
 در ترجمۀ آثار افالطون همالحظچىذ 
؛ بانع مهسؽکبایع که ضؽوؼتی و  ــ زمیؽهًؽی گیؽم   ــ قتاتؽخمه هًؽ 

یکایکهاو کاهل  ؼفایتالؿاهات ياقاؾی که . ظؼ هًؽهای ظیگؽ چًیى اقت همچًايکه
بایع که ظیگؽ  تقبیؽیبه و  عنىيتقعیل هاهؽايه ظؼ هًؽ تؽخمه يیؿ بایع يهعيی اقت، 

 يىؾبايهای  اگؽزتی  .ىظظقتکن ظؼ تؽخمۀ آثاؼ فلكفی و اظبی قاؾنکاؼ ب یاظؼ تؽخمه 
یىيايی اگؽ و ياظق اقت  تقبیؽو آ ع،ًبانؾباو هبعأ و همًع و ايگلیكی  ىیفؽايك هثل

 فباؼت .ضىاهع بىظبیهتؽ  بكیاؼ مبانًع که هیؿاو يعلايگلیكی خعیع و لعین 
بطىبی  کًین و هًؾىؼ تؽخمه هی railroadؼا ظؼ ايگلیكی به  chemin de fer ىیفؽايك

 هايعاؾآو به ظیگؽ کًین  تؽخمه هی bowlؼا به  kratêrکلمۀ یىيايی ولتی اها  واضر اقت
هقًی  .يیكتهای ها  ؼوی کاقه 1يمم و يگاؼهای قؽش و قیاهآو واضر يیكت چىو 

گىیعٓ  خای بلًعی که نطًی اؾ آيدا بؽای خمقیتی قطى هیٔ bemaکلمۀ یىيايی 
و کاًل هیچ کلمۀ ايگلیكی  dais و dock و puplit و platform و stageاها واضر اقت 

گؽفتاؼیها لبیل یى ابا پاافتاظه  ظؼ تؽخمۀ کلمات آنًا و پیمولتی  يیكت. ميسیس هقاظل
یتؽیى هبازث قاقااؾ که ظؼ تؽخمۀ ايغالزات ظیًی و اضاللی پیعاقت که هىاخهین، 
  .نىظ گؽفتاؼی هن بیهتؽ هی يع،ؤثؽتهآثاؼ افالعىو هغؽذ ظؼ 

ؼا  یتؤثیؽهماو  مظؼ ضىايًعگايکه  اقتایعئال  یبه نؽع هايع تؽخم گاه گفته
او يىنته اقت، ایهکه هتى ؼا ضغاب به يی کكاته ظؼ قاضى هی هکه يىیكًعظ ػاؼبگ

اؾ وفاظاؼی  کاهاًل وفاظاؼ بانع اهابه هتى ايلی بایكت  هیای  چًیى تؽخمه .بگػاؼظ
                                                                                              

م ؼواج  ق 6ظؼ یکی که تا اوایل قعۀ  :ظؼ یىياو لعین ظو قبک يمانی ؽؽوف قفالی ؼایح بىظ. 1
 black-figure potteryقیاه اقت و ایى ؼا ظؼ ايگلیكی ظانت، ؼيگ ؾهیًه قؽش و ؼيگ فیگىؼها 

م ؼواج ظانت، ؼيگ ؾهیًه قیاه و  ق 3تا اواضؽ قعۀ  6که اؾ اوایل قعۀ  آو ظیگؽیظؼ  ؛گىیًع هی
 گىیًع. هی red-figure potteryؼيگ فیگىؼها قؽش اقت و ایى ؼا ظؼ ايگلیكی 



 هسمك يهىيع. یگاهاقت  بهتؽظؼ کاؼ تؽخمۀ آثاؼ افالعىو که ایعئالهاقت  آو
 نقؽهای و گفتگىها وبایع ههابه گفتاؼها البته ظؼ تؽخمه  هاو نقؽ گفتگىهاگفتاؼها و 

هتى هتؽخن هتضمى ایى پیهفؽٌ اقت که اها لىل به وفاظاؼی  .هتى ايلی بانع
آو ؼا با التفات به ایى تفكیؽ تىاو  و هیه کؽظ ــ یقًی تفكیؽ ــ فهن ؼا کاهالً یىيايی 

 كته هه اؾ بقضی لساػ اؼؾيعؼوؾياه ۀقؽهمالتفكیؽی همايًع  ۀتؽخمکؽظ.  هتؽخم
هقمىل  یبه ظالیلچه بكا کًع که  قی ؼا اتطاغ هیظؼ لبال هبازث پیم ؼو هىاضاها 

لهؽًا به ؼا  هايآظؼقتی که ع يهدبىؼ نى گاوضىايًع و عتفپژوهًعگاو يیضاعؽ همبىل 
تؽخمه کاهاًل که اگؽ بًاقت بیهک به همعاؼی تفكیؽ بایع تى ظاظ و ع. ًضىظ بمبىالي

زفؼ هتى ايلی  و ظاللتهای ضمًی و هقًاهای فؽفیو تمام ابهاهات  بانع بیغؽف
ههمل يًمایع. زاوی خمالت  تؽخمه تا بلکه ظاظاؼخاؿ بایع هعام به ایى هتى نىظ، 

وفاظاؼی کمتؽ يیكت. اگؽ اهمیت اؾ بیغؽفی یا هماو يبىظ قىگیؽی ظؼ تؽخمه  همیتا
زؽفهاقت، يگػاؼیع چه ظؼیابیع که ظؼ هتى افالعىو تىايیع  ضىظتاو به هؽ عؽیمی هی

 بگىیع.  ؽایتاوظیگؽی بکه 

 پیچیعگیهایو  ًعآی يمیخمـ ی آقايبهمىاؼه اقت که  یاؼؾن ظووفاظاؼی و بیغؽفی 
 هن ظو آوپیچیعگیهای اؾ  ــ هو تؽخمی ايلهتى تدايف خمالت یقًی  ــظلت 
اؼائۀ و  ؾباو هبعأظؼ يسى  ؾباو همًعخایگؿیًی لغات  فمظظلت  اقت. بیهتؽ

 ای اقت که  ظلت ویژگی تؽخمه و هتؽخماو يیكت.اياقلیف ضهغلب به ؾباو 
بعؼقتی زعـ ؾظ که نىظ  ظیع که هیهتى ايلی ؼا تىاو  ظؼ آیًۀ آو چًاو واضر هی

ثمؽۀ ًع که ظلت ناب چه بكا هالزؾه کؽظه هتى چه بىظه اقت.ایى يسى و لغات 
 chemin de ferهقاظل ظلیك  railroadهثاًل  ؛كتيیخایگؿیًی هکايیکی لغات 

هقاظل ظلیك  to be punishedایضًا و  road of ironاللفؾی  تست فباؼتيه  ،اقت
 .to give justiceاللفؾی  اقت، يه فباؼت تست didonai dikênايغالذ یىيايی 

آیع.  همچًیى اگؽ به اؾای یک کلمه همىاؼه یک هقاظل بًىیكین ظلت زايل يمی
ای  هتؽخمهن ایى کاؼ چیؿی يیكت هگؽ لكمی خایگؿیًی ؾهطت و ثمؽۀ آو 



و البته عؽذ ایى ظفىی که فالو . ضىاهع بىظ و بكیاؼ هغلىط ايگیؿ ياهفهىم و يفؽت
ظايین و بًابؽایى ظلت  هقًای هتى ؼا هیکًین که  تؽخمه هغلىط اقت یقًی اظفا هی

به ایى تؽتیب اؾ وفاظاؼی ؼقیعین به بیغؽفی و اؾ هن يهایتًا هكتلؿم تفكیؽ اقت. 
يست تؽخمه لت ؼقیعین به هماو وفاظاؼی. بیغؽفی ؼقیعین به ظلت و اؾ ظ

و چه بكا که ایى قه با یکعیگؽ ياقاؾ افتًع و  هكتلؿم وخىظ ایى قه هئلفه اقت
 به ايتطابهای ؾوؼکی.هتؽخن هدبىؼ نىظ 

و ؛ ثؽ بؽخكتۀ فالن اظب بایع که بًفكه اثؽی اظبی یا ظقتکن اظیبايه بانعاتؽخمۀ 
بیهتؽیى زّع  تاؼا هتى  ؽؽافتهای يمایهیو وؾو و هىقیماؼ و ايالت و ظلایك قبک 

ای اقت همپایۀ نکكپیؽ اها هتؽخمايم که  افالعىو يىیكًعه. زفؼ کًعهمکى 
به فباؼت ظیگؽ بایع ظؼ تؽخمۀ يمى آو وؽیفه هسال اقت.  بیيیكتًع، پف ايدام 

به ایى يکته  ضمى تؤهل ظؼ کاؼ تؽخمه 2گیلبؽت هىؼی آثاؼ افالعىو هداهعتها کؽظ.
 هملت« Hamlet, I am thy father’s spiritٔ»خملۀ تؽخمۀ افؽیمایی اناؼه کؽظ که 

بؽضی هائی هن اؾ  تؽخمه«. Omlet, eek bin dein papa’s Spook»نىظ  هی 5.5ٓ3
ایى  ثله ؽؽافت و یهىقیموؾو و  زفؼ لساػاؾ ای  غؼهخمالت افالعىو هكت که 

اؾ زیث يثؽ هیچ يثؽيىیكی فؽههای هًؽی اقت و يثؽ فالی اؾ خمله تؽخمه بانًع. 
زفؼ کاهل غًای ؾباو افالعىو  ؼقع. يمیافالعىو ؼيگاؼيگی به پای يثؽ و  نکىه

ظؼخاتی اؾ ضؽوؼت ظاؼظ که هتؽخن آثاؼ افالعىو بکىنع ظؼ تؽخمه هسال اقت اها 
 ای اؾ ایى غًای نّمه هگؽ ال ضلك کًع يگاؼل ظؼضهاو و تًىؿ قبکها ؼا ظؼ تؽخمه

 ؾبايی ؼا به ضىايًعه يهاو ظهع.
                                                                                              

 ايهگاههایظو اقتاظ یىيايی  يمایههایهتؽخن ٓ Gilbert Murray, 1866–1957. گیلبؽت هىؼی 2ٔ
کكفؽظ و هاؼواؼظ  آیكطىُلف و ائىؼیپیعـ  آثاؼظوؼۀ اؾ  مهای هًؾىه تؽخمهکه بىظ گالقکى و آ

چاپ ٔ هملت و اورستسیافت يهع اها یمیى که  ۀ هػکىؼتيکهؤضػ هتؤقفايه  هقؽوف اقت.
 يیكت. 5154ٓیکن: 

 ظ.بىيظؼ ایى خمله  Hamletاقن ظیعین،  هملت. ظؼ نم هفت ویؽاقتی که اؾ 3



 که اؾ 4اهمیت لّىت و خايعاؼی تؽخمه اؾ هىقیمی کمتؽ يیكت. پاإل ُنؽی
به قمؽاط ؼا ٓ Pôlosٔ ـىلىپژوهاو لؽو بیكتن بىظ، افتؽاٌ پ قؽنًاقتؽیى افالعىو

 5چًیى تؽخمه کؽظه اقت ج465 گرگیاسظؼ 
No one but a hayseed and a fundamentalist would be so tactless as 
to drag his moral sentiments into the conversation in this way. 

ضىؼ و  هضیؽ بکه  پىلیتیاهههىؼ  بطمقطى قمؽاط ظؼ آو و کىنیعه ظؼ تؽخمۀ 
 horatosیىيايی  کلماتافالعىو با  باؾیتهبیه نعه اقت، ظیعيی  هفهمیعيی ب

اقتفاظه اؾ کلمات  باظؼ تؽخمۀ ايگلیكی ؼا ٓ آقماؤ ouranosٓ و ، هههىظٔظیعيی
eye-ball  وsky-ball ای ؼضا  تؽخمه بهنایع بؽضی ضىايًعگاو  6ع.اؾآفؽیًب ظهی

                                                                                              

و  ایلیاسو زافؼ  پىلیتیاهتؽخن کالقیكت اهؽیکائی و  (Paul Shorey, 1857–1934). پاإل نؽی 4
لیكايف ؼا اؾ  فىقتاؼیص اقت. قؽاقؽ پژوهاو  اؾ بؿؼگتؽیى افالعىوهىؼاتیىـ و هًسر 

اؾ تا پایاو فمؽ ظؼ چًعیى ظايهگاه ظؼـ گفت.  5885هاؼواؼظ گؽفت و ظکتؽا ؼا اؾ هىيیص و اؾ 
تؽخمۀ  بىظ و ظهها هماله بؽای ایى هدله يىنت. Classical Philologyخؿو قؽظبیؽاو  5198

هل نا 5هًتهؽ نع ٔج ٓ LCLکتابطايۀ آثاؼ یىيايی و التیى لىب ٔخؿو  پىلیتیااؾ  هههىؼل
لؽیب خیبی ناهل  هدلعظو ؛ 5135ٓ: 59تا  6ناهل ظفتؽهای  2ج ؛ 5139: 5تا  5ظفتؽهای 

ایى اثؽ ؼا پايىیف فالمايه.  3999يفسه همعهه، هتى یىيايی، تؽخمۀ ايگلیكی و زعوظ  299
پژوهاو اؾ ناهکاؼهای تؽخمۀ آثاؼ افالعىو و بهتؽیى تؽخمۀ ايگلیكی  که بكیاؼی افالعىو

، 3ٓ ذ، ییت اؾ هایلؿ بؽو Culture and Society in Plato’s Republicؼک ايع ٔهثاًل  ظايكته پىلیتیا
« اللفؾی تست» 1ٓ، و 5335ٔبًگاه تؽخمه و يهؽ کتاب  جمهىرظؼ همعهۀ تؽخمۀ فئاظ ؼوزايی 

فهن باالضؽه که  هؼا ؼاقت گفتآضؽ ایى ويف ياهیعه اقت. « هقماهای الیًسلیک قلكله »و 
اللفؾی اقت؟ او که یىيايی  تست هتؽخمایى که اها چغىؼ فهمیع  ؛وؼای لىۀ او بىظ چًیى اثؽی

 فتؤهلٕ .ظايكت يمی
ْگُؽْیکیا ِاْقتیى تىـ آِلْیْك ظ. ايل: نىزفؼ  سو  تتا ضؽباهًگ . 5 ه آ  ُلگىـتاُتیاإتاِگْیى ُپلِّ

ٔἀλλ᾽ εἰσ τὰ τοιαῦτα ἄγειν πολλὴ ἀγροικία ἐςτὶν τοὺσ λόγουσ.ٓلغفی: به هؽ زال ایى ؼول ظؼ گفت و  ؛
 .But it is much rudeness to lead arguments into such thingsيیکىلؿ:  ؿمیخ ؛گى ظوؼ اؾ اظب اقت

6. Plato, The Republic, trans. Paul Shorey, vol. II (London: Heinemann, 1935), 108–109 (= Pl. 
Rep. 509) 



تفكیؽ  تؽخمه و کاؼظؼ بهؽزال  يًقت و بالغت يعانته بانع. یى ايعاؾهکه ا ظهًع
 کًع. کهع لیکى زؽف ؾيعه هی ؼا چًیى ضىايع: ؼوذ هی 7بایع آیه
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R. E. Allen (trans. & comm.), The Dialogues of Plato I: Euthyphro, Apology, Crito, 
Meno, Gorgias, Menexenus (New Haven: Yale University Press, 1984), xi–xiii. 

                                                                                              

: که او ها ؼا هن کفایت ظاظ تا فهع خعیع ؼا ضاظم نىین، يه زؽف ؼا بلکه 6.3 ندوم قرنتیالف  .7
 کًع. کهع لیکى ؼوذ ؾيعه هی ؼوذ ؼا ؾیؽا که زؽف هی


