
   

 اثر افالطون
 

 



  
 فرونیاوت

 

 یدعوائ من مانند مگر ؟يا آمده دادگاه به و برداشته ورزش دانیم از دل که است شده چه سقراط،: فرونیاوت
 ؟يا کرده اقامه

 

 .است انیم در یجزائ يا محاکمه. ام امدهین يدعو يبرا فرون؟یاوت میبگو چه: سقراط

 

 .یکن تیشکا یکس از تو کنم ینم گمان اند؟ کرده یتیشکا تو از ؟یگفت چه: فرونیاوت

 

 .است راست: سقراط

 

 اند؟ کرده تیشکا تو از پس: فرونیاوت

 

 .يآر: سقراط

 

 ست؟یک یشاک: فرونیاوت

 



 که توسیپ ي محله از ملتوس نام به است یجوان ایگو. شناسم ینم درست را او زین خود من فرون،یاوت: سقراط
 دارد؟ یعقاب ینیب و کم شیر و صاف يمو که یشناس ینم نام نیبد یجوان تو. ندارد يا آوازه و نام

 

 ست؟یچ تیشکا موضوع. آورم ینم ادیب را یکس نیچن سقراط، نه،: فرونیاوت

 

 صاحبنظر مسائل گونه نیا در یجوان نیا با چه شد، خواهد او شهرت ي هیما گمان یب که است یادعائ: سقراط
 ي کننده فاسد و شوند یم فاسد سبب چه به شهر جوانان داند یم که کند یم ادعا. است بزرگ يهنر بودن
 ینادان علت به من که افتهیدر چون و است نیب کیبار و خردمند یجوان گمان یب. است افتهی زین را آنان

 و برده تیشکا دولت به من از برند یم تیشکا مادر به کودکان که همچنان برم یم بدر راه از را او همساالن
 از را استیس که است افتهیدر یاسیس مردان ي همه از بهتر او من ي دهیعق به. است کرده برپا یجزائ یدعوائ
 دیآ وارد یخلل آنان بیترت به نگذارد که است شده آن بر و پرداخته نانجوا به نخست چه،. کرد آغاز دیبا کجا

 ایگو. آورد یم يرو گرید درختان به آنگاه و پردازد یم نورس ينهالها به نخست خردمند کشاورز همچنانکه
 به گمان یب آن از پس. بردارد انیم از میکوش یم جوانان فساد در او قول به که را ما خواهد یم نخست ملتوس

 آغاز نیچن را خود کار که یکس از و کرد خواهد جامعه به گرانبها یخدمتهائ راه نیا از و پرداخت خواهد گرانید
 .ستین جا یب يانتظار چنان کند

 

 که است نیا او مراد کنم یم گمان و شود برعکس جهینت ترسم یم یول. باشد نیچن کند خدا سقراط،: فرونیاوت
 ؟يساز یم فاسد چگونه را جوانان تو دیگو یم. آمد یبرنم تو آزار صدد در گرنه و سازد تباه را جامعه

 

. ندارد اعتقاد کهن انیخدا به و است ساخته تازه یانیخدا سقراط دیگو یم. است یمعن یب شیادعا: سقراط
 .است نیهم نهد یم من بر که یتهمت

 



 یبدعت تو که بهانه نیا به يشنو یم یاله یندائ که یگوئ یم همواره تو چون. افتمیدر را مطلب اکنون: فرونیاوت
 یم اثر زود مردم در ها تهمت نگونهیا که داند یم چون سازد بدنام را تو تا است کرده تیشکا دادگاه به يا آورده
 کنم یم یشگوئیپ را ندهیآ حوادث ای میگو یم سخن یمذهب مسائل ي درباره من گاه هر يا دهیند مگر. بخشد
 امدهیدرن غلط من يهایشگوئیپ از کی چیه کنون تا که یحال در خوانند یم وانهید و کنند یم استهزا مرا چگونه

 که یراه در دیبا بلکه میکن آنان به یاعتنائ دینبا ما یول ورزند یم نهیک ما مانند یکسان به همواره مردم. است
 .میبرو شیپ میا دهیبرگز

 

 یدانائ ثیح از چند هر ،یکس با آتن مردم گذشته نیا از. است آسان استهزا تحمل ،یگرام فرونیاوت: سقراط
 نندیبب اگر یول. اموزدیب گرانید به داند یم آنچه که دیایبرن صدد در آنکه شرط به ندارند کار باشد، العاده خارق

 خواه و نهیک يرو از ،یگوئ یم چنانکه خواه، گردند یم نیخشمگ او بر کند خود چون را گرانید خواهد یم که
 .گرید یعلت به

 

 .شندیاند یم چه من ي درباره مردم بدانم خواهم ینم چیه سقراط،: فرونیاوت

 

 یم یول. ياموزیب گرانید به را خود دانش یستین آماده و یشناس یم را خود قدر تو نکهیا يبرا ،يآر: سقراط
 و بخواهم يمزد آنکه یب آموزم یم همه به غیدر یب دانم یم چه هر که کنند حمل نیا بر مرا یدوست نوع ترسم

 بود خواهم خرسند رو نیا از. دهم یم او به هم يزیچ فرادهد گوش من سخن به یکس اگر که برند گمان یحت
 کس، چیه رندیبگ يجد را مطلب اگر یول. بگذرد یشوخ و خنده به کار و ورزند قناعت استهزا به دادگاه در اگر
 .شد خواهد چه محاکمه ي جهینت داند ینم تو، چون یشگوئیپ جز

 

 .یبدرآئ روزیپ دادگاه از من مانند زین تو دوارمیام و باشد انیدرم يجد يا مسأله کنم ینم گمان: فرونیاوت

 

 .اند کرده تیشکا تو از ای يا کرده تیشکا یکس از فرون؟یاوت يا آمده چرا تو: سقراط



 

 .ام کرده تیشکا من: فرونیاوت

 

 که؟ از: سقراط

 

 .خواند یخواه وانهید مرا میبگو اگر که ام کرده تیشکا یکس از: فرونیاوت

 

 بپرد؟ تواند یم مگر ست؟یچ مقصودت: سقراط

 

 .راستیپ اریبس چون تواند ینم دنیپر: فرونیاوت

 

 ست؟یک پس: سقراط

 

 .پدرم: فرونیاوت

 

 ؟يا کرده تیشکا خود پدر از ؟یگفت چه: سقراط

 

 .پدرم از ،يآر: فرونیاوت

 

 سرزده؟ او از یگناه چه ست؟یچ تیشکا موضوع: سقراط



 

 .یکش آدم: فرونیاوت

 

 گونه نیا در. کرد يداور آن در بتوان یآسان به که ستین يا مسأله نیا فرونیاوت! برم یم پناه خدا به: سقراط
 .باشد دهیرس کمال به یدانائ در که خواهد یم يمرد بلکه ستین کس هر کار درست راه شناختن آمدها شیپ

 

 .سوگند زئوس به سقراط، یگفت خوب: فرونیاوت

 

 گانهیب يبرا که دارم نیقی چه. توست شانیخو نیکترینزد از شده کشته او دست به که یکس گمان یب: سسقراط
 .یکن ینم يدعو خود پدر بر

 

 گانهی نجایا در. يگذار یم فرق گانهیب و شیخو انیم کار نیا در زین تو که است دار خنده سقراط،: فرونیاوت
 یول کرد سرزنش را او دینبا داشت حق اگر. نداشت حق ای بکشد داشت حق کشنده که است نیا يداور اریمع

 یکش آدم با دانسته و خواسته اگر چه. باشد تو ي همکاسه ای شیخو گرچه کرد بیتعق را او دیبا نداشت حق اگر
 و یکن پاك را او هم دادگاه در او بیتعق با آنکه مگر ،يشو یم آلود گناه به زین خود یکن یزندگ خانه کی در
 میکرد یم زراعت ناکسوس در که یهنگام و ماست کارگران از یکی شده کشته که یکس حال هر به. را خود هم
 به و بست را او يپا و دست پدرم سبب نیبد و کشت را ما بردگان از یکی یمست حال در يروز. بود ما ریاج

 آن از پس و کرد دیبا چه او با کند معلوم تا فرستاد یمذهب نیقوان مفسر نزد به را یکس سپس. افکند یگودال
 تا و شد نیچن را قضا. ستین باك ردیبم هم اگر است قاتل چون که بود معتقد رایز ننمود او حال به یاعتنائ

 بر چرا که کنند یم تعجب من شانیخو و پدر اکنون. سپرد جان سرما و یگرسنگ از او بازگردد پدرم ي فرستاده
 و است نکشته خود دست با را او پدرم ندیگو یم و ام کرده تیشکا دادگاه به او از و نهاده یکش آدم تهمت پدرم

 نیا از. کنم يدعو ي اقامه خود برپدر است کشته را یکس خود که يمزدور يبرا ستیبا ینم بود کشته هم اگر
 از نه آنان ،یگرام سقراط ،یول. است يندارید از دور قبل اتهام به پدر بر پسر يدعوا که کنند یم ادعا گذشته

 .ستیچ ینیدیب و يندارید دانند یم نه و دارند يخبر یخدائ امور



 

 یترس ینم که ياستاد چنان دانش نیا در و ستیچ يندارید یدان یم خود تو یکن یم گمان فرون،یاوت: سقراط
 باشد؟ يندارید برخالف کار نیا یکن يدعو ي اقامه پدرت بر اگر

 

 بود؟ فرق چه گرانید و فرونیاوت انیم نبودم نظر صاحب هیپا بدان مسائل نیا در من اگر سقراط،: فرونیاوت

 

 به آنکه از شیپ دادگاه در و شوم تو شاگرد که ستین نیا از واالتر ینعمت من يبرا ه،یگرانما مرد يا پس: سقراط
 و یمذهب مسائل آموختن در همواره من ملتوس،« میبگو و کنم سازش شنهادیپ او به دهم پاسخ ملتوس يادعا
 ام، گرفته شیپ در يندارید برخالف يرفتار و آورده بدعت من که کند ادعا او اگر و »ام بوده کوشا یاله نیقوان

 ،یدان یم نظر صاحب مسائل گونه نیا در را فرونیاوت اگر. هستم فرونیاوت شاگرد من ملتوس،« گفت خواهم
 او رایز بخوان دادگاه به است من استاد که را فرونیاوت گرنه و درگذر، من بیتعق از و ریبپذ مرا سخن

» !یجزائ بیتعق راه از را شیخو پدر و میتعل راه از مرا: سازد یم فاسد را شیخو پدر و من چون یسالخوردگان
 داوران به را سخنها همان نخواند، دادگاه به من يجا به را تو و درنگذرد من از و ردینپذ مرا سخن ملتوس اگر

 .گفت خواهم

 

 کنم یم زبونش چنان دادگاه در کند يدعو من بر که برساند یجائ به را یگستاخ ملتوس اگر سقراط،: فرونیاوت
 .من نه کند دفاع خود از شود یم مجبور او که

 

 یبس مانند زین ملتوس که دارم نیقی. شوم تو شاگرد دارم آرزو جهت نیهم به و دانم یم ،یگرام دوست: سقراط
 به مرا رو نیا از و افتهیدر یآُان به مرا يها شهیاند که یحال در بشناسد یبدرست را تو است نتوانسته کسان

 يدار کمال حد به یگفت که را یدانش دهم، یم سوگند خدا به را تو فرون،یاوت ،یول. است ساخته متهم ینیدیب
 خواه و باشد انیم در قتل موضوع خواه ست،یچ ینیدیب و يندارید تو ي دهیعق به که بدانم تا اموزیب زین من به

 آن خالف که ینیدیب و ستین وجه کی به احوال ي همه در و همواره يندارید يبر یم گمان ای. گرید يا مسأله
 ست؟ین کسانی موارد ي همه در است



 

 .است کسانی و وجه کی به همواره گمان یب: فرونیاوت

 

 است؟ کدام ینیدیب و ستیچ يندارید تو ي دهیعق به که بگو پس: سقراط

 

 یم بیتعق است آلود گناه به دست که را یکس یعنی. کنم یم من که است نیهم يندارید سقراط،: فرونیاوت
 گانهیب ای باشد من مادر ای پدر گناهکار نکهیا از اعم و پرستشگاه، از يدزد ای باشد نفس قتل گناهش خواه کنم،

. کنم انیب را سخن نیا یدرست لیدل تا فرادار گوش اکنون. است تبهکاران گناه از یپوش چشم ینیدیب و ،يا
 بزرگتر را زئوس مردم ي همه که یدان یم خود تو. گذشت دینبا گناهکاران هیتنب از که ام گفته گرانید به بارها

 را خود فرزندان رایز دیکش بند به را خود پدر زئوس که کنند یم قیتصد و دانند یم انیخدا ي همه از عادلتر و
 پدر من که نندیب یم چون مردم همان یول. کرد میعق را خود پدر گرید یگناه فریک به زین زئوس پدر. خورد
 من ي درباره سان نیبد و رندیگ یم خشم من بر کنم یم بیتعق است شده مرتکب که یگناه سبب به را خود

 .کنند یم متناقض يداور انیخدا و

 

 ي درباره را داستانها گونه آن کنون تا که اند خوانده دادگاه به علت بدان مرا برم یم گمان فرون،یاوت: سقراط
 مانیا آنها یدرست به ناچارم شنوم یم تو چون يدانشمند از را عیوقا همان که اکنون یول. ام نداشته باور انیخدا
 را تو فرون،یاوت ،یول گفت؟ تواند یم چه تو برابر در است نادان مسائل گونه نیا در که من چون یکس رایز. آورم

 است؟ داده رخ ها واقعه آن که يدار دهیعق یبراست نمیبب بگو دهم، یم سوگند یدوست يخدا به

 

 .دانند ینم مردم شتریب که است داده يرو آنها از زتریانگ شگفت یعیوقا یحت و ،يآر: فرونیاوت

 



 اتفاق یهائیزیخونر و جنگها آنان انیم و ورزند یم یدشمن گریکدی با انیخدا که یبگوئ یخواه یم دیشا: سقراط
 در که یبرفرش را آنها از يا نمونه و اند ساخته مجسم نگارگران و کرده تیروا شاعران که آنگونه از افتد یم

 ؟يدار باور را سخنان آن زین تو فرون،یاوت یول. دید توان یم برند یم سیآکروپل به یمذهب يجشنها

 

 درشگفت میبگو اگر که هست يگرید مطالب گفتم چنانکه بلکه است، راست آنها ي همه تنها نه: فرونیاوت
 .ماند یخواه

 

 کردم شیپ یاندک که یسؤال به اکنون و بگذار گرید يروز به را آن یول باشد درست سخن نیا دیشا: سقراط
 يندارید موافق یکن یم تو آنچه یگفت فقط چه نبود یکاف يداد که یپاسخ. ستیچ يندارید بگو و بده پاسخ
 .است

 

 .گفتم درست: فرونیاوت

 

 موافق همه که هست زین گرید يزهایچ بسا که یکن یم قیتصد خود یول باشد درست سخن نیا دیشا: سقراط
 .است يندارید

 

 .است نیچن شک یب: فرونیاوت

 

 و یکن حیتشر را »يندارید خود« کردم تقاضا بلکه يبشمار يندارید موافق زیچ چند نخواستم من یول: سقراط
 شیپ یاندک ،یباش داشته ادیب اگر. بود خواهد يندارید موافق باشد آن مطابق چه هر که ستیچ آن یبگوئ
 نید موافق باشد يندارید صورت يدارا چه هر و دارد واحد یصورت کی هر ینیدیب و يندارید که يکرد قیتصد
 .نید مخالف باشد ینیدیب صورت يدارا چه هر و است

 



 .است درست: فرونیاوت

 

 باشد آن مطابق اگر و بسنجم آن با را گرید کس هر ای تو رفتار من تا يبنما من به را صورت آن پس: سقراط
 .نید مخالف گرنه و بشمارم نید موافق

 

 .کنم حیتشر را آن توانم یم یبخواه اگر: فرونیاوت

 

 .خواهم یم را همان ،يآر: سقراط

 

 .نید مخالف ندارند دوست آنچه و است نید موافق دارند دوست انیخدا آنچه: فرونیاوت

 

 پاسخ نیا دانم ینم هنوز یول. يداد پاسخ خواستم یم که گونه همان بار نیا. فرونیاوت ،یگفت خوب: سقراط
 .کرد یخواه مبرهن زین را آن یدرست که دارم نیقی. نه ای است درست

 

 .البته: فرونیاوت

 

 انیخدا که هرکس و است نید موافق دارند دوست انیخدا چه هر. میگفت چه نمیبب بگذار نخست: سقراط
 یکی ینیدیب و يندارید پس. است نید از دور نپسندند انیخدا که یکس ای زیچ هر یول ندار،ید بدارند دوست

 بود؟ نیچن ینیدیب و يندارید از ما فیتعر. يگرید عکس بر یکی زند،یدوچ بلکه ستین

 

 .يآر: فرونیاوت



 

 ؟یدان یم درست را حیتوض نیا و: سقراط

 

 .گمان یب: فرونیاوت

 

 دهد؟ یم يرو کشمکش و جنگ و یدشمن انیخدا انیم که شد گفته شتریپ: سقراط

 

 .شد گفته زین نیا ،يآر: فرونیاوت

 

 شیپ مسائل کدام ي درباره توافق علت به نفاق و یدشمن نیا مینیبب و میشیندیب بگذار ،یگرام دوست: سقراط
 يهمرأ است کمتر ای شتریب کی کدام نکهیا در و افتد اختالف رقم دو ي درباره تو و من انیم اگر د؟یآ یم

 یم انیم از را اختالف سان نیبد و میکن یم شماره را آنها ای انجامد یم یدشمن به اختالف نیا شد، مینتوان
 م؟یبر

 

 .است درست: فرونیاوت

 

 م؟یکن یم وزن باشد، ینیسنگ و یسبک در نظر اختالف اگر: سقراط

 

 .البته: فرونیاوت

 



 اختالف آن م،یبرس توافق به مینتوان و دهد يرو تو و من انیم یاختالف اگر زهایچ کدام ي درباره پس: سقراط
 رو نیا از. ياوریب ادیب را آنها ینتوان يزود نیبد دیشا سازد؟ یم گریکدی دشمن را ما و زدیانگ یبرم را ما خشم
 ست؟ین بایز و زشت و بد و کین و ظلم و عدل زهایچ آن ایآ. کن يداور تو و میبگو من بگذار

 

 .گردد یم یدشمن منشأ که زهاستیچ همان ي درباره اختالف البته: فرونیاوت

 

 یکی و است اختالف ظلم و عدل و بد و کین ي درباره زین انیخدا انیم یگوئ یم ،یگرام فرونیاوت پس: سقراط
 و یدشمن. نداشتند گریکدی با یاختالف امور گونه نیا ي درباره اگر چه را؟ آن يگرید و داند یم کین را نیا

 ست؟ین نیچن. دیگرد ینم دایپ آنان نیم جنگ

 

 .است درست: فرونیاوت

 

 زارند؟یب بدانند بد و زشت چه هر از و دارند دوست بدانند کین و بایز را چه هر انیخدا: سقراط

 

 .البته: فرونیاوت

 

 ظالمانه و بد را زیچ همان گرید یگروه و دانند یم عادالنه و کین را يزیچ انیخدا از یگروه یگفت و: سقراط
 انجامد؟ یم یدشمن به اختالف نیا و شمارند یم

 

 .گفتم نیچن ،يآر: فرونیاوت

 



 آنان؟ منفور هم و است انیخدا محبوب هم واحد آن در زیچ کی پس: سقراط

 

 .داستیپ نیچن: فرونیاوت

 

 ن؟ید مخالف هم و است نید موافق هم واحد آن در زیچ آن ن،یبنابرا: سقراط

 

 .توست با حق که دینما یم نیچن: فرونیاوت

 

 هم و است نید موافق هم که ستیچ آن« دمینپرس من! يا نداده پاسخ من سؤال به دانا، مرد يا پس،: سقراط
 نخواهد عجب پس. باشد زین آنان منفور است ممکن م،یدید چنانکه است، انیخدا محبوب آنچه. »آن؟ مخالف

 آن از اورانوس و کرونوس یول دیآ خوش را زئوس ،يا کرده يدعو ي اقامه شیخو پدر بر که تو، رفتار اگر بود
 با باره آن در انیخدا گرید نیهمچن و باشد ناپسند هرا نظر در یول افتد دهیپسند را ستوسیهفا ای باشند، زاریب
 .باشند داشته نظر اختالف گریکدی

 

 است کشته ناحق به را يگرید که یکس مجازات ي درباره انیخدا انیم برم ینم گمان سقراط،: فرونیاوت
 .باشد اختالف

 

 در را گرید يگناهکار ای قاتل که يا دهید یکس کنون تا هست؟ اختالف باره نیا در انیآدم انیم مگر: سقراط
 نداند؟ فریک خور

 

 به و ندیآال یم گناه به دست نکهیهم انیآدم ست؟یچ يبرا دادگاهها در گو و گفت همه آن پس: فرونیاوت
 .ندارند باك یسخن چیه گفتن از و آورند یم لیدل هزارها خود تبرئه يبرا شوند یم خوانده دادگاه



 

 دانند؟ ینم فریک سزاوار را خود همه نیا با و اند شده گناه مرتکب که کنند یم اعتراف: سقراط

 

 .نه البته: فرونیاوت

 

 خود همه نیا با و کند اعتراف گناه به یکس کنم ینم گمان. ندارند باك یسخن چیه گفتن از مگو پس: سقراط
 .است نشده گناه مرتکب که کند یم ادعا گناهکار هر بلکه. نداند فریک خور در را

 

 .نه البته: فرونیاوت

 

 خود همه نیا با و کند اعتراف گناه به یکس کنم ینم گمان. ندارند باك یسخن چیه گفتن از مگو پس: سقراط
 .است نشده گناه مرتکب که کند یم ادعا گناهکار هر بلکه. نداند فریک خور در را

 

 .است درست: فرونیاوت

 

 که است نیا در سخن بلکه ندیبب فریک دینبا گناهکار که ستین نیا در گو و گفت ها دادگاه در پس: سقراط
 .سرزده او از گناه کجا در و یک و ستیچ گناهش و است شده گناه مرتکب کس کدام

 

 .است راست: فرونیاوت

 



 را یکس آنان از یگروه که است نیا از یناش د،یآ شیپ یاختالف ،یگفت چنانکه ز،ین انیخدا انیم اگر: سقراط
 به دینبا را گناهکار که دیبگو تواند ینم یانسان ای خدا چیه رایز. آنند منکر گرید یگروه و دانند یم گناهکار

 .رساند فریک

 

 .توست جانب به حق: فرونیاوت

 

 نزاع انیخدا انیم که رفتیپذ بتوان اگر -گریکدی با انیخدا اختالف نیهمچن و ان،یآدم انیم گو و گفت: سقراط
 و دانند یم عدل موافق را عمل آن یگروه که یمعن نیبد. است خاص یعمل يبرا همواره -هست یاختالف و

 ؟یگرام فرونیاوت ستین نیچن. عدل مخالف یگروه

 

 .است درست: فرونیاوت

 

 ي همه یگوئ یم لیدل چه به کن روشن من بر شود، افزوده من دانش نکهیا يبرا ،یگرام فرونیاوت پس،: سقراط
 در بسته پا و دست را قاتل برده صاحب و بکشد را يا برده يمزدور اگر که اند دهیعق نیا بر اجماع به انیخدا

 انیم نیا در و کرد دیبا چه او با که کند معلوم تا بفرستد یمذهب نیقوان مفسر نزد به یکس و فکندیب یگودال
 پس اگر که يمعتقد لیدل کدام به نیهمچن است؟ بوده عدالت خالف بر برده صاحب رفتار بسپارد، جان قاتل

 نیا اگر که بدان نیقی دانند؟ یم عدل مطابق را او رفتار انیخدا ي همه کند قتل يدعو خود پدر بر برده صاحب
 .ستود خواهم يدانشمند به را تو دارم بدن در جان تا ياموزیب من به را نکته

 

 .ستمین ناتوان آن اثبات از که بدان یول. ستین آسان کار نیا سقراط،: فرونیاوت

 

 ثابت آنان يبرا دارم نیقی رایز. یدان یم دادگاه قضات از تر استعداد یب مرا. یگوئ یم چه دانم یم: سقراط
 .زارندیب آن از انیخدا و است بوده ظالمانه پدرت رفتار که کرد یخواه



 

 .دهند گوش من سخنان به آنکه شرط به کرد خواهم ثابت البته: فرونیاوت

 

 دادگاه ي درباره که یهنگام یول. داد خواهند گوش یبگوئ سخن آنان ي قهیسل مطابق اگر. مباش نگران: سقراط
 انیخدا ي همه که کند ثابت فرونیاوت رمیگ: گفتم خود به و دیرس خاطرم به يا نکته میکرد یم گو و گفت
 رایز است؟ کدام ینیدیب و ستیچ يندارید دانست خواهم چگونه من دانند، یم عدالت برخالف را او پدر رفتار

 امر آن که شد روشن بحث ياثنا در رایز است؟ ینیدیب و يندارید اریمع امر آن که شد روشن بحث ياثنا در
 دینبا ایآ یول. است انیخدا ي همه منفور که يزیچ میکرد قیتصد دو هر و ستین ینیدیب و يندارید اریمع

 مخالف زارندیب آن از انیخدا ي همه آنچه میبگوئ و میده رییتغ يکرد ینیدیب و يندارید از که راهم یفیتعر
 نید مخالف هم و است نید موافق هم ندارند دوست یگروه و دارند دوست انیخدا از یگروه که یعمل و ن،ید
 م؟یریبپذ را فیتعر نیا یده یم اجازه آن؟ نه و نیا نه ای و

 

 ؟يدار رادیا چه فیتعر نیا به: فرونیاوت

 

 توانست یخواه تر آسان يریبپذ را آن اگر نیبب و شیندیب کین آن ي درباره تو یول. ندارم يرادیا من: سقراط
 کدام؟ ینیدیب و ستیچ يندارید که ياموزیب من به و یکن وفا خود ي وعده به

 

 دوست آنان که یعمل و است نید مطابق دارند دوست انیخدا ي همه که یعمل کنم یم قیتصد ،يآر: فرونیاوت
 .نید مخالف ندارد

 

 مانند یخواه یم ای نه؟ ای است درست شود معلوم تا میکن یبررس را پاسخ نیا یده یم اجازه فرون،یاوت: سقراط
 چون یب کرد یادعائ کس هر وقت هر و مینساز هموار خود بر قیتحق رنج و میبگذر آن از زود حوصله یب مردمان

 م؟یریبپذ چرا و



 

 .است درست گفتم ینیدیب و يندارید فیتعر در من آنچه یول. کرد یبررس دیبا را یادعائ هر: فرونیاوت

 

 نید موافق که یعمل: رابده سؤال نیا پاسخ اکنون. شد خواهد روشن زین نیا یکن درنگ یاندک اگر: سقراط
 که است انیخدا محبوب جهت بدان است، نید موافق که است انیخدا محبوب جهت بدان جهت، بدان است،
 شود؟ یم شمرده نید موافق است انیخدا محبوب چون ای است، نید موافق

 

 .دمینفهم را یسؤال: فرونیاوت

 

 .دمینفهم را یسؤال: سقراط

 

 را یکی. جنباننده را يزیچ و میخوان یم جنبنده را يزیچ ما: کنم انیب روشنتر را مطلب کوشم یم: سقراط
 که یکن یم قیتصد زین تو. نندهیب را يگرید و شده دهید را یکی کشنده، را يگرید و مینام یم شده دهیکش

 ست؟یچ آنها فرق یدان یم و است؟ فرق آنها انیم

 

 .دانم یم و کنم یم قیتصد ،يآر: فرونیاوت

 

 دارد؟ فرق شود یم داشته دوست آنکه با دارنده دوست که یدان یم و: سقراط

 

 .البته: فرونیاوت

 



 گر؟ید یعلت به ای شود، یم جنبانده که است، جنبنده علت بدان جنبنده: سقراط

 

 .ندارد گرید علت: فرونیاوت

 

 گر؟ید یعلت به ای و شود، یم دهیکش که است چنان علت بدان شده دهیکش: سقراط

 

 .ندارد گرید علت: فرونیاوت

 

 شود؟ یم دهید که علت بدان شده دهید و شود، یم دهیکش که است چنان علت بدان شده دهیکش: سقراط

 

 .يآر: فرونیاوت

 

 علت بدان است »شده دهید« چون نکهیا نه است، »شده دهید« نندیب یم را آن چون ،»شده دهید« پس: سقراط
 یم جنبانده است جنبنده چون نکهیا نه است جنبنده شود یم جنبانده چون جنبنده نیهمچن. نندیب یم را آن

 مرادم م؟یگو یم چه یدان یم اکنون فرون،یاوت. شود یم جنبانده است جنبنده چون نکهیا نه است جنبنده شود
 .شود یم واقع او بر ياثر سبب بدان است متأثر علت بدان متأثر هر که است نیا

 

 .کنم یم قیتصد: فرونیاوت

 

 ؟یدان یم صادق شود یم داشته دوست که هم يزیچ ي درباره را قاعده نیا: سقراط

 



 .يآر: فرونیاوت

 

 ستین درست. شود یم داشته دوست زیچ آن میگوئ یم جهت بدان دارند، یم دوست را آن چون یعنی: سقراط
 .دارند دوستش سبب بدان شود یم داشته دوست زیچ آن چون میبگوئ اگر

 

 .میگفت نیچن يآر: فرونیاوت

 

 گر؟ید یعلت به ای است نید موافق که دارند دوست علت بدان را آن انیخدا: سقراط

 

 .ستین گرید یعلت: فرونیاوت

 

 چون میبگوئ که ستین درست و دارند، دوست را آن علت بدان انیخدا است، نید موافق چون پس: سقراط
 .است نید موافق علت بدان دارند دوستش انیخدا

 

 .دینما یم نیچن: فرونیاوت

 

 .دارند دوست را آن انیخدا که است چنان علت بدان است انیخدا محبوب آنچه یول: سقراط

 

 .دیترد یب: فرونیاوت

 

 .دارند فرق گریکدی با دو نیا رایز بود تواند ینم نید موافق است انیخدا محبوب آنچه پس: سقراط



 

 .دینما یم نیچن: فرونیاوت

 

 .دارند دوست را آن انیخدا که است چنان علت بدان است انیخدا محبوب آنچه یول: سقراط

 

 .دیترد یب: فرونیاوت

 

 .دارند فرق گریکدی با دو نیا رایز بود تواند ینم نید موافق است انیخدا محبوب آنچه پس: سقراط

 

 ؟یگفت چه: فرونیاوت

 

 نید موافق که است انیخدا محبوب علت بدان است نید موافق آنچه که میکرد قیتصد شیپ یاندک: سقراط
 .است نید موافق علت بدان است نیخدا محبوب چون آنکه نه است،

 

 .میکرد قیتصد يآر: فرونیاوت

 

 چون گر،ید عبارت به. دارند دوستش انیخدا که است محبوب علت بدان است انیخدا محبوب آنچه یول: سقراط
 دوستش انیخدا علت بدان است محبوب چون میبگوئ که ستین درست و است محبوب دارند، دوستش انیخدا

 .دارند

 

 .توست با حق: فرونیاوت



 

 و يندارید. ستین یکی يندارید با دارند دوست انیخدا آنچه شود یم معلوم ،یگرام فرونیاوت پس،: سقراط
 علت بدان است انیخدا مجبوب که را يزیچ انیخدا میبگوئ اوالً شد میخواه ناچار میبدان یکی را انیخدا محبوب
 که است يندارید علت بدان يندارید که میکن ادعا یثان در و است، انیخدا انیخدا محبوب که دارند دوست

 از جدا زندیدوچ انیخدا محبوب و يندارید که دید یخواه يبنگر کین اگر رو نیا از. دارند دوستش انیخدا
 یم داشته دوست يگرید و شود، یم داشته دوست که علت بدان است محبوب یکی: گریکدی عکس به و گریکدی

 من به ینخواست کنم یم گمان ،یگرام فرونیاوت رو، نیا از. است داشتن دوست سزاوار خود که علت بدان شود
 صفات از یکی یگفت رایز يدیورز قناعت آن صفات از یکی ذکر به بلکه ستیچ يندارید که يندارید که ياموزیب

 پس. دارند دوست را آن علت چه به انیخدا یبگوئ آنکه یب است انیخدا ي همه محبوب که است نیا يندارید
 انیخدا ي دهیپسند چرا و ستیچ يندارید بگو آغاز از گرید بار و مپوش من از را نکته نیا ینیب ینم یمانع اگر

 .کن حیتشر را آن صفات ي همه و است

 

 از عنان آورم یم انیم به که را یسخن هر رایز کنم انیب چگونه را خود ي شهیاند دانم ینم سقراط،: فرونیاوت
 .ماند ینم پابرجا نقطه کی در و زدیگر یم و دیربا یم من دست

 

 يکرد یم شخندمیر گفتم یم نیچن من اگر. است الوس دیدا من ياین آثار خاص صفت نیا فرون،یاوت: سقراط
 چنانکه اکنون، یول. ندیآ یم پرواز به و مانند ینم پابرجا سخنانم دالوسیدا با من یشیخو سبب به یگفت یم و

 .ندارند یثبات تو سخنان ،یگوئ یم خود

 

 در سخنها يگذار ینم که یتوئ الوس دیدا بلکه ستین من گناه نیا سقراط، یول. توست جانب به حق: فرونیاوت
 .بمانند پابرجا نقطه کی

 

 بخشد یم دنیپر یتوانائ خود آثار به تنها او رایز هستم الوس دیدا از هنرمندتر یبس من شود یم معلوم: سقراط
 آنکه یب که است فیظر چندان من هنر و آورم یم بپرواز زین را گرانید آثار خود، آثار بر عالوه من که یحال در



 و زندینگر دستمان از و بمانند پابرجا ما يسخنها که است نیا من يآرزو رایز گردد یم گر جلوه بخواهم خود
 یم مقوله نیا از ،يبار. دانم یم تانتالوس يگنجها و هستم الوس دیدا هنر از گرانبهاتر یبس را ینعمت نیچن

 که ياموزیب من به تا کنم ياری تو به خواهم یم رو نیا از. يا شده خسته بحث از که دینما یم نیچن. میگذر
 عدالت موافق است نید موافق چه هر که ستین يضرور ایآ نیبب و شیندیب اکنون. ستیچ ینیدیب و يندارید

 باشد؟

 

 .ستین دیترد نیا در: فرونیاوت

 

 عمل هر یول است عدالت مطابق نید موافق عمل هر گفت دیبا ای است؟ نید موافق زین عادالنه کار هر: سقراط
 نه؟ گاه و است چنان گاه بلکه ستین نید موافق عادالنه

 

 .افتمیدرن درست را سؤال سقراط،: فرونیاوت

 

 و خسته را تو ادیز دانش گفتم چنانکه یول. باالتر دانش به و يجوانتر من از سال به تو فرون،یاوت: سقراط
 ستین دشوار چنان یسؤال رایز افتی یخواه در مرا سخن یبکوش یاندک اگر همه نیا با. است ساخته بار نیسنگ

 :دیگو یشاعرم که است یمطالب عکس به من سخن. یبمان ناتوان افتنشیدر از که

 

 است ترس که آنجا رایز. ياوریب زبان به را نامش یخواه ینم است، داده سامان و دهیآفر را همه آن که زئوس»
 «هست هم شرم

 

 بدهم؟ شتریب یحیتوض يدار لیم. میگو یم را آن خالف من یول

 



 .البته: فرونیاوت

 

 ترسند یم یدستیته و يماریب از مردمان یبس رایز. باشد هم شرم است ترس جا هر کنم ینم گمان من: سقراط
 ست؟ین نیچن. ندارند آنها از یشرم یول

 

 .است درست: فرونیاوت

 

 ست؟ین یبدنام از ترس شرم ي زهیانگ مگر. هست هم ترس است شرم که جا هر یول: سقراط

 

 .است نیچن البته: فرونیاوت

 

 ترس است شرم جا هر گفت دیبا بلکه هست هم شرم است ترس جا هر میبگوئ که ستین درست پس: سقراط
 رو نیا از. است عدد از یجزئ فرد همچنانکه است ترس از یجزئ شرم. است شرم از تر عام ترس رایز هست هم
 م؟یگو یم چه یدانست اکنون. است عدد فرد هر یول ستین فرد عدد هر

 

 .يآر: فرونیاوت

 

 عمل هر گفت دیبا ای است؟ نید مطابق عادالنه عمل هر: دمیپرس. نبود نیا جز نیشیپ یسؤال از من مراد: سقراط
 است؟ عدالت از یجزئ يندارید رایز ستین نید موافق عدل مطابق عمل هر یول است عدل مطابق نید موافق

 ؟يدار گرید يا دهیعق ای یکن یم قیتصد را نکته نیا

 



 .است همان زین من ي دهیعق: فرونیاوت

 

 مثال در اگر. است عدالت جزء کدام مینیبب و میکن قیتحق دیبا باشد عدالت از یجزئ يندارید اگر: سقراط
 .دارد خود در برابر بخش دو که است یجزئ گفتم یم است، عدد جزء کدام زوج يدیپرس یم نیشیپ

 

 .است درست: فرونیاوت

 

 مرا نیا از شیب: میبگو ملتوس به دادگاه در میبتوان تا است عدالت جزء کدام يندارید که بگو زین تو پس: سقراط
 نید موافق عمل کدام و ستیچ يندارید که ام آموخته فرونیاوت از من رایز. منه مه بر ینیدیب تهمت و ازاریم

 .آن مخالف کدام و است

 

 یحال در کند یم نیمع انیخدا با را ما رفتار طرز که است عدالت جزء آن يندارید من ي دهیعق به: فرونیاوت
 .است مربوط انیآدم با ما رفتار به آن گرید جزء که

 

 نیا. ستیچ انیخدا با رفتار از مراد که است نیا آن و مانده کوچک يا نکته تنها. فرونیاوت یگفت خوب: سقراط 
 طرز از تو مراد برم ینم گمان. ساخت یخواه روشن من بر زین را آن که دارم نیقی یول ام افتهیدرن هنوز را نکته
 دیبا چگونه اسب با که دانند ینم مردم ي همه میگوئ یم مثال. میدار نظر در گرید موارد در که باشد همان رفتار
 .است سوارکاران خاص فن نیا بلکه کرد رفتار

 

 .است درست: فرونیاوت

 

 ست؟ین نیچن. کرد رفتار دیبا چگونه اسب با بداند یآدم که است نیا يسوارکار هنر گر،ید عبارت به: سقراط



 

 .است درست: فرونیاوت

 

 سگ با که است یکسان خاص فن نیا و کرد رفتار دیبا چگونه سگ با که داند ینم کس همه نیهمچن: سقراط
 .روند یم شکار به

 

 .یگوئ یم راست: فرونیاوت

 

 کرد؟ رفتار دیبا چگونه سگ با بداند یآدم که است نیا شکار هنر از یجزئ پس: سقراط

 

 .يآر: فرونیاوت

 

 کرد؟ گاو با دیبا که يرفتار به مربوط است يهنر يدار گله و: سقراط

 

 .يآر: فرونیاوت

 

 کرد؟ انیخدا با دیبا که يرفتار به مربوط است يهنر يندارید تو ي دهیعق به و: سقراط

 

 .است نیچن ،يآر: فرونیاوت

 



 رفتار وجه نیکوترین به زیچ آن با که ستین نیا کرد، رفتار دیبا چگونه يزیچ با نکهیا دانستن از مقصود: سقراط
 چه اسب يبرا میبدان که ستین نیا يسوارکار هنر از مقصود مثال باشد؟ سودمند آن يبرا ما رفتار و میکن

 م؟یآور جا به را همان و است سودمند

 

 .است نیچن دیترد یب: فرونیاوت

 

 به خود رفتار با که است نیا مقصود ای یدان یم صادق زین گاو و سگ با ما رفتار ي درباره را قاعده نیا: سقراط
 م؟یبرسان انیز آنها

 

 .ستین نیا جز: فرونیاوت

 

 یم بهتر را آنان و دارد يسود انیخدا يبرا است، انیخدا با ما رفتار طرز به مربوط که يندارید پس: سقراط
 ؟يساز یم بهتر را انیخدا از یکی يآور جا به يندارید يرو از یعمل اگر که يمعتقد یبراست فرون،یاوت سازد؟

 

 .شمیاند ینم نیچن هرگز سوگند خدا به: فرونیاوت

 

 است؟ يرفتار چگونه يندارید پس: سقراط

 

 .کند یم خود ي خواجه با بنده که است رفتار همان باًیتقر: فرونیاوت

 

 است؟ انیخدا به يخدمتگزار ینوع تو ي دهیعق به يندارید پس. دمیفهم: سقراط



 

 .يآر: فرونیاوت

 

 کند؟ یم ياری جهینت کدام حصول به سازان یکشت به کارگران يخدمتگزار: سقراط

 

 .هایکشت شدن ساخته به: فرونیاوت

 

 کند؟ یم ياری ها خانه شدن آماده به زین معماران به يخدمتگزار: سقراط

 

 .يآر: فرونیاوت

 

 ادعا چون کند؟ یم ياری جهینت کدام حصول به انیخدا به ما يخدمتگزار نمیبب بگو ،یگرام دوست پس،: سقراط
 .یدان یم زین را نکته نیا گمان یب ،یشناس یم مردمان ي همه از بهتر را یخدائ امور که یکن یم

 

 .ستین جایب من يادعا سقراط،: فرونیاوت

 

 یم خود خدمت به را ما زیچ چه ساختن يبرا انیخدا که بگو دهم، یم سوگند زئوس به را تو پس: سقراط
 گمارند؟

 

 .کنند یم اریبس کوین يکارها انیخدا سقراط،: فرونیاوت

 



 مثال. است آسان آنها نیکوترین شمردن بر یول کنند یم کوین یکارهائ زین سپاه سرداران ،یگرام دوست: سقراط
 ست؟ین نیچن. گردند یم روزیپ دشمن بر: یبگوئ یتوان یم

 

 .است نیچن: فرونیاوت

 

 است؟ نیزم از خوراك آوردن بدست آنها نیمهمتر که کنند یم کوین یکارهائ زین کشاورزان: سقراط

 

 .يآر: فرونیاوت

 

 است؟ کدام انیخدا کار نیکوترین: سقراط

 

 آوردن بدست که میگو یم قدر نیهم. ستین آسان ها نکته نیا به بردن یپ که گفتم شتریپ سقراط،: فرونیاوت
. نرسد جامعه به يگزند و بمانند سالم ها خانه که شود یم سبب و است يندارید یقربان و دعا راه از انیخدا دل

 .شود یم یتباه و یرانیو سبب جا همه که است ینیدیب آن خالف

 

 روشن من بر یول. یبده نیا از کوتاهتر یپاسخ یتوانست یم ،یخواست یم اکر که دارم نیقی فرون،یاوت: سقراط
 بدست يا جهینت گو و گفت از میخواست نکهیهم رایز ياموزیب من به را خود دانش یخواه ینم که است شده
 یول. ستیچ يندارید که آموختم یم يداد یم مرا سؤال پاسخ اگر که یحال در ،يکرد غیدر پاسخ از میآور

 ایآ ست؟یچ يندارید که یبگوئ کنم یم تقاضا گرید بار برود، دهنده پاسخ یپ در دیبا حال هر به پرسنده چون
 است؟ دادن یقربان و کردن دعا دانش

 

 .است همان ،يآر: فرونیاوت



 

 م؟یکن یم آنان از که ستین یخواهش دعا و م،یده یم انیخدا به که ستین يا هیهد یقربان: سقراط

 

 .ستین نیا جز: فرونیاوت

 

 است؟ آنان از کردن خواهش و انیخدا به دادن هیهد دانش يندارید پس: سقراط

 

 .يا افتهیدر کین را مطلب اکنون: فرونیاوت

 

 مبادا تا دهم یم فرا گوش تمام دقت به یگوئ یم چه هر به و هستم تو دانش ي دلبسته من فرون،یاوت: سقراط
 آنان از و میبده يا هیهد آنان به که است نیا انیخدا به ما يخدمتگزار یگفت پس. شود فوت من از يا نکته

 ؟یبخواه يزیچ

 

 .میخواه یم آنان از هم و میده یم آنان به هم ،يآر: فرونیاوت

 

 م؟یآن ازمندین که میبخواه يزیچ آنان از که ستین آن ن،یراست یمعن به خواستن: سقراط

 

 .است نیهم: فرونیاوت

 

 يزیچ یکس به خردمند مرد دارند؟ ازین آن به انیخدا که میبده يزیچ که ستین آن خوب، ي هیهد و: سقراط
 .نباشد آن ازمندین که دهد ینم



 

 .است درست: فرونیاوت

 

 است؟ ستد و داد دانش يندارید فرون،یاوت پس،: سقراط

 

 .ستین یباک یبخوان نام نیا به را آن اگر: فرونیاوت

 

 یهائ هیهد از انیخدا: بده پاسخ زین سؤال نیا به اکنون. میببر بکار دینبا نباشد، درست نام آن اگر یول: سقراط
 یول. است انیخدا از میدار چه هر رایز است معلوم میبر یم آنان از ما که يسود برند؟ یم سود چه میده یم که
 ماند؟ ینم آنان يبرا ما يها هیهد

 

 برند؟ یم سود ما يها هیهد از انیخدا یکن یم گمان سقراط،: فرونیاوت

 

 م؟یده یم هیهد آنان به چه يبرا پس: سقراط

 

 .میآور بدست را دلشان و میکن لیتجل آنان از نکهیا يبرا: فرونیاوت

 

 يبرا ای است انیخدا محبوب که يزیچ نه ان،یخدا دل آوردن بدست يبرا است يا لهیوس يندارید پس: سقراط
 دارد؟ بر در سود آنان

 

 .است انیخدا محبوب يندارید که دارم نیقی: فرونیاوت



 

 یم گناهکار مرا گاه آن و مانند ینم ثابت نقطه چیه در سخنانت که یکن یم تعجب باز سخن نیا با: سقراط
 از استادتر خود تو که ینیب یم آورم؟ یم پرواز به را تو سخنان و هستم دالوسیدا من یگوئ یم و یخوان

 يا افتهیدرن هنوز ای ؟یگردان یم يا رهیدا در را آنها و یبخش یم پر و بال خود يسخنها به و یهست دالوسیدا
 و يندارید که مینکرد روشن شیپ یساعت مگر بازگشتند؟ نینخست ي نقطه به و مودندیپ يا رهیدا سخنانت که

 گر؟یکدی از جدا زندیچ دو بلکه ستین یکی انیخدا محبوب

 

 .میکرد روشن را نکته نیا: فرونیاوت

 

 است؟ نید موافق باشد انیخدا محبوب چه هر یگوئ یم باز که یستین متوجه: سقراط

 

 .هستم متوجه چرا،: فرونیاوت

 

 .یکن یم اکنون که یادعائ ای است نادرست میگفت شتریپ آنچه ای نیبنابرا: سقراط

 

 .دینما یم نیچن: فرونیاوت

 

 تو دامن از اموزمین را نکته نیا تا من رایز. ستیچ يندارید شود معلوم تا میریبگ سر از را بحث دیبا پس: سقراط
 ،یکن فاش من بر را قتیحق بلکه ينشمار ریحق نیچن مرا کنم یم تقاضا فرون،یاوت ،یول. داشت برنخواهم دست

 اگر. ياموزیب من به را مطلب نیا تا کرد نخواهم رها را تو رو نیا از. ستین تو از داناتر باره نیا در کس چیه چه
 دادگاه به را او و يکرد ینم يدعو خود پدر بر يمزدور يبرا کدام، ینیدیب و ستیچ يندارید یدانست ینم تو
 کدام یدان یم نکهیا بر است لیدل نیهم: یداشت یم شرم انیآدم از و يدیترس یم انیخدا از بلکه يخواند ینم

 .اموزیب زین من به یدان یم آنچه کنم یم خواهش نکیا و آن، مخالف کدام و است نید موافق عمل



 

 .بروم زود دیبا و دارم کار اکنون چون بگذار گرید يروز به را بحث سقراط،: فرونیاوت

 

 اموزمیب تو از که بودم آن بر ؟یده یم باد به مرا دیام ي همه و يرو یم! زیعز دوست ،یکن یم چه: سقراط
 پس نیا از و ام آموخته فرونیاوت از را یخدائ امور ي همه میبگو ملتوس به گاه آن و ستیچ ینیدیب و يندارید
 نیا از. شوم رها ملتوس دست از سان نیبد و آورد، نخواهم یبدعت و کرد نخواهم دیترد امور آن در ینادان يرو از

 !برم سر به شیپ از تر ستهیشا و بهتر را عمر یباق تو دانش آموختن از پس بودم دواریام گذشته
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