
   

 اثر افالطون
 

 

ي خارمیدس رساله  



  

 دسیخارم

 

 و شدم رونیب خانه از مأنوس يجاها دنید قصد به بودم بازگشته ایدایا پوته جنگ دانیم از آنکه از پس روز کی
 چند جز که دمید را یجمع آنجا در. دمیرس کاستیلیباز پرستشگاه يروبرو که آس اوره تا ورزشگاه به راه سر در
 کرفون یول گفتند درود من به کینزد و دور از افتاد من به چشمشان نکهیهم. بودند انمیآشنا و دوستان همه تن
 چگونه سقراط،: گفت و گرفت مرا دست و رساند من به را خود دوان دوان دارد خاص یحرارت و شور همواره که
 ؟یافتی یرهائ کشتار آن از

 

 شهر به خبرش و داده يرو نیخون ينبرد میبرگرد جنگ دانیم از ما که آن از شیپ یاندک که بود نیا مطلب
 .بود دهیرس

 

 .ینیب یم که نیچن: گفتم

 

 .اند آمده در يپا از انیم آن در ما دوستان از یجمع و است بوده سخت اریبس نبرد که است عیشا نجایا در: گفت

 

 .است راست: گفتم

 

 ؟یداشت شرکت نبرد آن در زین تو: گفت

 



 .يآر: گفتم

 

 .میندار خبر آن اتیجزئ از ما چون کن تیحکا را ماوقع و نیبنش پس: گفت

 

 کردم یاحوالپرس گرانید و اسیتیکر از آنکه از پس من و نشاند کالشروس پسر اسیتیکر نزد در مرا سان نیبد
 دیرس انیبپا گو و گفت نیا چون. دادم پاسخ کردند سپاه ي درباره که یپرسشهائ به و پرداختم ماجرا شرح به
 حال چه در یفلسف يبحثها و کنند یم چه جوانان و است خبر چه نجایا در: گفتم و کردم اسیتیکر به يرو

 دو هر به ای و یبائیز ای یدانائ به که اند شده دایپ يا تازه جوانان بودم شهر از دور من که مدت نیا در و است
 باشد؟ نما انگشت صفت

 

 :گفت و کرد اشاره شدند یم وارد ورزشگاه در از کنان یشوخ و خندان که جوانان از یگروه به اسیتیکر

 

 که هستند یکس دلباختگان همه ندیآ یم که نانیا چون کنند یم چه جوانان دید یخواه اکنون هم سقراط،
 یکن درنگ یاندک اگر و ستین نجایا از دور زین خود او کنم یم گمان. شود یم شمرده شهر جوان نیباتریز امروز

 .دیرس خواهد

 

 است؟ خاندان کدام از و ستیک: گفتم

 

 ي جرگه وارد هنوز و بود کودك او يبرو جنگ به آنکه از شیپ یول. یشناس یم را او که دارم نیقی: گفت
 .است گالوکون میعمو فرزند دسیخارم مرادم. بود نشده جوانان

 



. بود نشده جوانان ي جرگه وارد وهنوز بود کودك او يبرو جنگ به آنکه از شیپ یول. یشناس یم يآر: گفتم
 .است گالوکون میعمو فرزند دسیخارم مرادم

 

 دیبا اکنون و داشت فراوان ي بهره یبائیز از نبود شیب یکودک نکهیا با هم زمان آن. شناسم یم يآر: گفتم
 .باشد شده برومند یجوان

 

 دسیخارم که بود نشده تمام سخنش هنوز و است، شده بایز و باال بلند چه دید یخواه يبزود: گفت اسیتیکر
 .آمد در در از

 

 دهید به یشکفتگ دوران در جوانان ي همه رایز ستین یدرست اریمع جوانان یبائیز ي درباره من ي قهیسل البته
 که یکسان ي همه کنم یم گمان و افتمی بایز و آراسته اریبس زین را دسیخارم رو نیا از. ندینما یم بایز من ي
 دهیرس نور جوانان یحت و برپاشده یغوغائ درآمد در از او تا رایز بودند او ي دلباخته داشتند حضور ورزشگاه در

 .است انیخدا از یکی کریپ یگوئ که بودند شده رهیخ او بر چنان و داشتند یبرنم او از چشم زین

 

 ست؟ین بایز یبراست ؟یابی یم چگونه را جوان نیا سقراط،: گفت و کرد من به يرو کرفون هنگام نیا در

 

 .دیآ وصف در آنکه از شیب: گفتم

 

 .است رخسارش از باتریز اندامش که دید یخواه برکند تن از جامه اگر: گفت

 

 .کردند قیتصد را کرفون سخن زین گرانید

 



 .داشت هم يگرید کوچک سفت کاش. است زیانگ رتیح جوان نیا یبائیز که سوگند خدا به: گفتم

 

 صفت؟ کدام: گفت اسیتیکر

 

 .شماست ي خانواده از چون باشد نیچن کنم یم گمان و بود تنش یبائیز به هم روحش کاش: گفتم

 

 .ستین صورتش از کم یبائیز در رتشیس: گفت

 

 م؟ینگرد برخوردار آن یبائیز از و میریبرنگ روحش از جامه چرا میبرکن تنش از رخت آنکه يجا به پس: گفتم
 .زند باز سر ما صحبت از سن نیا در کنم ینم گمان

 

 .دیسرا یم کوین هم شعر بلکه دارد یدلبستگ فلسفه به تنها نه چون زد نخواهد باز سر البته: گفت اسیتیکر

 

 ما نزد به را جوان آن چرا یول. دارند يشاعر استعداد سولون اخالف و شانیخو ي همه ،یگرام اسیتیکر: گفتم
 و عمو پسر که تو حضور در ما با شینیهمنش بود زین نیا از جوانتر اگر ؟یکن ینم آشنا ما با و یخوان ینم

 .نداشت یمانع یهست او سرپرست

 

 يمداوا يبرا را او خواهم یم بگو دسیخارم به: گفت و خواند را خود خادم آنگاه. یگوئ یم راست: گفت
 روز دو دسیخارم: وگفت کرد من به يرو سپس. میبنما یپزشک به آورده، يرو او به است روز چند که يسردرد

 تو که است آن بهتر پس. کند یم درد سرش زدیبرخ رختخواب از خواهد یم که یهنگام بامداد گفت یم شیپ
 .یشناس یم یداروئ سردرد يمداوا يبرا و یهست پزشک یبگوئ

 



 .ام آماده دیایب اگر: گفتم

 

 .آمد خواهد نیقی: گفت

 

 دیکوش میبود نشسته صف به که ما از کدام هر دیرس تا رایز آورد خنده به را همه آمدنش و آمد دسیخارم
 انیپا در که یکسان از یکی رو نیا از. شود باز دسیخارم يبرا یجائ کنارش در تا کند دور را خود ي هیهمسا
 اسیتیکر و من انیم در دسیخارم. افتاد نیزم به يگرید و زدیبرخ خود يجا از شد زیناگر بودند نشسته صف

 که یکسان ي همه. میبگشا سخن به لب نتوانستم که شدم او یبائیز ي آشفته چنان دم همان من و گرفت يجا
 که است پزشک همان نیا گفت و نمود دسیخارم به مرا اسیتیکر و گرفتند فرا را ما گرد بودند ورزشگاه در

 یسؤال خواست و ستینگر من در دیآ ینم وصف در که ینگاه با دسیخارم. شناسد یم سردرد رفع يبرا یداروئ
 هنر در یبراست اسیدیک گفتم خود به و گرفت آتش میسراپا و افتاد راهنشیپ چاك به نگاهم هنگام نیا در. کند

 :گفته که است بوده استاد عشق

 

 دیآ ریش برابر در نکهیا از کند حذر دیبا آهو»

 

 «شد خواهد او ي طعمه زود گرنه و

 

 .است گرفتار ریش چنگال در که افتمی یآهوئ چون را خود و

 

 ؟یشناس یم سردرد يبرا یداروئ تو که است راست: گفت دسیخارم

 

 .يآر: میبگو توانستم قدر نیهم زحمت و رنج هزار با



 

 ست؟یچ دارو آن: گفت

 

 یم اثر برگ برد بکار را برگ آن سپس و بخواند را ورد یکس اگر. است همراه آن با يورد و است یبرگ: گفتم
 .ندارد سود ورد یب یول برد، یم انیم از را درد و بخشد

 

 .سمیبنو را ورد آن دیبا پس: گفت

 

 آموخت؟ خواهم تو به را آن که يدار نیقی: گفتم

 

 .ياموزیب تا کنم اصرار قدر آن ناچارم سقراط،: گفت و دیخند

 

 ؟یدان یم کجا از مرا نام: گفتم

 

 با وقت هر یکودک در که دارم ادیب گذشته نیا از کنند؟ یم گو و گفت کم تو ي درباره جوانان مگر: گفت
 .دمید یم را تو آمدم یم نجایا به اسیتیکر

 

 بر را آن ریتأث یچگونگ و داشت نخواهم غیدر تو از را ورد آن زین من پس. يا نبرده ادی از مرا که شادمانم: گفتم
 حاذق پزشکان از خود تو دیشا. کند ینم مداوا را تنها سردرد دعا آن که یبدان دیبا نخست. کرد خواهم حیتشر تو

 یتنهائ به چشم ي معالجه ندیگو یم برود آنان نزد به چشم درد يمداوا يبرا مثال يماریب اگر که یباش دهیشن
 ي معالجه یب زین را سر ي معالجه و نمود، سالم را سر تمام دیبا شود سالم چشم نکهیا يبرا بلکه ستین سریم



 تمام ي معالجه راه از و دهند یم ماریب به تن تمام به راجع یدستورهائ رو نیا از. دانند ینم ریپذ امکان تن تمام
 .کوشند یم است تن از یجزئ که زین چشم يمداوا به تن

 

 .ندیگو یم نیچن که ام دهیشن ،يآر: گفت

 

 است؟ درست زین تو ي دهیعق به سخن آن: گفتم

 

 .يآر: گفت

 

 گونه بدان زین ورد آن ریتأث س،یخارمد: گفتم و افتمی باز را رفته دست از جرأت دمیشن او از را قیتصد نیا چون
 یآدم به توانند یم آنان که است معروف و آموختم ایتراک پزشکان از یکی از جنگ دانیم در را آن من. است
 بدانگونه یونانی پزشکان يمداوا روش که بود معتقد آموخت من به را ورد که یپزشک. ببخشند جاودان یزندگ

 پزشک: دیگو یم است انیخدا از یکی که سیزامولکس ما پادشاه« گفت یم یول است درست کردم حیتشر که
 يمداوا بپردازد، ي معالجه به تن تمام يمداو از شیپ و کند مداوا را چشم سر، معالجه از شیپ دینبا که همچنان

 هایماریب از یبس يمداوا از یونانی پزشکان آنکه علت و کند، عالج را روح آنکه از شیپ کند آغاز دینبا زین را تن
 ینم یتندرست آن اجزاء از کی چیه باشد ماریب کل اگر که دانند ینم و غافلند کل از که است نیا ناتوانند

 تن به روح از زین یخوب و يبد هر رسد، یم چشم به سر از درد هر همچنانکه گفت یم پزشک آن» .ردیپذ
 روح يمداوا در تمامتر چه هر یدقت با دیبا نخست شوند سالم تن و سر میبخواه اگر رو نیا از و کند یم تیسرا

 یم تیسرا تن به روح از زین یخوب و يبد هر رسد، یم چشم به سر از درد هر چنانکه روح، يمداوا. میبکوش
. میبکوش روح يمداوا در تمامتر چه هر یدقت با دیبا نخست شوند سالم سروتن میبخواه اگر رو نیا از. کند

 يسخنها از عبارتند وردها نیا و سراستیم خاص یوردهائ ي لهیوس به تنها گفت، یم او چنانکه روح، يمداوا
 یدائیپ با و کند یم کسب يدار شتنیخو تیقابل کوین يسخنها پرتو در یآدم روح که بود معتقد پزشک آن کوین

 از پس رو نیا از. ردیپذ یم صورت یآسان به سروتن يبهبود هم و ابدی یم یرهائ يماریب از روح هم ت،یقابل آن
 یکن مداوا را سرش دارو نیا با که نکند وادار را تو کس چیه تا باش بهوش«: گفت آموخت، من به را ورد آن آنکه



 یب کوشش يگرید یب دو آن از یکی يمداوا رایز بگذارد تو اریاخت در معالجه يبرا را خود روح آنکه از شیپ
 .«است حاصل

 

 و نکنم رفتار او دستور به جز باشد، بایز ای نامدار ای توانگر قدر هر کس، چیه برابر در که داد پند من به خصوصاً
 را خود روح نخست يا آماده اگر اکنون پس. کرد نخواهم نیا جز که ام خورده سوگند و داده وعده او به زین من
 يبرا را دارو آن زین من کنم، مداوا را روحت ام آموخته او از که يورد با پزشک آن دستور موافق تا یبنمائ من به

 .ستین ساخته تو يبرا يکار من از ،یگرام دسیخارم گرنه، و برد خواهم کار به تو سر يبهبود

 

 زین را خود روح که شود ریناگز سرش يمداوا يبرا دسیخارم اگر سقراط،: گفت دیشن مرا سخن چون اسیتیکر
 جوانان بر او تیمز گانهی که بدان هم را نیا یول. است بوده یاله قیتوف او يبرا سردرد گفت دیبا پس کند مداوا

 مگر. دارد يبرتر خود همساالن ي همه بر زین يدار شتنیخو و روح یپاک ثیح از بلکه ستین اندام یبائیز گرید
 کند؟ داریب یآدم در را يدار شتنیخو یقابلت که ستین نیا یشناس یم که يورد اثر

 

 .است همان: گفتم

 

 از کم کوین يصفتها گرید در همچنانکه است جوانان ي همه از دارتر شتنیخو دسیخارم که بدان پس: گفت
 .ستین آنان

 

 تو مادر و پدر خاندان از بهتر یخاندان آتن در کنم ینم گمان ،یگرام دسیخارم را،یز. باشد نیچن دیبا: گفتم
 و ئون آناکره يها سرود راه از گردد، یم آغاز دوسیدروپ پسر  اسیتیکر با که تو، يپدر خاندان وصف. باشد

 زیچ هر و تیقابل و یبائیز به آن ياعضا ي همه که دینما یم نیچن و است دهیرس ما به شاعران گرید و سولون
 مثال. تو يمادر خاندان است نیهمچن. اند داشته يبرتر گرانید بر شود یم شمرده یکبختین ي هیما که گرید

 افتی یکس رفت، یم گرید يجا هر به ای رانیا شاه دربار به ریسف عنوان به که وقت هر المپس،یریپ تو يخالو



 به يا برخاسته یخاندان چنان از که تو اگر ستین شگفت پس. کند يبرابر او با وقار و یبائیز به که شد ینم
. یستین یناخلف فرزند خود اسالف يبرا اندام و رخساره یبائیز ثیح از. یباش خود اقران از برتر یمعن و صورت

 تو مادر ،یگرام دسیخارم صورت، آن در یباش کامل زین یانسان يتهایقابل گرید و يدار شتنیخو لحاظ از اگر
 یکاف ي بهره گفت، اسیتیکر چنانکه ،يدار شتنیخو از که شود معلوم اگر و است دهیزائ کبختین يفرزند

 اکنون پس. داد خواهم تو به درنگ یب را درسر يداور و داشت ینخواه ایتراک پزشکان ورد به يازین يا برگرفته
 ای یهست دار شتنیخو یکاف ي اندازه به که يمعتقد و یکن یم قیتصد را اسیتیکر سخن ایآ که بگو خود تو

 دسیخارم سخن نیا دنیشن به ؟يگرد ور بهره دیبا چنانکه تیقابل آن از يا نتوانسته هنوز که يبر یم گمان
. آمد خوش اریبس مرا داد تأمل یاندک از پس که هم یپاسخ و کرد چندان دو را شیبائیز یسرخ و شد سرخ
 شتنیخو به کسوی از ستمین دار شتنیخو میبگو اگر چه داد توانم ینم روشن یپاسخ يزود نیبد سقراط: گفت
 یول. ام خوانده دروغزن دانند یم دار شتنیخو یجوان مرا که را دوستانم و اسیتیکر گرید يسو از و گفته ناسزا

 دانم ینم یبراست رو نیا از. ستیروان زین آن که ام ستوده را خود دارم یکاف ي بهره يدار شتنیخو از میبگو اگر
 .میبگو چه

 

 .یکن آغاز یدان یم سزاوار که گونه هر به را قیتحق که توست با اریاخت و رمیپذ یم را تو شنهادیپ البته: گفتم

 

 من. رساند خواهد مقصود به را ما گرید راه هر از زودتر دارم گمان که رمیگ یم شیپ در یراه. خوب اریبس: گفتم
 وجود چه ،یبده یحیتوض آن ي درباره یبتوان دیبا باشد، تو در يدار شتنیخو تیقابل اگر که شمیاند یم نیچن
 يدار شتنیخو که یبگوئ یبتوان و یکن دایپ آن ي درباره يتصور تو و زدیبرانگ تو در یاحساس دیبا تو در آن
 ؟یشیاند ینم نیچن تو. است چگونه و ستیچ

 

 .شمیاند یم نیچن زین من: گفت

 

 .ستیچ يدار شتنیخو که یبگوئ ما به یبتوان دیبا ،یدان یم کین را یونانی زبان چون: گفتم

 



 .دیشا: گفت

 

 ست؟یچ شتنیخو نمیبب بگو نه، ای هست تو در تیقابل آن ایآ میبدان نکهیا يبرا پس: گفتم

 

 از اعم را، یعمل هر انسان که است نیا يدار شتنیخو من گمان به: گفت سپس و کرد تأمل یاندک دسیخارم
 خوب همواره يدار شتنیخو یکل بطور و دهد، انجام آهسته و دهیشیاند گر،ید کار هر و گفتن سخن و رفتن راه

 معلوم اگر یحت. است دهیپسن نادر موارد در یآهستگ و متانت که میدید گو و گفت ياثنا در سپس و باستیز و
 است، یچاالک و سرعت به حسنشان که ستندین یکارهائ از کمتر است مطلوب یآهستگ آنها در که یکارهائ شود

 بایز يزهایچ از را يدار شتنیخو سو کی از رایز دانست يدار شتنیخو لیدل توان ینم را یآهستگ هم باز
 .ستین یآهستگ و متانت از کم یبائیز و یخوب ثیح از یچاالک و سرعت که میدید گرید يسو از و میشمرد

 

 .توست جانب به حق کنم یم گمان سقراط،: گفت

 

 تو دارد يجا تو در که يدار شتنیخو تیقابل نیبب و بنگر شتنیخو در شتریب یدقت با گرید بار دس،یخارم: گفتم
 آورد؟ بوجود تو در را حالت نیا تا باشد دیبا چه خود آن و است ساخته چگونه را

 

 که است يزیچ آن يدار شتنیخو کنم یم گمان: گفت تأمل یاندک از پس و رفت فرو شهیاند در دسیخارم
 .است شرم همان يدار شتنیخو گر،ید عبارت به و شود یم شرم سبب

 

 باست؟یز و کین يدار شتنیخو که ينکرد قیتصد شتریپ: گفتم

 

 .کردم قیتصد البته: گفت



 

 اند؟ کین دار شتنیخو مردمان پس: گفتم

 

 .يآر: گفت

 

 نکند؟ کین را انسان یول باشد کین خود يزیچ است ممکن: گفتم

 

 .نه: گفت

 

 باست؟یز و کین يدار شتنیخو که يمعتقد و: گفتم

 

 .يآر: گفت

 

 ؟»ستین دهیپسند ازمندانین از شرم«: دیگو یم که یستین آواز هم هومر با پس: گفتم

 

 .آوازم هم او با البته: گفت

 

 ست؟ین خوب هم و است خوب هم شرم پس: گفتم

 

 .دینما یم نیچن: گفت



 

 سازد؟ یم خوب را او باشد کس هر در و است خوب همواره يدار شتنیخو یول: گفتم

 

 .است درست: گفت

 

 يدار شتنیخو که یحال در بد گاه و است خوب گاه شرم رایز باشد شرم تواند ینم يدار شتنیخو پس: گفتم
 .است خوب همواره

 

 یم یکس که آمد ادمیب اکنون هم. کنم فیتعر گرید ینوع به را يدار شتنیخو بگذار. یگوئ یم راست: گفت
 ؟یگوئ یم چه فیتعر نیا ي درباره. بکند را خود کار انسان که است آن يدار شتنیخو گفت

 

 .گرید دانشمندان از ای يا دهیشن اسیتیکر از ای را فیتعر نیا گمان یب! رند يا: گفتم

 

 .باشد دهیشن گرانید از دیبا است، دهینشن من از: گفت اسیتیکر

 

 باشم؟ دهیشن که از که کند یم فرق چه سقراط،: گفت دسیخارم

 

 نه؟ ای است درست که میبنگر دیبا بلکه باشد، که آن ي ندهیگو که کند ینم فرق: گفتم

 

 .بگو را ات دهیعق و شیندیب پس: گفت

 



 .میابیدر یآسان به را آن یمعن کنم ینم گمان و ماند یم معما به فیتعر آن: گفتم

 

 .چرا: گفت

 

 خواند یم يزیچ که یوقت زبان آموزگار مگر. دیآ یم بر آن ظاهر از که است نبوده یمعنائ ندهیگو مقصود: گفتم
 کند؟ ینم يکار سد،ینو یم ای

 

 .کند یم يکار البته: گفت

 

 زین را دشمنان نام شما مگر آموزد؟ یم شما به و خواند یم و سدینو یم را خود نام شهیهم زبان آموزگار: گفتم
 د؟یخوان ینم و دیسینو ینم دوستانتان نام و خود نام مانند

 

 .میکن یم نیچن البته: گفت

 

 رفتار يدار شتنیخو برخالف گفت دیبا پس د؟یپرداز ینم است مربوط گرانید به آنچه به صورت آن در: گفتم
 د؟یکن یم

 

 .نه: گفت

 

 به که دیپرداز یم هم یزهائیچ به بلکه د،یکن ینم را خود کار تنها شما باشد، کار نوشتن و خواندن اگر: گفتم
 است؟ مربوط گرانید



 

 .يآر: گفت

 

 را خود ي جامه فقط باشد موظف کس هر آن موجب به که باشد یقانون يشهر در اگر گذشته، نیا از: گفتم
 شهر آن گفت دیبا ازد،ین دست گانهی زیچ چیه به و بسازد را خود ورزش اسباب و بدوزد را خود کفش و ببافد
 شود؟ یم اداره خوب

 

 .کنم ینم گمان: گفت

 

 است؟ خوب يدار شتنیخو يرو از شهر ي اداره و: گفتم

 

 .يآر: گفت

 

 بکند؟ را خود کار کس هر که است نیا يدار شتنیخو گفت توان ینم امور گونه آن در پس: گفتم

 

 .نه: گفت

 

 مگر است گفته سخن پرده در بکند را خود کار کس هر که است نیا يدار شتنیخو گفته که یکس پس: گفتم
 .باشد بوده ابله ندهیگو آن آنکه

 

 .دانشمند اریبس بود يمرد عکس، به: گفت



 

 .ستین آسان سخن ظاهر از ندهیگو مقصود افتنیدر رایز دهد قرار یمعمائ برابر در را تو است خواسته پس: گفتم

 

 .دیشا: گفت

 

 ؟یکن روشن من بر را سخن نیا یمعن یتوان یم چه؟ یعنی کردن را خود کار: گفتم

 

 يلبخند گفت یم نیچن که یهنگام و د،یگو یم چه دانست ینم زین ندهیگو خود دیشا. نه سوگند خدا به: گفت
 .ستینگر اسیتیکر يسو به و زد

 

 از. کند یخودنمائ گرانید و دسیخارم برابر در خواهد یم و است شده ناراحت که بود دایهو اسیتیکر يمایس از
 فیتعر آن از نبود آماده نیا از شیب زین دسیخارم. اوست خود فیتعر ي ندهیگو که کردم حاصل نیقی رو نیا

 .است شده مغلوب بحث در که فهماند او به اشاره با زدیبرانگ را اسیتیکر نکهیا يبرا و کند دفاع

 

 را شعرش که يشاعر چون و کند يدار خود نتوانست نیا از شیب بود شده زیلبر صبرش ي مانهیپ که اسیتیکر
 افتهین در را فیتعر ي ندهیگو مقصود خود تو چون: گفت و کرد دسیخارم به يرو و برآشفت باشند خوانده غلط

 .دیگو یم چه است دانسته ینم که يبر یم گمان يا

 

 به که تو یول. ابدین در را فیتعر آن یمعن یجوان نیا با دسیخارم اگر ستین شگفت ،یگرام اسیتیکر: گفتم
 را فیتعر آن اگر. یدان یم را آن یمعن گمانیب يدار سروکار مطالب گونه نیا با همواره و يشتریب او از سال
 با آن ي درباره که يا آماده و بکند را خود کار انسان که است نیا يدار شتنیخو که يمعتقد و یکن یم قبول

 آن که میکن معلوم تا کنم دنبال تو با دسیخارم يجا به را گو و گفت نیا که مشتاقم زین من یکن بحث من
 .نه ای است درست فیتعر



 

 .کنم بحث آن ي درباره ام آماده و دانم یم درست را آن البته: گفت

 

 کنند؟ یم يکار گوناگون يها حرفه صاحبان که یکن یم قیتصد خوب اریبس: گفتم

 

 .يآر: گفت

 

 را؟ گرانید کار ای کنند یم را خود کار فقط: گفتم

 

 .کنند یم زین را گرانید کار البته: گفت

 

 دارند؟ شتنیخو کنند ینم را خود کار تنها که هم یکسان پس: گفتم

 

 ؟ینیب یم اشکال چه نیا در: گفت

 

 است نیا يدار شتنیخو دیگو یم که هم یکس يبرا تا باش بهوش یول. ستین انیم در یاشکال من يبرا: گفتم
 ینم یمانع کنند یم را گرانید کار که یکسان بودن دار شتنیخو در همه نیا با و بکند، را خود کار انسان که

 .ابدین شیپ یاشکال ند،یب

 

 که رفتمیپذ صفت بدان را یکسان فقط من است؟ دار شتنیخو کند یم را گرانید کار که یکس گفتم مگر: گفت
 .سازند یم يزیچ گرانید يبرا



 

 ست؟ین یکی ساختن و کردن کار تو ي دهیعق به: گفتم

 

 یم که ام آموخته ودیهز از را نکته نیا و دانم ینم یکی زین را دنیآفر اثر و ساختن من یحت. يرو چیه به: گفت
 .«ستین ننگ دنیآفر اثر«: دیگو

 

 دوختن کفش که بود معتقد و دانست یم دنیآفر اثر يبرشمرد شیپ یاندک که را یکارهائ ودیهز يبر یم گمان
 رایز دانست یم ساختن از ریغ را دنیآفر اثر او که آنم بر من ست؟ین ننگ کس چیه بر يقواد و فروختن یماه و

 يزهایچ فقط ودیهز و ستین ننگ هرگز آثار دنیآفر که یحال در است ننگ نباشد همراه یبائیز با اگر ساختن
 نه است، مربوط انسان خود به کارها گونه نیا تنها رایز دانست یم نیراست یمعن به آثار را سودمند و بایز

 را خود کار که است دار شتنیخو یکس فقط گرید خردمند هر و ودیهز ي دهیعق به نیبنابرا. دهیفا یب يکارها
 .بکند

 

 فقط کس هر کار از تو مراد که دانستم و افتمیدر يکرد سخن آغاز نکهیهم را تو مقصود ،یگرام اسیتیکر: گفتم
 يبرا چگونه که ام دهید و دهیشن زین کوسیپرود از بارها را ها فیتعر گونه نیا رایز. است سودمند و کوین يکارها

 یم که یمعن هر به را کلمه هر که گذارم یم آزاد زین را تو رو نیا از. کند یم انیب خاص یمعنائ کلمه هر
 آغاز از گرید بار اکنون پس. یبده حیتوض یگوئ یم که را کلمه هر یمعن نخست آنکه شرط به يببر بکار یخواه

 است؟ خوب يزهایچ ساختن يدار شتنیخو تو ي دهیعق به ایآ که بگو روشن یانیب با

 

 .يآر: گفت

 

 خوب کار که است یکس دار شتنیخو رایز خواند دار شتنیخو توان ینم بکند بد يکار که را یکس پس: گفتم
 بکند؟



 

 است؟ نیا جز تو ي دهیعق مگر: گفت

 

 یم چه تو میبدان میخواه یم بلکه میکن ینم قیتحق من ي دهیعق درباره ؟يدار کار چه من ي دهیعق به: گفتم
 ؟یگوئ

 

 کار که است یکس فقط شتنیخو. ستین دار شتنیخو کند یم بد کار که یکس که میگو یم فاش من: گفت
 .است کردن کوین کار يدار شتنیخو نیبنابرا. کند یم خوب

 

 است ممکن دار شتنیخو مردمان یگوئ یم که است نیا از من تعجب یول. باشد درست سخن نیا دیشا: گفتم
 .دارند شتنیخو که ندانند

 

 گفتم؟ نیچن یک: گفت

 

 توانند یم کنند یم کار گرانید يبرا که هم یوقت گوناگون يها حرفه ارباب که ینگفت شیپ یاندک مگر: گفتم
 باشند؟ دار شتنیخو

 

 ست؟یچ مقصودت یول. گفتم نیچن: گفت

 

 سودمند يکار ماریب يبرا هم و خود يبرا هم کند یم مداوا را يماریب که یپزشک نمیبب بگو اکنون. چیه: گفتم
 کند؟ ینم

 



 .شک یب: گفت

 

 است؟ یدرست کار او کار و: گفتم

 

 .يآر: گفت

 

 ست؟ین دار شتنیخو کند یم درست و سودمند يکار که یکس: گفتم

 

 .است دار شتنیخو البته: گفت

 

 یب مورد کدام در و دیبخش خواهد کوین ي جهینت او يمداوا مورد کدام در که بداند شیپ از دیبا پزشک هر: گفتم
 چه در و خواهد سودمند کارش مورد کدام در که بداند دیبا ور شهیپ ای هنرمند هر نیهمچن ماند؟ خواهد اثر

 ده؟یفا یب مورد

 

 .نه دیشا: گفت

 

 فقط تو  ي گفته به بنا یول. دیگرد خواهد حاصل جهینت کدام کارش از که داند ینم شیپ از پزشک پس: گفتم
 ؟ینگفت نیچن. است کرده رفتار يدار شتنیخو يرو از ببخشد کوین يا جهینت کارش که یصورت در

 

 .يآر: گفت

 



 یول است دار شتنیخو و کند یم رفتار يدار شتنیخو يرو از است دهیفا متضمن او کار که یهنگام پس: گفتم
 .است نیچن که داند ینم او خود

 

 از يمقدار ام آماده دهد، یم جهینت نیچن من پاسخ یکن یم گمان اگر. ستین درست سخن نیا سقراط،: گفت
 یم یحت و بشمارم دار شتنیخو شناسد ینم را خود ي دهیعق ام نتوانسته که کنم اقرار و رمیبگ پس را آن

 معتقدم و شده، نوشته یدلف پرستشگاه در سر بر که است خود شناختن همان يدار شتنیخو که میبگو خواهم
 »شادباش« يجا به یخطاب و درود را آن مردمان که اند خواسته ،»بشناس را خود« اند نوشته آنجا در کهیکسان

 آنچه که بودند معتقد که است نیا اند ننوشته »شادباش« نکهیا علت و بدانند، پرستشگاه واردان به خدا جانب از
 یمعن پس. است يدار شتنیخو بلکه ستین يشاد کنند بیترغ آن داشتن به دیبا را یکس هر انیآدم و انیخدا

 حیصر مقصود نیا البته. »!باش دار شتنیخو« که است نیا ندیآ یم او پرستشگاه به که یکسان به خداوند درود
 را آن یمعن نتوانند کسان یبس که است شده سبب نیهم و دارد معما صورت يا اندازه تا و است نشده انیب

 شود ضامن که هر« و »مکن يرو ادهیز کار چیه در« مانند گرید یهائ نوشته که یکسان کنم یم گمان و ابندیدر
 »بشناس را خود« که اند پنداشته رایز اند لیقب همان از اند کرده نصب آنجا در »رود یم یبدبخت استقبال به

 نوشته آن بدهند مردمان به سودمند یپندهائ زین خود نکهیا يبرا و خدا، جانب از یخطاب و درود نه است يپند
 که یسخنهائ ي همه از ست؟یچ حیتوض نیا از مقصودم یدان یم. اند نموده اهدا پرستشگاه به ساخته آماده را ها
 در دیشا و بود تو جانب به حق آنها از يا پاره در دیشا. پوشم یم چشم شد گفته يدار شتنیخو ي درباره شتریپ

 که ینکن قیتصد اگر اکنون یول. امدین بدست یروشن جهینت آنها ي همه از یول. داشتم حق من هم يمقدار
 .بدهم پاسخ یبپرس چه هر به و کنم بحث تو با باره نیا در ام آماده است خود شناختن همان يدار شتنیخو

 

 اگر که یگمان نیا در و دانم یم خود را سؤال پاسخ یگوئ که یکن یم رفتار چنان من با اس،یتیکر: گفتم
 رو نیا از. دانم ینم چیه من و ستین چنان قتیحق که یحال در کنم، قیتصد را تو سخن توانم یم بخواهم
 قیتصد را آن که میبگو توانم یم دیرس جهینت به یبررس نیا آنکه از پس و کنم یبررس را تو پاسخ دیبا نخست

 .برسد انیبپا ما یبررس تا یکن درنگ دیبا رو نیا از. نه ای کنم یم

 

 .کن یبررس. ندارم یحرف: گفت



 

 يزیچ یشناسائ يدار شتنیخو گفت دیبا پس بشناسد، را يزیچ انسان که باشد نیا يدار شتنیخو اگر: گفتم
 ست؟ین نیچن. است

 

 .است خود یشناسائ ،يآر: گفت

 

 و است یتندرست نیتأم آن سود: گفت خواهم دارد، سود چه است، یتندرست یشناسائ که یپزشک: گفتم
 .خوب است يزیچ یتندرست

 

 .است درست: گفت

 

: گفت خواهم شود، یم حاصل سود چه است يساز خانه قواعد یشناسائ که يمعمار هنر از یبپرس اگر و: گفتم
 یم حاصل آنها از که را يسود توانست خواهم زین گرید يهنرها ي درباره ي درباره نیهمچن. مسکن و خانه
 اگر و گفت یتوان یم چه آن ي درباره است، خود شناختن يدار شتنیخو یکن یم ادعا که تو یول. میبازنما شود

 داد؟ یخواه پاسخ چه د،یآ یم بدست دهیفا کدام يدار شتنیخو از که بپرسند

 

 گرید با عتشیطب برحسب یشناسائ نیا رایز ستین درست يا گرفته شیپ قیتحق در که یروش سقراط،: گفت
 یکن یم استدالل چنان تو یول. ستندین گریکدی هیشب همواره زین هایشناسائ ریسا همچنانکه دارد، فرق هایشناسائ

 یول جامه، یبافندگ فن حاصل و است خانه يمعمار هنر حاصل که است درست. همانندند آنها ي همه یگوئ که
 باشد؟ اسیق قابل یبافندگ و يمعمار دانش حاصل با که دیآ یم بدست يآثار چه هندسه ای حساب دانش از

 

 یشناسائ دانش مثال. یشناسائ خود از ریغ است يزیچ شناختن دانشها آن از کی هر یول. توست با حق: گفتم
 ؟یکن یم قیتصد را نکته نیا. آنهاست ينسبتها و ارقام و اعداد



 

 .يآر: گفت

 

 .حساب دانش از ریغ است يزیچ عدد و: گفتم

 

 .شک یب: گفت

 

 .یتوزن فن از ریغ است يزیچ نیسنگ و سبک یول است نیسنگ و سبک یشناسائ ن،یتوز فن: گفتم

 

 .البته: گفت

 

 ؟يدار شتنیخو از ریغ است يزیچ چه یشناائ ،يدار شتنیخو نمیبب بگو اکنون: گفتم

 

 دارد وجود هایشناسائ گرید و يدار شتنیخو انیم که یاختالف به اکنون. جاست نیهم در نکته سقراط،: گفت
 یتشابه وجه نیچن که یحال در یابیب یتشابه وجه هایشناسائ گرید و آن انیم یکوش یم یول. شود یم کینزد

 یشناسائ هم يدار شتنیخو که یحال در خودشان، از ریغ گرند،ید يزیچ یشناسائ ها،یشناسائ همه. ندارد وجود
 و ،یباش افتهین در را مطلب نیا تاکنون تو که دانم یم دیبع و خودش، یشناسائ هم و است گرید يهایشناسائ
 مرا سخن که است نیا فقط تو مقصود. نبود درست یگفت خود ینادان ي درباره شیپ یاندک آنچه برم یم گمان
 .يندار موضوع خود به یاعتنائ و یکن نقض

 

 زین خود وقت هر کند یم مجبور مرا که است همان کنم یم نقض را تو سخن نکهیا علت اس،یتیکر: گفتم
 یحال در دانم یم يزیچ که شود مشتبه خودم به مبادا تا کنم قیتحق گونه هزار آن ي درباره میگو یم یسخن



 که معتقدم رایز کنم یم دوستانم خاطر يبرا بلکه خود يبرا تنها نه را یبررس نیا که بدان نیقی. دانم ینم که
 .برند یم سود آن از همه شود روشن يزیچ قتیحق اگر

 

 .است نیچن زین من ي دهیعق: گفت

 

 و کن انیب یشیاند یم یبراست چه هر و بده پاسخ خاطر شیآسا با من يپرسشها به ،یگرام دوست پس: گفتم
 یبررس از که بنگر يا جهینت به فقط بلکه سقراط ای است اسیکین شود یم مغلوب بحث در آنکه که مکن اعتنا

 .دیآ یم بدست

 

 .کرد خواهم نیچن. خوب اریبس: گفت

 

 .بگو فاش يدار شتنیخو ي درباره را خود ي دهیعق گرید بار پس: گفتم

 

 هم که دارد را تیخاص نیا يدار شتنیخو فقط ها،یشناسائ ي همه انیم در که است نیا من ي دهیعق: گفت
 .هایشناسائ گرید یشناسائ هم و است خودش یشناسائ

 

 باشد؟ زین یشناسائ عدم یشناسائ دینبا ایآ است، یشناسائ یشناسائ اگر ،يدار شتنیخو: گفتم

 

 .است نیچن البته: گفت

 



 نیهمچن داند؟ ینم چه و داند یم چه که بداند و بشناسد را خود تواند یم دار شتنیخو شخص فقط پس: گفتم
 داند یم و داند یم را زیچ چه شخص فالن که بداند و کند يداور گرانید ي درباره تواند یم یکس چنان تنها
 را یشناسائ نیا کس چیه دار شتنیخو شخص از ریغ ایآ داند؟ یم که پندارد یم یول داند ینم ای داند، یم که

 است؟ نیهم تو مقصود ندارد؟

 

 .است نیهم يآر: گفت

 

 میبدان است ممکن ایآ اوال مینیبب و میریبگ سر از گرید بار را مطلب بگذار پس. نشود سه که ستین یدوئ: گفتم
 ست؟یچ ما يبرا آن سود است، ممکن یدانستن چنان که رمیگ ،یثان در داند؟ ینم ای داند یم را يزیچ یکس که

 

 .میکن یبررس دیبا را مسأله نیا: گفت

 

. ام مانده رانیح و نمیب ینم یراه خود من. یابیب را مسأله حل راه یبتوان دیشا تا شیندیب کین اس،یتیکر: گفتم
 چرا؟ یدان یم

 

 .نه: گفت

 

 وجود یشناسائ ینوع ،یکن یم ادعا تو چنانکه که، است ریپذ امکان یصورت در م،یگفت که آنها ي همه: گفتم
 .را گرید يهایشناسائ هم و بشناسد را خود هم که باشد داشته

 

 .است درست: گفت

 



 یبجوئ گرید يزهایچ در را تیخاص آن اگر ؟یکن یم يآور شگفت يادعا چه یدان یم ،یگرام دوست: گفتم
 .است محال يامر چنان که دید یخواه

 

 ست؟یچ مقصودت: گفت

 

 و گرید يدنهاید و ندیبب را خود فقط بلکه ندینب را هایدنید که باشد دنید ینوع که کرد تصور توان یم ایآ: گفتم
 ند؟یبب را گرید يدنهاید و را خود تنها بلکه ندینب را رنگها است دنید آنکه با گر،ید عبارت به را؟ دنیند

 

 .نه سوگند، خدا به: گفت

 

 دنینشن و گرید يدنهایشن و بشنود را خود فقط بلکه نشنود را صداها که یکن تصور یدنیشن یتوان یم ای: گفتم
 بشنود؟ را

 

 .دیآ ینم تصور در زین نیا: گفت

 

 یول کند درك را گرید حواس و خود تنها که هست یحس نیبب و شیندیب زین گرید حواس ي درباره: گفتم
 نکند؟ درك ندیآ یم در حس به که را یزهائیچ

 

 .ندارد وجود یحس نیچن: گفت

 

 بکشاند؟ لهایم گرید و خود يسو به تنها را ما بلکه نباشد لذت يسو به کشش که هست یلیم: گفتم



 

 .نه: گفت

 

 بخواهد؟ را خواستنها گرید و خود تنها بلکه نخواهد را یمال ای زیچ که هست یخواستن: گفتم

 

 .نه: گفت

 

 بخواهد؟ را خواستنها گرید و خود تنها بلکه نخواهد را یمال ای زیچ که هست یخواستن: گفتم

 

 .نه: گفت

 

 باشد؟ عشقها گرید و خود عاشق بلکه نباشد یبائیز به عشق که هست یعشق: گفتم

 

 .نه: گفت

 

 نترسد؟ آور ترس يزهایچ از یول بترسد ترسها گرید و خود از تنها که یشناس یم يتصور: گفتم

 

 .نه: گفت

 

 را هایشناسائ گرید و خود تنها بلکه شناسد ینم را هایشناختن که هست یشناسائ ینوع میکن یم ادعا یول: گفتم
 شناسد؟ یم



 

 .میگوئ یم نیچن يآر: گفت

 

 که است آن بهتر یول بود؟ نخواهد زیانگ شگفت باشد داشته وجود یبراست یشناسائ آن اگر اس،یتیکر: گفتم
 .نه ای هست مینیبب و میکن یبررس نخست بلکه م،ینشو آن وجود منکر هنوز

 

 .یگوئ یم راست: گفت

 

 ست؟ین نیچن. دارد ربط يزیچ به که یتیخاص يدارا و است يزیچ یشناسائ ،یشناسائ آن. خوب اریبس: گفتم

 

 .يآر: گفت

 

 است؟ بزرگتر يزیچ از که است نیا بزرگتر تیخاص رایز است صادق زین »بزرگتر« ي درباره سخن نیا: گفتم

 

 .است درست: گفت

 

 باشد؟ بزرگتر يکوچکتر زیچ از دیبا پس است بزرگتر چون یعنی: گفتم

 

 .شک یب: گفت

 



 که دیآ ینم الزم ایآ باشد، خود از بزرگتر بلکه نباشد کوچکتر از بزرگتر که میکن دایپ يبزرگتر اگر: گفتم
 باشد؟ زین خود از کوچکتر

 

 .است نیچن گمان یب: گفت

 

 يبرابرها دو نصف و خود نصف دیبا ناچار باشد خود برابر دو و برابرها دو گرید برابر دو يزیچ اگر نیهمچن: گفتم
 باشد؟ زین گرید

 

 .يآر: گفت

 

 و باشد خود از سبکتر دیبا خود از نتریسنگ و باشد، ازخود کمتر دیبا ناچار است خود از شتریب آنچه و: گفتم
 را يزیچ دیبا دارد خود به نسبت یتیخاص که زیچ هر سخن، ي خالصه باشد؟ خود از جوانتر دیبا خود از رتریپ

: بده را سؤال نیا پاسخ یابیدر مرا مقصود نکهیا يبرا باشد؟ داشته خود در است آن به مربوط تیخاص آن که هم
 ست؟ین نیچن. صداست دنیشن فقط یشنوائ

 

 .يآر: گفت

 

 .بشنود را خود توانست نخواهد گرنه و باشد داشته یصدائ دیبا زین خود بشنود، را خود یشنوائ اگر پس: گفتم

 

 .است درست: گفت

 



 را رنگ یب زیچ تواند ینم ینائیب رایز باشد داشته یرنگ دیبا خود ند،یبب را خود اگر ینائیب نیهمچن: گفتم
 .ندیبب

 

 .تواند ینم البته: گفت

 

 بتواند يزیچ که است محال میکرد یبررس که يموارد از يا پاره در که ینیب یم یگرام اسیتیکر پس: گفتم
 يبزرگتر ي درباره. است ینکردن باور يامر نیچن گرید يا پاره در و باشد، داشته خود ي درباره را خود تیخاص

 .است محال میدید آن مانند و يشتریب و

 

 .است درست: گفت

 

 مانند و کند گرم را خود یگرم و بجنباند را خود بتواند حرکت نکهیا در و ،ینائیب و یشنوائ مورد در و: گفتم
 که ستین يزیچ چیه ایآ اوال که کند يداور بتواند تا دیبا بزرگ يمرد یگرام دوست یول. ینکردن باور نها،یا

 ستند؟ین نیچن یبعض و اند نیچن زهایچ یبعض ای خود، از ریغ يزیچ به نسبت نه بسنجد خود به نسبت را خود
 همان میگفت که - یشناسائ یشناسائ ایآ دارند، خود به نسبت را خود تیخاص که هستند یزهائیچ اگر یثان در
 توانم یم نه رو نیا از. ابمی یم خود در را يداور نیا جرأت من نه؟ ای است لیقب آن از - است يدار شتنیخو

 شتنیخو همان آن که میبگو توانم یم باشد، يزیچ چنان اگر نه، و دارد وجود یشناسائ یشناسائ که کنم ادعا
 یشناسائ آن ایآ م،یگفت که است چنان قتیحق اگر که سازم روشن و کنم قیتحق نخست آنکه مگر است، يدار
 يا تو، پس. سودمند و کین است يزیچ يدار شتنیخو که ام دهیعق نیا بر هنوز رایز نه، ای دارد يسود ما يبرا

 که یکن ثابت دیبا نخست است، نشناختن و شناختن شناختن يدار شتنیخو یگوئ یم که کالشروس، فرزند
 ینمائ روشن من بر را یشناسائ آن بودن سودمند دیبا سپس و است ریپذ امکان یبراست میگفت شیپ یاندک آنچه

 .رمیبپذ يدار شتنیخو ي درباره را تو فیتعر بتوانم تا

 



 اریاخت یب زین او و کنند ازهیخم ششیپ در که یکس چون د،ید مرا یدرماندگ و دیشن مرا سخن اسیکین چون
 داشت نیا بر عادت چون و کرد، تیسرا او در من یدرماندگ یگوئ چنانکه داد دست از را خود یجرأت کند، چنان

 نه و داند ینم سؤال پاسخ که کند اقرار بود آماده نه. شد نیشرمگ حاضران از ندیبستا را او گرانید همواره که
 .کند پنهان را خود يشرمسار دیکوش یم فقط بلکه گفت یم گرید یسخن

 

 وجود یشناسائ یشناسائ که میکن قبول ایب نکیا اس،یتیکر: گفتم شود حاصل یشرفتیپ بحث در نکهیا يبرا
 نیا در اکنون و م،یبگذار گرید یوقت به نه، ای هست یبراست يزیچ نیچن ایآ که را مسأله نیا یبررس و دارد،
 ادعا مگر نه؟ ای میدان یم را يزیچ ایآ که میبدان میتوان یم چگونه یشناسائ آن ياری به که میکن قیتحق نکته

 است؟ نیهم يدار شتنیخو و خود شناختن که میکن ینم

 

 شناختن تشیخاص که یشناسائ آن از یاگرکس چه. یگفت که است همان آن ي جهینت و سقراط، البته: گفت
 و است عیسر اوست در سرعت که یکس. گردد یم تیخاص همان يدارا زین خود باشد، مند بهره است شیخو

 يدارا زین خود باشد، مند بهره است شیخو شناختن تشیخاص که یشناسائ اگر و با،یز اوست در یبائیز آنکه
 در یشناسائ اگر و با،یز اوست در یبائیز آنکه و است عیسر اوست در سرعت که یکس. گردد یم تیخاص همان
 .تواناست شیخو شناختن به اوست در خود، شناختن یعنی ،يدار شتنیخو که هم یکس پس. شناسا اوست

 

 که يا نکته. بود خواهد توانا خود برشناختن باشد، ور بهره یشناسائ آن از یکس اگر که کنم یم قیتصد: گفتم
 ینم چه و داند یم چه که بداند تواند یم چگونه است یشناسائ آن يدارا که یکس که است نیا فهمم ینم

 داند؟

 

 .است یکی دو هر آن و نیا: گفت

 



 نکهیا دانستن چرا که فهمم ینم هنوز و نساخت روشن را مسأله تو پاسخ یول. باشد نیچن است ممکن: گفتم
 است؟ یکی دانم ینم چه و دانم یم چه نکهیا دانستن با نه، ای دانم یم من ایآ

 

 .کن انیب روشنتر را مقصودت: گفت

 

 یکی زیچ دو از که دیبنما ما به تواند یم فقط - باشد داشته وجود آنکه فرض به -یشناسائ یشناسائ: گفتم
 ست؟ین نیچن مگر. نشناختن يگرید و است شناختن

 

 .است نیچن: گفت

 

 عدالت نشناختن و شناختن با یتندرست نشناختن و شناختن با یتندرست نشناختن و شناختن ایآ یول: گفتم
 است؟ یکی

 

 .نه: گفت

 

 جز يزیچ ،یشناسائ یشناسائ که یحال در. يدار کشور هنر يگرید و است یپزشک دانش آنها از یکی: گفتم
 .ستین یشناسائ

 

 .است درست: گفت

 



 صورت آن در عدالت، و یتندرست یشناسائ از نه باشد ور بهره یشناسائ یشناسائ از تنها یکس اگر پس: گفتم
 ست؟ین نیچن. نه ای دارد یشناسائ يگرید ای او خود که دانست خواهد فقط

 

 .است نیچن: گفت

 

 دانش ياری به را یتندرست رایز ست؟یچ داند یم آنچه که بداند یشناسائ آن ياری به تواند یم چگونه یول: گفتم
 شناخت توان یم یقیموس هنر ياری به را موزون آهنگ و ،يدار شتنیخو ياری به نه شناخت توان یم یپزشک

 شتنیخو ياری به نه شناخت توان یم يمعمار هنر ياری به را ساختن خانه قواعد و ،يدار شتنیخو ياری به نه
 !يدار

 

 .است درست: گفت

 

 بداند يدار شتنیخو ياری به تواند یم چگونه کس آن باشد، یشناسائ یشناسائ يدار شتنیخو اگر یول: گفتم
 ؟يساز خانه قواعد ای است یتندرست شناسد یم آنچه که

 

 .تواند ینم البته: گفت

 

 .تواند ینم البته: گفتم

 

 .داند یم که دانست خواهد فقط بلکه داند، یم چه که بداند توانست نخواهد نداند، را آن که یکس و: گفتم

 



 .دینما یم نیچن: گفت

 

 بداند که است نیهم فقط بلکه داند، ینم چه و داند یم چه بداند انسان که ستین آن يدار شتنیخو پس: گفتم
 .داند ینم ای داند یم که

 

 .دینما یم نیچن يآر: گفت

 

 ایآ که ندیبب و دیازمایب کند یم را يزیچ دانستن يادعا که را یشخص توانست نخواهد کس آن نیهمچن: گفتم
 در یول نه، ای دارد یدانش شخص آن ایآ که ابدیدر توانست خواهد فقط بلکه نه، ای داند یم یبراست را زیچ آن

 .ستیچ به راجع او دانش که افتی نخواهد

 

 .است نیچن: گفت

 

 مورد در ای بازشناسد کند یم یپزشک يادعا دروغ به که یکس از را پزشک توانست نخواهد کس آن پس: گفتم
 شتنیخو يمرد اگر. میکن حیتشر گرید یانیب با را نکته نیا بگذار. دهد زیتم هنر یب از را هنرمند گرید يهنرها

 پزشک رایز کند گو و گفت او با تواند ینم پزشک یبراست کند یم یپزشک يادعا که یکس که بداند بخواهد دار
 .شناسد یم را يماریب و یتندرست فقط

 

 .است درست: گفت

 

 .دارست شتنیخو خاص یشناسائ شناختن که میگفت رایز شناسد، ینم را یشناسائ پزشک یول: گفتم

 



 .يآر: گفت

 

 .است یشناسائ ینوع یپزشک دانش رایز شناسد ینم هم را یپزشک دانش پزشک پس: گفتم

 

 .است درست: گفت

 

 را او بخواهد اگر یول. است یشناسائ کی يدارا پزشک که دانست خواهد دار شتنیخو مرد آن البته: گفتم
 راجع موضوع کدام به او یشناسائ ندیبب و کند قیتحق دیبا است، نوع کدام از او یشناسائ که بداند و دیازمایب

 .ستیچ آن موضوع که دانست دیبا یشناسائ هر نوع نییتع يبرا رایز. است

 

 .است درست: گفت

 

 و یتندرست یپزشک دانش موضوع که است نیا هاست،یشناسائ گرید از ریغ یپزشک دانش نکهیا علت و: گفتم
 است؟ يماریب

 

 .است حیصح: گفت

 

 نه کند امتحان دانش آن موضوع ي درباره را او دیبا د،یآزما یم یپزشک دانش در را يگرید که یکس پس: گفتم
 ست؟ین آن موضوع که يزیچ ي درباره

 

 .است روشن: گفت



 

 د؟یازمایب يماریب و یتندرست ي درباره را پزشک دیبا پس: گفتم

 

 .گمان یب: گفت

 

 کند؟ یشیآزما نیچن تواند یم است بهره یب یپزشک دانش از خود که یکس: گفتم

 

 .نه: گفت

 

 آنکه مگر کند یشیآزما چنان تواند ینم باشد، دار شتنیخو چند هر ست،ین پزشک خود که یکس پس: گفتم
 باشد؟ ور بهره زین یپزشک دانش از يدار شتنیخو بر عالوه

 

 .است درست: گفت

 

 .است درست: گفتم

 

 از را نیراست پزشک نه باشد ور بهره آن از که یکس است، یشناسائ یشناسائ يدار شتنیخو اگر پس: گفتم
 نه؟ ای دارد يهنر که بداند و کند يداور تواند یم گرید یکس ي درباره نه و دهد زیتم تواند یم نیدروغ پزشک

 

 .یگوئ یم راست: گفت

 



 یم دار شتنیخو شخص اگر دارد؟ سود چه ما يبرا است نیا تشیخاص که يدار شتنیخو اس،یتیکر: گفتم
 ي درباره و داند، ینم را يگرید و داند یم را یکی نکهیا بر بود واقف و داند ینم چه و داند یم چه که دانست

 صورت آن در چه. میبشمار سودمند را يدار شتنیخو میداشت حق بکند، را يداور نیا توانست یم زین گرانید
 نه. میرائیبپ نقص و بیع گونه هر از را خود دوستان و کسان و خود یزندگ يدار شتنیخو ياری به میتوانست یم

 کار هر يبرا بلکه کنند چنان میداد یم اجازه خود کسان به نه و میدانست ینم که میزد یم يکار به دست خود
 یم اداره يدار شتنیخو يرو از که يشهر ای خانه هر سان نیبد. هستند دانا آن به که میگشت یم یکسان یپ در

 و خوب یزندگ مردمان ي همه رندیگ انجام یبدرست کارها ي همه که آنجا رایز دیگرد یک یکبختین نیقر شد
 که باشد یشناسائ آن يدار شتنیخو اگر ،یگرام اسیکرت يآر. بود خواهند کبختین و داشت خواهند یبائیز

 .است یبزرگ نعمت داند، ینم چه و داند یم چه که بداند آن پرتو در یآدم

 

 .توست با حق: گفت

 

 .میکن دایپ یشناسائ نیچن میا نتوانسته کنون تا که ینیب یم یول: گفتم

 

 .نمیب یم يآر: گفت

 

 هایآموختن آن، ي دارنده که دارد را دهیفا نیا ایآ است، نشناختن و شناختن یشناسائ که يدار شتنیخو: گفتم
 یم زین را آن به یشناسائ زیچ هر آموختن با چون ندیبب تر روشن را یمطلب هر و ردیگ فرا گرانید از تر آسان را
 مورد در زین گرانید ي درباره تواند یم است مند بهره يدار شتنیخو از که یکس نیهمچن ابد؟ی یم در و ندیب

 ما ای هست؟ آن در يا دهیفا نیچن یگرام دوست کند؟ يداور گرید کسان از بهتر است آموخته خود آنچه
 م؟یا پنداشته هست یبراست آنچه از بزرگتر بمراتب را يدار شتنیخو

 

 .دیشا: گفت



 

. رسد یم ذهنم به یبیعج نکته ندارد؟ سود چیه که میا بوده يزیچ دنبال به جو و جست نیا در دیشا: گفتم
 یمعنائ و است، ممکن یبراست یشناسائ یشناسائ که میکن یم فرض. میکن یبررس شتریب یدقت با را مطلب بگذار

 ياری به که میکن یم قبول یعنی م،یریپذ یم میکرد رد زود و میآورد انیم به آن ي درباره تر شیپ که هم را
 ایآ مینیبب یمعن دو هر نیا قبول با ایب اکنون. میدان ینم چه و میدان یم چه که دانست توان یم يدار شتیخو
 خانه ي اداره در باشد، يزیچ چنان يدار شتنیخو اگر میگفت شیپ یاندک دارد؟ يسود ما يبرا يدار شتنیخو

 .ستین درست سخن آن کنم یم گمان اکنون یول. بود خواهد بزرگ ینعمت و کرد خواهد ياری ما به شهر و

 

 چرا؟: دیپرس

 

 و بکند داند یم که را يکار تنها کس هر اگر که میگفت يسرسر و میرفت خطا به یبررس در نکهیا يبرا: گفتم
 .شد خواهند کبختین مردمان بگذارد، فن اهل به داند ینم که را یکارهائ

 

 م؟یبگوئ چنان مینداشت حق مگر: گفت

 

 .کنم ینم گمان: گفتم

 

 .یگوئ یم یبیعج سخن: گفت

 

 یم ذهنم به بیعج يا شهیاند گفتم که بود جهت نیبد و شمیاند یم نیچن زین خود من سوگند خدا به: گفتم
 اگر شم؟یاند یم نیچن چرا یدان یم. نباشد درست اصال میا کرده کنون تا که یپژوهش ترسم یم و رسد
 یم ما دیعا يسود چه ازآن که ستین روشن من بر هنوز م،یکرد وصف که باشد همان یبراست يدار شتنیخو

 شود؟



 

 .میزبفهمین ما تا بگو روشنتر ست؟یچ مقصودت: گفت

 

 رسد یم ذهنش به که يا شهیاند هر در دیبا یآدم همه نیا با. میگو یم یمعن یب یسخن کنم یم گمان: گفتم
 .نگذرد آن از يسرسر و بنگرد دقت با

 

 .یگفت خوب: گفت

 

 نمیب یم آنچه که کن يداور خود آنگاه و کنم تیحکا تو يبرا نمیب یم که را یخواب تا دار فرا گوش: گفتم
 به آن از زین ما و مینمود باز لیتفص به که باشد همان يدار شتنیخو اگر. يبشر یالیخ ای است یخدائ یالهام

 کس چیه و گرفت خواهد صورت دانش يرو از کارها ي همه که است نیا جز ایآ میباش برخوردار یکاف ي اندازه
 گردد؟ رسوا و شود برمال دروغش زود آنکه مگر کرد نخواهد سپاه يسردار ای یپزشک ای یناخدائ يادعا دروغ به
 از و شود سالم یبراست ما تن که بود خواهد نیا جز برد میخواه يدار شتنیخو از که يسود صورت آن در

 گرید يزهایچ ي همه و ما ي جامه و کفش و خانه اسباب و میابی یرهائ وجه نیبهتر به جنگ و ایدر يخطرها
 ام آماده يدار لیم اگر یحت گردند؟ کنون از باتریز و بهتر بمراتب و شوند آماده نیراست صنعتگران دست به

 با ندهیآ حوادث از را ما راستگو انیشگویپ و بود خواهد نیراست یمعن به يهنر زین یشگوئیپ فن که کنم قبول
 یم قیتصد زین و رمیپذ یم را نهایا ي همه. رفت خواهند انیم از دروغزنان و انیگو گزافه و ساخت خواهند خبر
 که داد نخواهد اجازه بود خواهند استوار دانش ي هیپا بر را خود یزندگ انیآدم ي همه صورت آن در که کنم
 ي هیما و بود خواهد یکوئین یزندگ دانش يرو از یزندگ نکهیا ،یگرام اسیتیکر ،یول. شود رهیچ ما بر ینادان

 .است نشده روشن من بر هنوز دیگرد خواهد ما یکبختین

 

 سبب که افتی ینخواه گرید يزیچ یآسان به آورد، یم یکبختین دانش که ینباش معتقد اگر سقراط،: گفت
 .بود تواند یآدم یکبختین

 



 ي هیما دانش کدام يرو از یزندگ تو ي دهیعق به که بدانم تا اموزیب من به زین را کوچک ي نکته نیا پس: گفتم
 ؟يکفشدوز دانش يرو از است؟ یکبختین

 

 .ستین آن مقصودم سوگند خدا به نه: گفت

 

 ؟يآهنگر دانش يرو از: گفتم

 

 .نه: گفت

 

 ؟يدروگر دانش يرو از: گفتم

 

 .نه: گفت

 

 را دانشها آن ي همه صاحبان تو رایز. کند یزندگ دانش يرو از که است یکس کبختین میبگوئ دینبا پس: گفتم
 یم را ندهیآ عیوقا که اند انیشگویپ تو مراد دیشا. یدان ینم کبختین کنند یم یزندگ دانش يرو از نکهیا با

 دانند؟

 

 .گرید یکسان هم و اند شانیا هم: گفت

 



 شناسد یم زین را یکنون و گذشته عیوقا نده،یآ حوادث بر عالوه که است یکس مرادت دیشا کسان؟ کدام: گفتم
 کنم ینم گمان و هست یبراست یکس نیچن میکن یم فرض. خوب اریبس. داند یم را زیچ همه گرید عبارت به و

 .کرد تواند یزندگ یشناسائ يرو از او از شیب که یبشناس یکس

 

 .نه البته: گفت

 

 ي همه ریتأث که يمعتقد دیشا بود؟ خواهد او یکبختین سبب او يدانشها از کی کدام دانم ینم هنوز یول: گفتم
 است؟ برابر او یکبختین در دانشها آن

 

 .ستین برابر وجه چیه به: گفت

 

 باز ي درباره ای ندهیآ ای یکنون ای گذشته عیوقا ي درباره او دانش است؟ شتریب همه از کی کدام ریتأث پس: گفتم
 نرد؟

 

 ؟يآورد انیم به نرد يباز از سخن چرا: گفت

 

 دارد؟ ارقام و اعداد ي درباره او که است یدانش مرادت دیشا: گفتم

 

 .وجه چیه به: گفت

 

 ؟يماریب و یتندرست درباره: گفتم



 

 .است کترینزد قتیحق به نیا باز: گفت

 

 دانشهاست ي همه از شیب یآدم سعادت در رشیتأث و گردم یم دنبالش به من که خاص دانش آن پس: گفتم
 شناخت؟ توان یم را زیچ چه آن ياری به و است کدام

 

 !را بد و خوب: گفت

 

 دانش يرو از یزندگ در نه یآدم یکبختین که یگوئ ینم و يا کرده سرگردان مرا است یساعت! رند يا: گفتم
 است بد و خوب یشناسائ یعنی دانش، گانهی نیا فقط بلکه. دانشها ي همه يرو از یزندگ در نه و است یکل بطور

 سالم را ما تن یپزشک دانش نه یکن جدا گرید يدانشها از را دانش نیا اگر چه. سازد یم کبختین را یآدم که
 هنر نه و کند یم آماده را ما ي جامه یباف پارچه صنعت نه و پوشاند یم را ما يپاها يکفشدوز فن نه و کند یم

 .جنگ خطر از سپاه یفرمانده هنر نه و رهاند یم ایدر خطر از را ما یناخدائ

 

 .است نیهم قتیحق سقراط،: گفت

 

 از برشمردم که یدانشهائ و فنها ي همه سود بربندد رخت ما انیم از دانش آن اگر ،یگرام اسیتیکر پس: گفتم
 رفت؟ خواهد دست

 

 .يآر: گفت

 



 چنانکه را،یز. ماست به رساندن سود اثرش که یخاص یشناسائ بلکه! ستین يدار شتنیخو دانش، آن یول: گفتم
 دانش آن تنها اگر. است بد و خوب یشناسائ بلکه ستین نشناختن و شناختن یشناسائ دانش، آن م،یدید

 .باشد سودمند تواند ینم يدار شتنیخو پس است سودمند

 

 نیهمچن است؟ یپزشک دانش خاص ي فهیوظ کار نیا ای دیآ یبرم آن از زین ما ساختن تندرست: گفتم
 توسل خاص یفن به دیبا مورد هر در ای کند ادا تواند یم زین را گرید يهنرها و فنون ي فهیوظ يدار شتنیخو
 است؟ نشناختن و شناختن یشناسائ تنها يدار شتنیخو که مینگفت بار نیچند مگر م؟یجوئ

 

 .میگفت نیچن البته: گفت

 

 کند؟ نیتأم را ما یتندرست تواند ینم پس: گفتم

 

 .نه: گفت

 

 است؟ يگرید دانش موضوع یتندرست نکهیا يبرا: گفتم

 

 .يآر: گفت

 

 نیچن مگر. است يگرید دانش تیخاص يسودمند که میگفت شیپ یاندک چون ندارد ما يبرا هم يا دهیفا: گفتم
 م؟ینگفت

 



 .میگفت نیچن يآر: گفت

 

 شود؟ ینم حاصل آن از يسود چیه که یحال در دانست سودمند را يدار شتنیخو توان یم چگونه پس: گفتم

 

 .توست با حق سقراط،: گفت

 

 نیا در ما کوشش ي همه که بترسم داشتم حق و بود بجا من ینگران که ینیب یم ،یگرام اسیتیکر: گفتم
 يدار شتنیخو م،یبرآئ قیتحق ي عهده از میبود توانسته هم يا اندازه تا اگر چه. ماند خواهد حاصل یب یبررس

 شکست سو دو از اکنون یول. دیگرد ینم انینما دهیفا یب يزیچ ما نظر به دانند یم زهایچ نیواالتر را همه که
 گرید يسو از و میرفتیپذ يناچار يرو از نبود سازگار ما بحث با که را ياریبس مطالب سو کی از رایز میا خورده

. است نهاده آن بر يدار شتنیخو نام نامها واضع که ستیچ آن که میساز روشن مینتوانست احوال آن ي همه با
 نیچن که یحال در دارد وجود هاستیشناسائ یشناسائ که یخاص دانش که میرفتیپذ نخست باشد ادتی به اگر
 یم زین را گرید يدانشها موضوعات دانش نیا که میکرد قیتصد سپس. نبود سازگار ما بحث اصول با يزیچ

 میبتوان که میبرس آنجا به آن قیتصد با میخواست یم یول بود ما بحث اصول مخالف زین سخن نیا گرچه. شناسد
 یپوش چشم با را مطالب نیا ي همه. داند ینم چه و داند یم چه که بداند تواند یم دار شتنیخو شخص میبگوئ
 نیا از همه نیا با. بداند يا اندازه تا داند ینم چیه که را زیچ یکس ستین ممکن نکهیا از غافل میرفتیپذ اریبس

 نیا از تر یمعن یب یسخن که یحال در داند، یم داند ینم اصال که را يزیچ او که میکرد قبول و مینگذشت زین
 را ما بلکه سازد آشکار را قتیحق نتوانست سرانجام ما پژوهش هایپوش چشم نیا ي همه با. گنجد ینم تصور در

 .نمود ما به دهیفا یب يزیچ صورت به را يدار شتنیخو که کرد شخندیر چنان

 

 يدار شتنیخو از دانا، روح و بایز اندام نیا با که نمیاندوهگ تو يبرا بلکه خود يبرا نه ،یگرام دسیخارم اکنون،
 حاصل یب ام دهیکش ورد آن آموختن يبرا که یرنج که نمیغمگ آن يبرا همه از شیب. برد ینخواه يسود خود
 شتنیخو که یحال در ناتوانم قیتحق از من که معتقدم بلکه باشد چنان امر قتیحق پندارم ینم همه نیا با. ماند
 یدقت با گرید بار که است آن بهتر پس. یهست کبختین یباش مند بهره آن از اگر تو و واالست ینعمت يدار



 قیتحق از پس اگر. یباش نداشته ورد آن به يازین و باشد تو در يدار شتنیخو دیشا. يبنگر شتنیدرخو شتریب
 را خود و ندارد استدالل و بحث یتوانائ که بشمار ابله یگوئ اوهی مرا ،يمند بهره يدار شتنیخو از که یکن معلوم

 .بدان کبختین یهست دار شتنیخو که اندازه همان به

 

 نکته نیا توانم یم چگونه و نه، ای دارم بهره يدار شتنیخو از دانم ینم سوگند خدا به سقراط،: گفت دسیخارم
 را تو سخن سقراط، یول. ستیچ خود آن که دیکن معلوم دینتوانست کوشش همه آن با شما که یحال در بدانم را
 و کن مداوا مرا ورد آن ياری به هستم، تو اریاخت در رو نیا از. ازمندمین ورد آن به که دانم یم نیقی و رمیپذ ینم

 .است یکاف که یبگوئ خود تا بده ادامه چندان را مداوا

 

 نیهم ،يبرندار او دامان از دست و يبگذار سقراط اریاخت در مداوا يبرا را خود اگر دس،یخارم: گفت اسیتیکر
 .يدار یکاف ي بهره يدار شتنیخو از نکهیا بر بود خواهد قاطع یلیدل خود

 

 .داد نخواهم دست از را سقراط دامن و تافت برنخواهم یمن سرپرست که تو فرمان از سر البته: گفت دسیخارم

 

 .است نیهم تو به من فرمان ،يآر: گفت اسیتیکر

 

 .دیپروران یم سر در يا شهیاند چه و دیگوئ یم چه گریکدی به: گفتم

 

 .میکرد یم یمشورت. چیه: گفت دسیخارم

 

 .دیپروران یم سر در يا شهیاند چه و دیگوئ یم چه گریکدی به: گفتم

 



 .میکرد یم یمشورت. چیه: گفت دسیخارم

 

 .یکن سلب مرا يآزاد و يبر بکار زور یخواه یم که دینما یم نیچن: گفتم

 

 نیبب و بکن را خود فکر زین تو پس. کنم نیچن که است داده فرمان اسیکرت رایز برد خواهم بکار زور يآر: گفت
 .یبکن دیبا چه

 

 کند؟ يداریپا تو برابر در بتواند که ستیک شود همراه زور با تو ي اراده اگر چه. است نمانده فکر يجا: گفتم

 

 .مکن يداریپا پس: گفت

 

 .کرد نخواهم: گفتم


