مبار ت مزجعی :(6) .نتهگ٦تگىی ػیالکتیکی ها ػؿ 
ـهاو و گىاه و ػالیل هٞ٪ىل . متاي٪ؼ ٩ابل  رقء آوهـ  چها٥الٕىو و  یگايه هبًای ا٩ًاٛ به هىرب ب

 ا  يامافگاؿی پایؼیای ؽات ػیگـ ۀييايهمیى عىػ امت و  ه٪تْی اعؾ يتایذ ػؿ گ٦تگىی ػیالکتیکی
 اماما  پىیای ا٥الٕىو. ٬یگـ و ػیالکتی اینتای
 
 

  یاشيــح
                                                                                 

ـاو: ]تـرمۀ ل٦ٖی ٕ پایذیامـلىصۀ    یىيايی:ٕ خطی امثال یكٝۀ هزمى افای  رمله ٔ[5736عىاؿفهی، ته
Gnômai Monostichoi :؛ التیىSententiae :ّهًآيٓؼُؿك ٕیىيايی ٔMenandros :؛ التیىMenanderٔ 

ـ٥ًىینی: ٕ σῖα βροτοίςι παιδεᾶφυκε πέν πὴλιμ :امت ٔ sia brotoipaide siafuke pen pêlimص
ـای ٥ايیاو امت» یًٞی ـگاهی ب  ٔ.<goo.gl/MhvSW0> ؿ٫تَضیش هایًکه؛ ػؿ  750ٕرملۀ ىماؿۀ « پایؼیا لًگ

ـای رلؼ ػوم»ػؿ  رهايی،  ایى یىيايیاو پل اف آيکه همۀ هىهبتهای: »عىايین چًیى هی پایذیا «پیيگ٦تاؿ هإل٤ ب
اٝن اف ػولت و ٩ؼؿت و آفاػی و فيؼگی هؼيی به هًٞی کالمی٬ کلمه ؿا اف ػمت ػاػيؼ، هًىف هن هماواف با 

ـػ، پایؼیامت. يمی بگىیًؼ: حـوتی که هیچ کلتىاينتًؼ  واپنیى ىاٝـ بقؿگياو هًايؼؿ هی  تىايؼ اف آػهی بگی
ـای تماهی اينايیت رملۀ  تـرمۀ ٥اؿمیٔ. اٍل 111 ًٕ «همیى ىاٝـ گ٦ته امت: پایؼیا بًؼؿی امت ب

 ἀναφαίρετον κτῆμ᾽ ἐςτὶ παιδεία βροτοῖσهایًکهٔ:  0رملۀ ىماؿۀ ٕ ...«که هیچ کل  حـوتی»
ـ٥ًىینی: ٕ . ػؿ «پایؼیا هال ١یـهً٪ىل ٥ايیاو امت»ًی ٔ یanafaireton ktêm’ esti paideia brotoisٞص

ـگاهی»َٝـ يهْت تـرمه رملۀ  َػَب َهَخِل ّهیًاِء ّللًاّك  :تـرمه ىؼبه ٝـبی يیق ...«  پایؼیا لًگ
َ
ّئوَّ األ

یى  ّٞ ـػهاو امتَٔأٓرَم ـای همۀ ه ـگاهی ب هٞلىم يینت؛ اولماو آو يام هتـرن  .ٕهمايا تـبیت همچىو لًگ
ـاهین بى یىصًا األيٖاکي باىؼ صؼك هی   ؛ ؿ٫فيؼ او ئب

Manfred Ullmann, Die arabische Überlieferung der sogenannten Menandersentenzen 
(Wiesbaden: Franz Steiner Vlg., 1961), S. 67. 

(2) American Philological Association; American Philosophical Association (APA); 
American Association of University Professors (AAUP); North American Spinoza Society 
(NASS); Vereniging Het Spinozahuis; Society for Ancient Greek Philosophy (SAGP); 
Ancient Philosophy Society; International Plato Society (IPS). 

https://goo.gl/MhvSW0
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 ٥اؿمی يینت. ؿ٫هتأم٦ايه ٦ٍضۀ صاوی ایى اػٝا و ي٪ل ػؿ تـرمۀ  
Werner Jaeger, Paideia, tr. Gilbert Highet (Oxford: OUP, 1945–47), vol. 1, p. v. 

فيؼ؛ ىایؼ ػیؼگاه ا٥الٕىو بهتـ هيغٌ ىىػ. هٖاب٨ با ٝ٪یؼۀ ؿایذ  ؿا هخال هی کریتىنرن ػیالىگ هتـ
ـآ عىابی  امت؛ ایى ٝ٪یؼه ػؿمت يمی« لقوم إاٝت اف ٩ايىو» کریتىنهىّىٛ اٍلی  الهی يمایؼ. م٪

ـایى  ٔ وا43a4: orthros bathusٜ٩« ٕمضـػؿمت هًگام »ػیؼه و به امتًاػ همیى عىاب که  ىؼه و بًاب
ـکت « ؿؤیای ٍاػ٩ه» بىػه هٖمئى امت کيتی ه٪ؼك آتًیاو که ماٝاتی پیو به ممت ایى ىهـ ص

ـػا عىاهؼ ؿمیؼ يه اهـوف و او پن٦ـػا  ـػه ٥ اٝؼام و با اهخال آعیلئىك هضيىؿ عىاهؼ ىؼ. با  لطعا  ک
ـالهی ـابـ ػالیل ١ی ـيىىت فو و ٥ـفيؼاو،  / ورىػ ایى ػؿ ب ـ٥ی کـیتىو ٕم ػلىاپنی ػومتاو، آبـوی ٝ

ـهٔ به هـرٞیت آو عىاب، آو پیام الهی، اؿراٛ يمی امتؼالل » ػهؼ بلکه عىاهاو اؿائۀ ىغٌ کـیتىو، ١ی
ـايی تى ػؿباؿۀ هى ىایاو متایو امت »گىیؼ  هی تصاَـبٔ امت و logos« ٕٝ٪لی ـاهی، يگ کـیتىو گ

ـاؿ  ـيه هـچه بیيتـ اٍ گذار بوؿفی ياؿواتـ عىاهؼ بىػ. پل به ىـٓ آيکه با ػؿمتی مافگاؿ باىؼ وگ
پیـوی اف  همىارهؿوه هى ػؿ فيؼگی . هتحمیك کىیم تا پذیذار ضىد که آیا بایذ مطابك گفتۀ تى رفتار کزد یا و

ـتـی آو بـ ػیگـ ٝ٪ایؼ آىکاؿ ىىػ پژوهص کافی پس اس ای بىػه امت که ٝ٪یؼه  همیطهاٍىلی ؿا که . ب
ـاؿ ػاػه رها وخىاهم که به هى ؿوی آوؿػه امت  ای به سبب پیطامذ تاسهام، اهـوف  پایۀ گ٦تاؿ و کـػاؿ عىػ ٩

ـا  کزد اگـ  به ٝباؿت ػیگـهىٔ. اف  اتل٦ٖی، تأکیؼ ؛ تـرمۀ46b3–8ٕ« مػاؿ اعتمادآيها  درستیبه  هىىسفی
ـآ ؿا با امتؼالل ٩ايٜ کًؼ که گـیغتى ّـ ـآ کـیتىو تىاينته بىػ م٪ گـیغت. پیام  هیوؿی امت م٪

ماٝتهای فيؼگی ٥٪ٔ اف هـرٞیت ٥یلنى٣ ؿامتیى اومت که صتی ػؿ تاؿیکتـیى  :ایى امت کریتىنؿوىى 
 ىـٛ. ػالیل ٝ٪لی پیـوی کًؼ يه اف هـرٞیت ٝـ٣ و

ـاو: ٕ فرهىگ روساوس در ایتالیال٦ٖی ػؿ تـرمۀ به بٞؼ.  152aو بىیژه  تئایتتىسؿ٫  ٔ که 5736ٕـس يى، ته
ـايی با ًٝىاو مى٥ینت[ ...]»هًتيـ ىؼ، يىىته  پایذیاهمقهاو با تـرمۀ  پیؼا ىؼيؼ  [...]یٔ ئٕمى٥نٖا هت٦ک

ـيها بٞؼ ػؿ اؿوپا هکتب  [...]و  [...] ـا٥يايؼيؼ که ٩ یا اٍالت ايناو عىايؼه ىؼ « اوهايینن»بؾؿ هکتبی ؿا ب
هیقاو »ی پیو ؿ٥تًؼ که پـوتاگىؿاك، یکی اف هٞـو٥تـیى مى٥نٖائیاو، ايناو ؿا ئو صتی ػؿ ایى ايؼیيه تا را

ـػ. « هـ چیق ـای ٥لن٦ۀ  یاو با اىاٝۀ ایى ايؼیيهئمى٥نٖاتل٪ی ک ـآ ها ؿاه ؿا ب و «ٔ عىػ ؿا بيًاكٕ»م٪
ـػي  تأکیؼ اف هىٔ.، 0س 70 ً« ٕؼا٥الٕىو همىاؿ ک

هنتًؼ و آؿینتىتلل  خارمیذسعاؿهیؼك ٕػائی ا٥الٕىؤ و کـیتیاك ٕػائی عاؿهیؼكٔ اف ىغَیتهای  
اػٝای  ٔ و ایى2.3.2 تاریخ یىوانکنًى٥ىو، امت. عاؿهیؼك اف رباؿاو يبىػ ٕ پارمىیذسرىايتـیى ىغَیت 

ـای  ـه بىػ که می رباؿ ب يیلق که ػؿ ٩ـوو اعیـ باؿها بیاو ىؼه ياػؿمت امت. عاؿهیؼك ْٝى ىىؿائی ػه ي٦
ـایئىك ٕ ـػ ٕهماو،Peiraieusاػاؿۀ بًؼؿ پی يیلق ایى اىتباه ؿا ػؿ کتاب ههن و هٞـو٥و  ٔ.2.4.19 ٔ ايتغاب ک

ـػه امت ـاؿ يک  ؛ ؿ٫عىىبغتايه تک
 Debra Nails, The People of Plato (Indianpolis: Hackett, 2002), p. 90. 
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(7) Debra Nails, Agora, Academy, and the Conduct of Philosophy (Dordrecht: Kluwer Academic 

Publishers, 1995), p. 200.

ـگىؿی والمتىك امت و یًٞی « گى آؿی»الس اٍٖ ـاّی  کنی که چه»اف گ بنا مإالی و گهگاه هن اٝت
ـإی ػمت به ه٪اوهت هنتضکمی يمی ـگق ػؿ ه٪ابل تقهای م٪  ؿ٫  ؛«فيؼ بکًؼ اها ه

Gregory Vlastos, ‘The Socratic Elenchus’, Oxford Studies in Ancinet Philosophy, 1 (1983), 
27–58 at 57; rep. Socrates: Critical Assessments, 4 vols., ed. William Prior (London: 
Routledge, 1996), vol. 3, pp. 28–55 at 45; cf. Vlastos, Socratic Studies, ed. Myles 
Burnyeat (Cambridge: CUP, 1994), p. 30; 

ـامىهاعل و کالیکلل آؿیػیىیؼ هالپـیى بـعال٣ يیلق هٞت٪ؼ امت ک  گى يینتًؼ: ه ت
David M. Halperin, ‘Plato and the Erotics of Narrativity’, Oxford Studies in Ancinet 

Philosophy, Suppl. (1992), 93–129 at 93. 
ـايؼیيی اؿۀ اٍل ػؿب ـػه principle of charityٕٔعی  ؿ٫ یػؿ تأویل ػیالىگهای ا٥الٕىي و کاؿب

Vlastos, Socrates: Ironist and Moral Philosopher (Cambridge: CUP, 1991), p. 236. 
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 8صفحۀ دى حاشیۀ الحاقی مربيط بو 
ایى ههؼ ــ  ىىػ به آو ٥هـمت ا٥قوػ. به يٚـ بقؿگتـیى ػگماتینتهای مؼۀ يىفػهن ػؿ آلماو ؿا هن هی مىىن [*]

هزٞىل بىػ؛ ا٥الٕىيی ػؿ عیال عىػ  لىسیسو  الخسو  خارمیذسهمايًؼ  مىىنــ  پژوهی هؼؿو ا٥الٕىو
ٔ ػؿ آحاؿه هضال بىػ. ؿ٫ ایى مه Eristikٔ و متیقه Sophistikٕماعته بىػيؼ که ورىػ آپىؿیا و م٦نٖه ٕ

 ػوؿاو: کتاب هـرٜ آو
Friedrich Ast, Platon’s Leben und Schriften (Leipzig: Weidmannsche Buchhandlung, 

1816); Joseph Socher, Ueber Platons Schriften (München: Lentner, 1820); Carl 
Schaarschmidt, Die Sammlung der platonischen zur Scheidung der echten von den 
unechten untersucht (Bonn: Marcus, 1866). 

کتاب هؾکىؿٔ.  111-161ؿا هن هزٞىل ػاينت ٕي٬ ٌٍ  کریتىنو  آپىلىژیو  ائىتىفرونآمت صتی 
ًىف باٝج کًًؼ اها ؿهایی ا٥الٕىو اف رقهیت ه ػگماتینتهای ٥ٞلی البته ایى ػیالىگها ؿا اٍیل تل٪ی هی

ـ٥تاؿی آيهامت. مىػای تٞییى تاؿیظ تًَی٤ ػیالىگها ؿا ػاؿيؼ و به مه گـوه اولیه و هیايی و پایايی  گ
ـػه ـای هخال   ايؼ اها هزبىؿ ىؼه ت٪نیمياو ک ػیالىگهای »به ورىػ گـوه چهاؿهی هىمىم به  مىىنايؼ که ب

ک 1ٔ ٩ائل ىىيؼ. يیلق ػؿ ٥َل transitional« ٕايت٪الی گىرا، آ ـػ که  ورزی فلسفهادمیا، آ حابت ک
ػؿباؿۀ تاؿیظ تًَی٤ ػیالىگها يینت؛ ٥٪ٔ اکخـیت ٕيه همهٔ  هیچ اجماعیبـعال٣ اػٝای ػگماتینتها، 

ـػه آپىلىژی ـ٥تاؿی بقؿگتـ ػگماتینتها ػؿعَىً ٩ٖٞیت امت. هتـرن  ؿا اولیه تل٪ی ک ؿا  تیمای سايؼ. گ
ايؼ. اگـ ػؿ  مال به ًٝىاو ههمتـیى ػیالىگ ٩ٖٞی و بی آپىؿیا متىػه 0555فيؼ که ػگماتینتها  هخال هی

یؼ  ی٬ چیق يباىؼ همیى ٩ٖٞیت امت. ؿهبـ هباصخه که ػیالىگ هن به يام اومت، ٍـیضا  هی ستیمای گى
ٔ و لؾا بی ٩ٖٞیت امت. هٖالٞۀ 29d2: ton eikota muthon« ٕای آهیغته به اصتمال ا٥نايه»گ٦تاؿه 
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متیق و ػؿمت  ماو يینت اها تـ٫ مىػای کي٤ آهىفه و ٩بىل ایى ص٪ی٪ت که او رقهیتآحاؿ ا٥الٕىو آ
 به همیى ػلیل ٥یلنى٥ی بیتامت بیي٬ بـ هیقاو لؾت و حمـبغيی ایى کاؿ عىاهؼ ا٥قوػ. 

ـآ گ٦ت  [**] ياىًاك  سىفیستصتی «. ؿهبـ هباصخه»به گماو هتـرن ػؿ ایى رمله بهتـ امت به رای م٪
پیـو همیى ؿمن  ــ دضمه بشرگ سمزاطو  پىلیتیکىسو  سىفیستسؿهبـ هباصخۀ ػیالىگهای  ــّالئائی 

ـػین و ؿاهی ػیگـ ػؿ پیو گیـین»گىیؼ  هی ـگ امت:  مى٥ینتاو ٔ. 268d5 پىلیتیکىس« ٕبایؼ به مـآ١اف ب
 ویستکًؼ  گؾاؿػ و اػٝا هی ٔ پا هیouk estinٕ ویستيهـیو به ؿاه بضج اف مبـ١ن هيؼاؿ ٥یلنى٣ ه

؛ او ػىمى 284bcٔ پىلیتیکىسو به بٞؼ  240b سىفیستس؛ ا٥الٕىو، 2–6.1و  6–2.3هنت ٕپاؿهًیؼك 
ـآ رىاو ؿا که همًام و به ی٬ هًٞا يمایًؼۀ ٥یلنى٣ هامت تض٪یـ هی ـآ امت: م٪ ـآ  م٪ کًؼ؛ م٪

یضا  همزًل  ػايؼ و با اىاؿه به ي٪و  هی« يیاف اف ػمتمقػ رؼلبافاو بی»و « مى٥ینتهای وؿاد»ههتـ ؿا تلى
ـاؿ  meteôraهىمىم به « يىٝی مى٥ینت وؿاد» ـها و تىمٞا  یًٞی کاويؼۀ ام ٕل٦ٚا  یًٞی هْٞل٨ هیاو اب

ـػو ؼ ام٥»آممايیٔ ػؿ   هضکىم ىىػ «اىؼ هزافات»به بایؼ ػؿ ػاػگاه  meteôraگىیؼ  هی« رىاياوک
ـػه ٕکه ٦تًؼ ىاکیاو گ. 299bdٔ پىلیتیکىسو  225b سىفیستسٕ ـآ ٥امؼ ک  ،24cٔ آپىلىژیرىاياو ؿا م٪

ـآ ٕ ؤ 1284و  228 ابرهاؼ ٕعىاي meteôraاو ؿا آؿینتى٥ايل   18b7 آپىلىژیىاکیاو ػؿ اػٝای بیؼیًی م٪
ـػيؼ meteôraاٝؼام ؿا به همیى ػٝىی که او  23d6ٔو  که ٝیًا  چًیى  ؿاآو الئائی اها  امت ػؿعىامت ک

ػؿ »گىیًؼ  هی و ػايًؼ هی افالطىنمىاضع ومایىذۀ آياك رىلیا چىو بقؿگ  یپژوهاي ا٥الٕىو اػٝائی ػاؿػ
ـات صاػث ىىػ و ت ل هیبییى و تٞؼیت یا پىلیتههىاّٜ ماب٨ ا٥الٕىو و بىیژه هىاّٞو ػؿ  پىلیتیکىس ٢یی

ایى تأویل ياػؿمت حمـ پایبًؼی به ػگماتینن ػؿ هٖالٞۀ ػیالىگهای  «. ؿوىى ػؿ اٍىل ايؼیيۀ میامی او
کیا٥الٕىيی امت.   ؼات اف هى امت:مغى آياك اف کتاب ؽیل ي٪ل و تـرمه ىؼ و تأ

Plato, Statesman, ed. Julia Annas, tr. Robin Waterfield (Cambridge: CUP, 1995), p. ix. 

 
 
 


