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 خسال

 

 شینما معرض به را گوناگون يافزارها جنگ بردن کار به هنر که را مرد آن الخس، و اسیکین: ماخوسیزیل
 تا دیدار فرا گوش اکنون. دیائیب او يتماشا به ما با میخواست شما از چرا که میا نگفته هنوز. دیدید بود گذاشته

 که یحال در مینه انیم در پرده یب شما با میتوان یم را خود دل راز که میدار نیقی. میکن انیب را خود منظور
 آنکه يجا به شود ایجو باره نیا در را نظرشان یکس اگر و خندند یم هاینمائ هنر نگونهیا به مردمان شتریب

 یول. ندیبگو سخن او لیم مطابق و ببرند یپ کننده سؤال ي شهیاند به کوشند یم کنند فاش را خود ي دهیعق
 یم یراست به آنچه که میدان یم بلکه دی نظر صاحب میکن شور میخواه یم که يا مسأله در تنها نه شما

 انیم در شما با میخواه یم که یمطلب. میا دهیبرگز مشورت يبرا را شما رو نیا از. گفت دیخواه ما به دیشیاند
 و دارد را خود ياین نام که است اسیملز پسر کی آن. هستند ما فرزندان نوجوان دو نیا که است نیا مینه

 میآرزومند ما. دهیرس او به من پدر از زین او نام و است من پسر دیا ستهیآر کی نیا. شود یم خوانده دسیدیتوک
 یم خود حال به را فرزندان که مردمان شتریب برخالف و میساز مند بهره کوترین چه هر یتیترب از را جوانان نیا

 همت نانیا تیترب به که میا شده آن بر ما بروند، خواهند یم جا هر به و بکنند خواهند یم چه هر تا گذارند
 یم کس همه از بهتر میکن یم گمان دیدار یفرزندان زین شما چون. مینورز غیدر کوشش از راه نیا در و میگمار

 به نکیا دیا دهیشیندین مسأله نیا در کنون تا هم اگر. گرفت شیپ در دیبا راه چه نوجوانان تیترب در که دیدان
 با خود فرزندان تیترب در که میخواه یم شما از و دیدار روا یکوتاه دینبا کار نیا در که میکن یم گوشزد شما

 و اسیملز و من. میا گرفته میتصم نیچن چرا که میبگو است الزم شود، یم دراز سخن گرچه. دیشو همگام ما
 که یبزرگ يکارها ي درباره ما از کی هر و میخور یم غذا سفره کی بر و میبر یم بسر خانه کی در ما فرزندان

 جوانان نیا به و میدار ادیب فراوان يسخنها اند برده شیپ از صلح زمان در چه و جنگ هنگام در چه پدرانمان
 خود پدران از و میشرمسار خود پسران از رو نیا از. ارزدیب گفتنش به که میا نکرده يکار خود ما یول. میگوئ یم

 دادن سامان به گمارند همت ما تیترب به آنکه يجا به و کردند رها خود حال به را ما یجوان در که میمند گله
 اگر که میگوئ یم شانیا به و میکن یم گوشزد خود فرزندان به همواره را نکته نیا. گذراندند روزگار گرانید امور

 دیشا بکوشند خود ساختن بهتر در و بشنوند را ما پند اگر یول دیرس نخواهند یجائ به بمانند غافل خود حال از
 و نتابند سر ما دستور از که اند داده وعده جوانان. میا داده شانیا به که شوند ینام ي ستهیشا بتوانند يروز



 سزاوار که گفت ما به یکس امروز. شوند قابل یمردان تا اموزندیب دیبا چه ما فرزندان که میا شهیاند نیا در اکنون
 و کرد یم یهنرنمائ نجایا در که را يمرد و اموزندیب را گوناگون يافزارها جنگ بردن بکار هنر جوانان است

 کین هنر آن مورد در سپس و میبرو او نیدید به شما با که میدید آن بهتر. ستود اریبس است فن آن آموزگار
 آماده ایآ و د،یدان یم تر ستهیشا را گرید يهنر ای میاموزیب خود فرزندان به را آن رواست که دیبگوئ و دیشیندیب
 نه؟ ای دیشو همگام ما با راه نیا در دیا

 

 همگام شما با ام آماده زین خود بلکه پسندم یم را شما ي شهیاند تنها نه من اس،یملز و ماخوسیزیل: اسیکین
 .است همداستان من با زین الخس کنم یم گمان و شوم

 

 ما ي درباره و بود درست گفت اسیملز پدر و خود پدر ي درباره ماخوسیزیل که يا نکته. اسیکین البته: الخس
 دارند یم روا یکوتاه فرزندان تیترب در و گذارنند یم یاسیس يکارها به را خود وقت که یکسان ي همه و

 يجا به تو که است نیا از من یشگفت یول گرفت توان ینم يا خرده تو يسخنها به ماخوس،یزیل. است صادق
 تو با سو کی از سقراط که یحال در یجوئ یم ياری ما از خود فرزندان تیترب يبرا و يا آورده يرو ما به سقراط

 امروز تو که است بوده يزیچ آن یپ در همواره گرید يسو از و توست هیهمسا و کند یم یزندگ هیناح کی در
 .است سودمند جوانان هنر کدام آموختن که داند یم کس همه از بهتر و یجوئ یم

 

 دارد؟ کار سرو مسائل نیا با سقراط مگر الخس؟ یگفت چه: ماخوسیزیل

 

 .البته: الخس

 

 که را داموس نام به يمرد سقراط شیپ روز چند نیهم. کنم یم قیتصد را الخس سخن زین من: اسیکین
 آموزگار نکهیا از گذشته مرد نیا. آورد من نزد به پسرم به یقیموس آموختن يبرا است بوده آگاتوکلس شاگرد

 .است ستهیشا ثیح هر ار زین نوجوانان ینیهمنش يبرا است یخوب یقیموس



 

 یم بسر خانه در اوقات شتریب یسالخوردگ سبب به من همساالن و من الخس، و اسیکین سقراط،: ماخوسیزیل
 ياری از یکن یراهنمائ را ما یتوان یم اگر کوس،یسوفرون پسر يا رو، نیا از. میا شده گانهیب جوانان با و میبر

 یاختالف نیکوچکتر رفت جهان از که يروز تا و بود من اسرار محرم و دوست تو پدر چون خصوصاً منما، غیدر
 کنند یم گو و گفت گریکدی با خانه در وقت هر ما پسران. آمد ادمیب هم يزیچ اکنون. نداد يرو او و من انیم

 پسر سقراط مرادشان که ام دهینپرس آنان از امروز تا یول. ندیستا یم را او و برند یم را سقراط نام بارها
 است؟ سقراط نیهم منظورتان فرزندان،. گرید یکس ای است کوسیسوفرون

 

 .است نیهم پدر، يآر: پسران

 

 ي هیما زین ما يبرا بلکه تو يبرا تنها نه نیا. يدار یم نگاه زنده را پدرت نام که خرسندم سقراط، ماخوسیزیل
 .توست افتخار ما افتخار همچنانکه است مباهات

 

 خود پدر نام تنها نه که ام دهید زین گرید يجاها در را او من. مده دست از را سقراط دامن ماخوس،یزیل: الخس
 نیقی و میبود همراه او و من ونیدل از ینینش عقب هنگام. است بوده هنشیم يسربلند ي هیما بلکه کرده زنده را

 افتضاح شکست آن و رفت ینم باد بر ما شهر يآبرو بودند او مانند يدالور در زین گرانید اگر روز آن که دارم
 .داد ینم يرو زیآم

 

 زین من پس نیا از. ندیستا یم گونه نیبد را تو ینام کین نیبد یمردان که خرسندم اریبس سقراط،: ماخوسیزیل
. يشمرد یم خود کسان از را ما و يآمد یم ما نزد به نیا از شیپ ستیبا یم خود تو. بود خواهم تو هواداران از
 از پس و یائیب ما ي خانه به و یبدان خود دوستان را ما فرزندان و ما دیبا میسرگرفت از را یآشنائ که امروز از یول
 نیا با. آمد یخواه ما دنید به و رفتیپذ یخواه مرا يتقاضا که دانم یم. یده ادامه جوانان نیا با را یدوست ما

 بحث موضوع که يا مسأله در نمیبب بگو اکنون یول. آورد خواهم ادتی به را تقاضا نیا نمیبب را تو بار هر همه
 نه؟ ای یدان یم ستهیشا جوانان يبرا را جنگ فنون آموختن ؟يدار ي دهیعق به ماست



 

 شما ي همه از چون یول. بدهم را سؤاالت پاسخ ام آماده هم و رمیپذ یم را تو دعوت ماخوس،یزیل: سقراط
 اگر آنگاه و میبشنو را اسیکین و الخس ي دهیعق نخست که است آن بهتر کنم یم گمان ترم، تجربه یب و جوانتر

 که ستین است آن بهتر اس،یکین پس،. کنم انیب باشم داشته یسخن گفت خواهند آنان آنچه بر عالوه من
 ؟یکن آغاز سخن تو نخست

 

 جهت نیچند به هنر نیا آموختن من ي دهیعق به. میبگو را خود نظر همه از شیپ که نمیب ینم یمانع: اسیکین
 یب سبب به جوانان شتریب که يا هودهیب يکارها از ببندد دل هنر نیا به که یجوان. است سودمند جوانان يبرا

 از برتر نکهیا با هنر نیا رایز. گردد یم رومندین زین تنش آن پرتو در و ماند یم دور رندیگ یم شیپ در يکار
 يسوار اسب هنر و هنر نیا گذشته نیا از. ورزشهاست گرید از کمتر آن نیتمر رنج است، ورزش انواع ي همه

 بکار و يسوار در که ستدیبا مردانه دشمن برابر در تواند یم یکس رزم دانیم در رایز است يضرور مرد هر يبرا
 حال در چه و دشمن بیتعق و حمله حال در چه تن، به تن يجنگها در خصوصاً. باشد دهیورز افزار جنگ بردن
 دیآ ینم در يپا از دشمن برابر در باشد آراسته هنر نیا به که یکس. ستین ازین یب هنر نیا از کس چیه دفاع،
 نیا گفتم، آنچه از گذشته. گروه کی خواه و باشد تن کی فیحر خواه گردد، یم روزیپ فیحر بر همواره بلکه
 یب باشد آموخته کین را گوناگون يسالحها بردن بکار فن که یکس رایز آورد یم خود دنبال به گرید يهنر هنر،

 سپاه يسردار هنر آموختن در که دارد یم آن بر را او تازه هنر نیا و بندد یم دل یکش لشکر هنر به اریاخت
. است برازنده فیشر جوان هر يبرا گمان یب هنرهاست آن ي همه سرآغاز که یواالئ نیبد يهنر پس. بکوشد

 و شود یم گرانید از رتریدل جنگ دانیم در ابدی مهارت آن در کس هر نکهیا آن و دارد زین گرید يسود هنر نیا
 .افکند یم وحشت به را دشمن خود متانت و يدالور با

 

 ي دهیعق دارم لیم اکنون. است سودمند جوانان يبرا هنر نیا آموختن که معتقدم برشمردم، که یدالئل به
 .بشنوم را الخس

 

 ندانستن از بهتر همواره دانستن رایز ستین سودمند آموختنش که گفت توان ینم يهنر چیه ي درباره: الخس
 که را یائیمزا و است يهنر یبراست کنند، یم ادعا فن آن آموزگاران چنانکه ز،ین افزار جنگ بردن بکار اگر. است



 آن ریبگ مزد آموزگاران و ستین يهنر اگر یول. آموخت را آن دیبا گمان یب است دار برشمرده آن يبرا اسیکین
 است نیا شمیاند یم نیچن آن ي درباره نکهیا علت د؟یآ یم کار چه به آن آموختن خوانند یم هنز دروغ به را

 در يروزیپ سبب چه هر به آنان رایز شدند ینم غافل آن از الکدمون مردمان بود هنر یبراست فن آن اگر که
 فن آن آموزگاران ماندند یم غافل آن از زین الکدمون مردم اگر. دهند یم اندازه از شیب یتیاهم است رزم دانیم

 یم جا بدان يرو مال اندوختن و حرمت کسب يبرا آگاهند کشور آن در یجنگ يهنرها اعتبار و ارج از که
 بر را خود هنر حاصل همواره سانینو تئاتر همچنانکه کردند یم عرضه کشور آن مردم بر را خود يکاال و نهادند

 به کسری بلکه دیمایپ ینم را کایآت سراسر آن ارائه يبرا سدینو یم يتراژد يا قطعه کس هر و دارند یم عرضه ما
 فنون آموزگاران که نجاستیا یشگفت. گذارد یم شینما معرض به نجایا در را خود ي نوشته و دیآ یم ما شهر
 یم يرو یشهرهائ به همواره خود يکاال فروختن يبرا بلکه. گذارند ینم الکدمون کشور به گام هرگز یجنگ

 و دهید رزم دانیم در را هنرمندان گونه آن از ياریبس گذشته نیا از. خبرند یب فنون آن از ساکنانشان که آورند
 از یکی امروز تا که دیاوریب ادیب است یکاف دیشو آگاه آنان هنر تیماه به نکهیا يبرا. ام برده یپ ارزششان به

 سته نیهم مثال. اند بوده همه از تر زبون یسخت روز در بلکه اوردهین بدست يا آوازه و نام جنگ دانیم در آنان
 بخواهد خود آنکه یب که ام دهید نیا از بهتر گرید یجائ در م،یدید یهنرنمائ حال در اکنون هم که را الاوسیز

 دشمن يبار یکشت به که بود یجنگ يهایکشت از یکی در او. بود گذاشته شینما معرض به را خود یواقع هنر
 به سالحش نبرد ياثنا در. بود يا اعجوبه او خود مانند زهین از یبیترک که داشت بدست یسالح و کرد یم حمله

 برابر از یکشت دو هنگام نیا در. کند آزاد را آن نتوانست دیکوش چه هر او و کرد ریگ يبار یکشت يطنابها
 چون یول کرد آغاز دنیدو یکشت ي عرشه بر ندهد دست از را زهین آنکه يبرا نخست او و گذشتند گریکدی

 به آن ي دسته تنها و کند رها را زهین شد ناچار دیکش یم خود دنبال به را او و شد یم دورتر يبار یکشت
 او و انداختند شیپا شیپ به یسنگ چون یول برخاست يبار یکشت از استهزا و خنده يصدا نخست. ماند دستش

. کنند يخوددار خنده از نتوانستند بودند یجنگ یکشت در که هم یسربازان کرد رها زین را زهین ي دسته ترس از
 از ياثر گفتم آنچه جز من یول باشد سودمند جوانان يبرا گفت، اسیکین چنانکه فن، نیا آموختن دیشا ،يبار
 دهند جلوه سودمند را آن مردم فتنیفر يبرا آموزگاران و باشد نداشته يسود یبراست فن نیا اگر. ام دهیند آن

 آموختن با که کند گمان ترسو يمرد اگر که است نیا من ي دهیعق رو نیا از. بود خواهد دهیفا یب آموختنش
 اگر یول. است يعار هنر از که شد خواهد داریپد زود شیآزما روز در رد،یگ شیپ در رانیدل روش تواند یم آن

. کنند سرزنشش همه که شد خواهد سبب خطا نیکمتر اوست به همه چشم چون اموزدیب را آن شجاع یجوان
 یبرم را همگان رشک کند فن آن در دیاستا يادعا اگر ستین مند بهره زیانگ شگفت یشجاعت از که یکس چه،

 .ماند ینم مصون استهزا و شخندیر از و زدیانگ



 

 را سقراط دامن گفتم، بحث آغاز در چنانکه ، یول. يدیشن هنر نیا ي درباره مرا ي دهیعق ،یگرام ماخوسیزیل
 .دیبگو فاش باره نیا در را خود نظر که یبخواه او از دیبا بلکه یبده دست از دینبا

 

 واحد يا دهیعق مرد دو نیا اگر. است داور ازمندین ما بحث که ینیب یم. توست نوبت اکنون سقراط،: ماخوسیزیل
 از. است اریبس اختالف اسیکین و الخس ي دهیعق انیم يدیشن چنانکه یول. بود روشن فیتکل کردند یم اظهار

 .ییهمرأ دو آن از کی کدام با مینیبب تا میبشنو زین را تو نظر است الزم رو نیا

 

 ؟يریبپذ را تیاکثر يرأ یخواه یم ماخوس،یزیل: سقراط

 

 ؟یشناس یم گرید ي چاره مگر: ماخوسیزیل

 

 انواع از کی کدام فرزندت که دیآ شیپ مسأله نیا تو يبرا اگر ؟ینیب ینم نیا جز یراه زین تو اس،یملز: سقراط
 استادان از یکی دست ریز خود که را یکس ي دهیعق ای يریپذ یم را ما تیاکثر يرأ اموزد،یب دیبا را ورزش
 است؟ کرده نیتمر و افتهی پرورش ورزش نامدار

 

 .را او ي دهیعق البته: اسیملز

 

 ؟ینه یم يبرتر تن چهار ما يرأ به را او ي دهیعق پس: سقراط

 

 .گمان یب: اسیملز

 



 میکن اتکا زیچ آن یشناسائ به دیبا میکن يداور درست يزیچ ي درباره میبخواه گاه هر که برآنم زین من: سقراط
 .رقم و شمار بر نه

 

 .است درست: اسیملز

 

 نیچن اگر است؟ صاحبنظر بحث موضوع در که هست یکس ما انیم در مینیبب دیبا نخست اکنون پس: سقراط
 در یکس چنان اگر. گرانید يرأ از نه میکن يرویپ باشد، تنها تن کی چند هر او، ي دهیعق از دیبا هست یکس

 مسأله نیبزرگتر موضوع نیا چون خصوصاً باشد صاحبنظر موضوع نیا در که میبجوئ یکس دیبا ست،ین ما انیم
 .بد ای ندیآ ببار کین فرزندانتان که است نیا به بسته شما ي خانواده يبد و یکین رایز شماست یزندگ

 

 .یگوئ یم راست. اسیملز

 

 .مینگرد گمراه تا میباش اریهش دیبا پس: سقراط

 

 .البته: اسیملز

 

 دیبا چه است گرانید از استادتر جنگ افزار بردن بکار هنر در ما از کی کدام میبدان نکهیا يبرا اکنون: سقراط
 نیتمر آن در یکاف ي اندازه به و آموخته نامدار ياستاد از را هنر نیا ما از کی کدام که میبنگر دینبا ایآ م؟یبکن

 است؟ کرده

 

 .ستین یراه نیا جز: اسیملز

 



 ست؟یچ میگرد یم آن يبرا يآموزگار یپ در آنچه که میکن روشن را نکته نیا کار هر از شیپ دینبا و: سقراط

 

 .دمینفهم را مقصودت: اسیملز

 

 .ستیچ ما بحث موضوع میدان ینم هنوز کنم یم گمان: سقراط

 

 آن دیبا جوانان ایآ نکهیا و ستین گوناگون يافزارها جنگ بردن بکار هنر ما بحث موضوع مگر سقراط،: اسیکین
 نه؟ ای اموزندیب را

 

 در را آن دیبا ایآ که بداند خواهد یم و شدیاند یم یداروئ ي درباره یکس که یهنگام یول. است درست: سقراط
 دارو؟ ای است چشم او ي شهیاند موضوع تو ي دهیعق به نه، ای زدیبر چشم

 

 .دیترد یب: اسیکین

 

 آن يبرا که يزیچ ي درباره او ایآ میبدان دیبا نخست میکن یم شور یکس با که یهنگام زین ما نیبنابرا: سقراط
 .نه ای است صاحبنظر میکن یم شور

 

 .است درست: اسیکین

 

 جوانان روح يبرا را یبررس نیا نه، ای آموخت جوانان به دیبا را يهنر ایآ میبدان میخواه یم که یهنگام: سقراط
 گر؟ید يزیچ يبرا ای میکن یم



 

 .جوانان روح يبرا: اسیکین

 

 ي مرتبه به و آموخته هنر آن استاد از را روح هنرپرورش که هست یکس ما انیم در ایآ مینیبب دیبا پس: سقراط
 است؟ دهیرس صاحبنظر

 

 همان که اند شده یکسان از استادتر هنرها یبرخ در آموزگار یب که يا دهیند یکسان مگر سقراط؟ چرا: الخس
 اند؟ آموخته آموزگار از را هنرها

 

 اثر چند ای کی نخست آنکه مگر يریبپذ يهنرمند به را آنان یستین آماده زین خود تو یول. ام دهید البته: سقراط
 .ندیبنما تو به خود هنر از کین

 

 .توست جانب به حق باره نیا در: اسیکین

 

 نیتر کوین به را خود فرزندان روح تا اند شده آن بر اسیملز و ماخوسیزیل که اکنون اس،یکین و الخس: سقراط
 نام میا افتهی تیترب دستشان ریز در که را یآموزگاران دیبا ما اند، آورده يرو ما به منظور نیبد و بپرورند وجه

 زین ما به را خود هنر و کرده تیترب را جوانان از ياریبس روح و بوده ستهیشا یآموزگاران که میکن ثابت و میببر
 را هنرخود آثار دیبا زین او است، ندانسته آموزگار ازمندین را خود که هست یکس ما انیم در اگر. اند آموخته

 یول. ببرد نام است ساخته شیپ از بهتر و کرده تیترب تاکنون که را يا برده ای آزاد ای گانهیب ای یآتن هر و دیبنما
 به را دوستانمان نیبهتر فرزندان میندار حق باشد، شرط دو آن از یکی يدارا که ستین یماکس انیم در اگر

 که میگو یم شما ي همه از شیپ من. بگردند گرید يمشاور یپ در میبگوئ آنان به دیبا بلکه میافکن خطر
 مرا توانند یم بودند یمدع که ستها،یسوف به ام نتوانسته بودم دستیته همواره چون و ام نداشته يآموزگار

 یول. ابمیب را درست تیترب راه ام نتوانسته تاکنون زین خود. رمیبرگ بهره آنان تیترب از و بدهم مزد کنند، تیترب



 و توانگرند رایز بود نخواهد عجب باشند کرده کشف خود ای آموخته يآموزگار از را هنر نیا اسیکین ای الخس اگر
 از. اند داشته هنر آن کشف يبرا یکاف وقت و شترندیب من از زین سال به و بروند آموزگار نزد به اند توانسته یم
 انواع انیز و سود ي درباره داشتند ینم جرأت گرنه و باشند استاد تیترب هنر در آنان برم یم گمان رو نیا

 پس،. است مخالف هم با دشانیعقا چرا که شگفتم در فقط. کنند يرأ اظهار یروشن بدان جوانان يبرا ورزش
 یم نیا در تورا صالح زین من ،ینده دست از مرا دامان خواست تو از الخس که همچنان ،یگرام ماخوسیزیل

 یبگوئ و یبخواه ياری آنان از خود مشکل گشودن يبرا بلکه ینکن رها را اسیکین و الخس دامان که دانم
 آن حل راه به است توانسته خود نه و آموخته یکس از نه را مسأله نیا رایز داند ینم چیه باره نیا در سقراط،«
 استاد نیبزرگتر که دیبگوئ دیبا خود شما پس.  است درست شما از کی کدام يرأ داند ینم رو نیا از. ببرد یپ

 د؟یا کرده کشف خود ای آموخته يآموزگار از دیدان یم ما بحث موضوع ي درباره آنچه و ست،یک جوانان تیترب
 تا دیشناس یم هنر نیا ياستاد به را کسان کدام خود آموزگاران بر بود؟عالوه که شما آموزگار د،یا آموخته اگر
 که میبخواه ازآنان و میبرو استادان آن یپ در ما دیندار یکاف فرصت یاسیس امور به اشتغال سبب به شما اگر
 کشف خود را هنر آن اگر. نگردند خود اکانین ننگ ي هیما ما کودکان تا رندیگ عهده به را ما فرزندان تیترب

 که دیا شده آن بر اگر یول. دیببر نام دیا نموده تیترب کنون تا که را یکسان و دیبنمائ ما به را آن لیدال دیا کرده
 میکن یم شور شما با آنان ي درباره که یجوانان که دیمکن فراموش د،یبردار راه نیا در را نینخست گام امروز

 خم ساختن با را يگر کوزه حرفه مبادا تا دیباش بهوش و هستند، شما کینز دوستان فرزندان بلکه ستندین گانهیب
 «.دیکن آغاز

 

 آن پاسخ دیباش آماده تن دو شما اگر. است درست من ي دهیعق به سقراط سخن الخس، و اسیکین: ماخوسیزیل
 نکهیا علت کردم اشاره سخن آغاز در چنانکه. ساخت دیخواه خوشنود اریبس را اسیملز و من دیبده را پرسشها

 مسأله نیا از شما میکن یم گمان که است نیا میا آورده يرو شما به خود فرزندان تیترب ي درباره شور يبرا
 فرزندان همسال یفرزندان که رو آن از بلکه است توجه انیشا مسأله خود که جهت بدان تنها نه د،یستین غافل

 گفت سقراط با دیریپذ یم را ما شنهادیپ اگر پس. است دهیرس فرا آنان تیترب هنگام و دیدار ما فرزندان همسال
 مسأله نیبزرگتر مطلب نیا گفت، سقراط چنانکه رایز دیساز روشن پاسخ و پرسش راه از را مطلب و دیکن گو و

 .ماست یزندگ

 



 خود پدر ي درخانه و نبود شیب یکودک که يا شناخته یزمان در را سقراط که داستیپ ماخوس،یزیل: اسیکین
 مرحله به پا که یازهنگام یول. رفت یم یمذهب يجشنها به ای دوستان نزد به پدر همراه گاه گاه بردو یم بسر

 .يا دهینگرد روبرو او با است نهاده يمرد ي

 

 ست؟یچ مرادت: ماخوسیزیل

 

 باشد چه هر بحث موضوع کند، آغاز یگوئ و گفت سقراط با کس هر که یدان ینم چیه شود یم معلوم: اسیکین
 یم ناچار که رساند یم یجائ به تا برد یم سو آن و سو نیا به چندان را او جواب و سؤال ي لهیوس به سقراط

 دارد یبرنم او از دست سقراط زین نجایا در. بدهد حساب سقراط به خود گذشته و یکنون یزندگ ي درباره گردد
 یم و شناسم یم کین را او من. دهد قرار دگانشید برابر در را او یدرون احوال و دیازمایب کامال را او آنکه از شیپ

 خواهم قرار او شیآزما معرض در يروز زین خود که دارم نیقی و ستین چاره او تحمل از را کس چیه که دانم
 اگر رنجم ینم و کنم گو و گفت او با ام آماده فراوان اقیاشت با و برم یم لذت او مصاحبت از همه نیا با. گرفت

 به و نترسد شیآزما نیا از که هر رایز دانم یم الزم اریبس را امر نیا یحت و سازد آگاه میخطاها وبه دیازمایب مرا
 سالخورده چه هر که نباشد پندار نیا در سولون قول به و اموزدیب تازه يا نکته روز هر بخواهد و برود آن استقبال

 نیا از. شود یم خود کردار مراقب ندهیآ در گمان یب د،یگرد خواهد افزونتر خود يخود به خردش و فهم شود تر
 آنجا که دانستم یم شیپ از من. ندیناخوشا نه و است تازه نه من يبرا گرفتن قرار سقراط شیآزما معرض در رو
 نیبد. بود میخواه ما خود گو و گفت موضوع بلکه بود نخواهد انیم در کودکان سخن باشد حاضر سقراط که

 خود او و ستمین آگاه الخس ي دهیعق از یول. ستین انیم در سقراط با گو و گفت يبرا یمانع من نظر از جهت
 .دیبگو را خود نظر دیبا

 

 نیچن گاه. دارم دهیعق دو میبگو است بهتر دیشا ای. است روشن بحثها گونه نیا ي درباره من ي دهیعق: الخس
 تیقابل و يمعنو مسائل ي درباره که يمرد اگر. آن از زاریب گاه و هستم وگو گفت و بحث ي فتهیش که مینما یم

 و سخن یهماهنگ نیا از هماهنگ، درونش با سخنش و باشد نیراست یمعن به مرد راند یم سخن یانسان
 هماهنگ به رایز است یقیموس يخدا نیراست محبوب من ي دهیعق به يمرد چنان. برم یم فراوان لذت سخنگو
 درون و روح و بخشد یم یهماهنگ خود یزندگ به بلکه. ورزد ینم قناعت گرید يساز ينوا با تاریگ آواز ساختن



 هماهنگ شیخو کردار و گفتار با را شیخو درون و روح و بخشد یم هماهنگ شیخو کردار و گفتار با را شیخو
 نه است، یونانی لیاص مقام که افتی توان یم »يدور« يمقامها در تنها کمال نیبد را یهماهنگ نیا. سازد یم

 هر که گردم یم شادمان چنان کند آغاز سخن يمرد نیچن که آنجا. یائیدیل و یگیفر و یونیا يمقامها در
 چه هر سخنشان اند بهره یب نیراست یقیموس از که آنان یول. داند یم گو و گفت و بحث عاشق مرا يا نندهیب

 در یسخن هر دنیشن از که پندارد یم ندیبب حال آن در مرا که هر و کند یم تر ملول مرا باشد رتریدلپذ و روانتر
 آشنا او کردار با نخست که است بوده چنان اتفاق و ام دهینشن کنون تا را سقراط سخن. زارمیب يمعنو مسائل

 خطا به گمان نیا در اگر. باشد کین دیبا زین گفتارش نکهیا بر است بوده لیدل ام دهید کنون تا آنچه و گردم
 از اگر شد خواهم شادمان اریبس و دیازمایب مرا تا بگذارم او اریاخت در را خود ام آماده اقیاشت کمال با باشم نرفته

 یسالخوردگ به آرزومندم شرط نیبد آن از گذشته و همداستانم سولون با زین من رایز اموزمیب تازه یزهائیچ او
 یم چه هر. توام اریاخت در من ،یگرام سقراط، پس. اموزمیب تازه يزیچ گذرد یم عمرم از که روز هر که برسم
 خطرها برابر در من دوشادوش که روز آن از چه. ریبگ ادی من از و اموزیب من به و بخواه پاسخ و بپرس یخواه

 منگر بدان اکنون. است دهیگرد معلوم من بر تو قدر یساخت انیع را خود يجوانمرد و تیقابل و يستادیا مردانه
 .بپرس و بگو یخواه یم چه هر بلکه. میتر سالخورده تو از همه ما که

 

 میخواست یم که یمطلب ي درباره و کن آغاز را یبررس. یمائ از خود تو رایز ماست، نوبت اکنون سقراط،: سقراط
 به خواستم یم که را سؤالها از ياریبس يریپ سبب به من. بشنو و يبگو آنان با میکن شور الخس و اسیکین با
 در توانم ینم را يا نکته چیه زندیآم یم هم به گوناگون مطالب که یهنگام خصوصاً و ام، برده ادی از آورم انیم

 اسیملز و من. دیکن یبررس گریکدی با شما میا کرده عنوان که را يا مسأله است بهتر رو نیا از. دارم نگاه ذهن
 .بست میخواه کار به دیبدان درست شما چه هر و داد میخواه فرا گوش شما يگو و گفت به

 

 به شتریپ یاندک که یسؤال به دیبا نخست پس. میریبپذ را اسیملز خواهش دیبا ناچار الخس، و اسیکین: سقراط
 يآموزگار اگر و است، گرفته فرا آموزگار کدام از را هنر نیا که دیبگو ما از کی هر یعنی م،یده پاسخ آمد انیم

 فراتر یگام اگر کنم یم گمان یول. کند تیترب است توانسته را کسان کدام کرده، کشف را آن خود و نداشته
 که میبدان ما اگر. دیرس میخواه جهینت به زودتر میکن آغاز کنم یم شنهادیپ که سان نیبد را یبررس و میبگذار

 را نینخست زیچ آن که میباش داشته هم را یتوانائ نیا و گردد، یم بهتر شود ور بهره گرید يزیچ از چون يزیچ



 يداور آن ي درباره میبتوان تا ست،یچ میبدان و میبشناس کین را دوم زیچ آن دیبا دیترد یب م،یساز ور بهره آن از
 از و دیافتیدرن درست مرا مقصود کنم یم گمان. آورد بدست را آن توان یم راه چه از و چگونه میبگوئ و میکن

 نخست م،یساز ور بهره ینائیب از چون چشم که میبدان اگر: کنم انیب گرید یعبارت به را آن خواهم یم رو نیا
 چه. آورد بدست توان یم چگونه را آن که میبگوئ میبتوان تا ست،یچ میبدان و میبشناس کین را ینائیب خود دیبا

 کسب يبرا و میباش گوش و چشم پزشک توانست میخواه چگونه ستیچ یشنوائ خود و ینائیب خود میندان اگر
 م؟یکن ياری گرانید به یشنوائ و ینائیب

 

 .یگوئ یم راست: الخس

 

 ور بهره یانسان تیقابل از را شانیا فرزندان روح توان یم راه چه از که اند دهینپرس ما از ما دوستان مگر: سقراط
 ساخت؟

 

 .بود نیهم شانیا سؤال: الخس

 

 میبگوئ مینتوان و مینشناس را تیقابل خود اگر ست؟یچ »تیقابل خود« که میبدان نخست دینبا پس: سقراط
 م؟یبنمائ خود دوستان به را آن آوردن بدست راه و میبگوئ یسخن آن ي درباره میتوان یم چگونه ست،یچ

 

 .میبگوئ سخن آن ي درباره توانست مینخواه مینشناس را »تیقابل خود« ما اگر. همداستانم تو با زین من:  الخس

 

 ست؟یچ میدان یم و میشناس یم را »تیقابل خود« که میبرآن ما ،یگرام الخس: سقراط

 

 .البته: الخس



 

 ست؟یچ آن میبگوئ میبتوان دینبا م،یبشناس را يزیچ ما اگر: سقراط

 

 .میئیبگو میبتوان دیبا البته: الخس

 

 کار نکهیا يبرا. مشقت پر و دراز است یراه نیا رایز مینکن گو و گفت تیقابل خود ي درباره بگذار یول: سقراط
 یپ آن کنه به میتوان یم ایآ مینیبب و میده قرار خود بحث موضوع را آن از یجزئ تنها است بهتر شود آسان ما

 م؟یببر

 

 .است یخوب شنهادیپ: الخس

 

 بردن بکار هنر نیهم که مینیبگز را یجزئ ستین بهتر آبا م؟یکن انتخاب را تیقابل اجزاء از کی کدام: سقراط
 را؟ شجاعت یعنی است، آن به دنیرس ي لهیوس مردمان ي دهیعق به افزار، جنگ

 

 .پسندم یم را شنهادیپ نیا زین من: الخس

 

. ستیچ مینیبب تا کرد میخواه یبررس را شجاعت خود نخست: بو خواهد نیچن ما کار ي برنامه پس: سقراط
 جوانان به را آن توان یم راه چه از که دیشیاند میخواه است، یآموختن شجاعت که شود معلوم اگر سپس

 .یکن روشن من بر را آن تا بکوش و ستیچ شجاعت بگو اکنون ن،یبنابرا. آموخت

 

 .است شجاع زد،یگر ینم و ستدیا یم مردانه دشمن برابر در که یکس. ستین دشوار کار نیا سقراط،: الخس

 



 نتوانستم که است من از گناه کنم یم گمان و نبود من سؤال پاسخ سخن نیا یول. الخس یگفت خوب: سقراط
 .کنم انیب خوب را خود مقصود

 

 بود؟ چه تو مقصود: الخس

 

 دشمن برابر در کس هر ،یگفت چنانکه البته،. کنم انیب روشنتر یعبارت با را سؤال تا کوشم یم اکنون: سقراط
 .است شجاع زد،ینگر و ورزد يداریپا

 

 .پندارم یم نیچن من: الخس

 

 آن در و زدیگر یم دشمن برابر از بلکه ورزد ینم يداریپا که یکس یول. است نیهم زین من ي دهیعق: سقراط
 ست؟یچ جنگد، یم دشمن با حال

 

 ز؟یگر حال در: الخس

 

 حمله؟ حال در هم و آورند یم در يپا از زیگر حال در راهم دشمن انیتیاسک که ندیگو ینم مگر: سقراط
 :دیگو ینم د،یستا یم را اسی انه ياسبها که آنجا هومر، مگر نیهمچن

 

 ؟»پراکندند یم هم از را دشمن سپاه زیگر حال در چه و هجوم حال در چه»

 

 نامد؟ ینم وحشت يخدا را او و دیستا ینم صفت نیبد زین را اسی انه خود مگر و



 

 یتیاسک سوار سپاه زین تو مراد و اند ارابه سوار که دیگو یم سخن یجنگاوران از نجایا هومر. است درست: الخس
 .کنند یم نبرد گفتم من که یروش به یونانی ي ادهیپ سربازان یول جنگند یم چنان یتیاسک سواران رایز. است

 

 با ایپاالتا یکینزد در چون یالکدمون ادگانیپ که يا دهیشن گمان یب. انیالکدمون ياستثنا به البته: سقراط
 باز پراکنده هم از انیرانیا يصفها نکهیهم یول. ختندیگر و ستادندینا يجا بر شدند روبرو یرانیا سپرداران

 .درآمدند روزیپ جنگ دانیم از و تاختند دشمن بر سواران ي وهیش به و گشتند

 

 .است درست: الخس

 

. ينداد درست پاسخ تو رو آن از و کنم انیب درست را خود سؤال بودم ام نتوانسته من که ینیب یم پس: سقراط
 در چه و ادهیپ سپاه در چه که بود نیا بلکه است، شجاع کس کدام ادهیپ سربازان انیم در که نبود نیا من مراد
 گردد، ینم نمودار جنگ دانیم در تنها  شجاعت ن،یا از گذشته. خواند شجاع توان یم را کس کدام سوار سپاه
. ترسو یبرخ و شجاعند کسان یبعض استیس در نیهمچن و یتنگدست و يماریب و ایدر يخطرها برابر در بلکه
. چنانند زین ینفسان يتقاضا و هایخوش برابر در بلکه ستندین شجاع رنج و درد برابر در تنها که هستند هم یکسان

 خواند؟ شجاع را آنان دینبا ایآ

 

 .گمان یب: الخس

 

 برابر در يا پاره و درد برابر در یبرخ شجاعند لذت برابر در یبعض منتها. شجاعند آنان ي همه پس: سقراط
 .زبونند و ترسو احوال آن ي همه در کسان یبس که یحال در ،یتنگدست و يماریب

 

 .است درست: الخس



 

 تا بکوش پس ست؟یچ سازد یم چنان را کسان آن ي همه آنچه که بود نیا کردم که یسؤال از من مراد: سقراط
 ست؟یچ شود یم محسوب مشترك وجه موارد آن ي همه در آنچه که یبگوئ و یکن فیتعر را شجاعت خود

 

 .ام افتهیدرن درست را تو مقصود هنوز: الخس

 

 چنگ در هم و هست دنیدو در هم که ستیچ سرعت بپرسد یکس که است نیا مانند ناًیع من سؤال: سقراط
 کار ای پا کار ای باشد دست کار آنکه از اعم گر،ید يکارها یبس و آموختن در هم و گفتن سخن در هم و نواختن

 م؟یگو یم چه یفهم یم. عقل و شهیاند

 

 .يآر: الخس

 

 یم ،»شود؟ یم خوانده سرعت و هست کارها آن ي همه در که ستیچ آن سقراط،« دیبگو یکس اگر: سقراط
 آن آنکه از اعم رد،یگ انجام شتریب يکار زمان نیکوتاهتر در شود یم سبب که است یتیخاص سرعت: میگو

 .گرید زیچ در ای صدا در ای باشد دنیدو در تیخاص

 

 .است درست پاسخ نیا البته: الخس

 

 لذت برابر در خواه که ستیچ آن یبگوئ و یکن فیتوص گونه همان را شجاعت تا بکوش زین تو پس: سقراط
 شود؟ یم خوانده شجاعت درد، برابر در خواه و شود داریپد

 



 ینوع شجاعت: میبگو دیبا گردد، یم داریپد احوال آن ي همه در که کنم وصف را يزیچ بخواهم اگر: الخس
 .است روح يداریپا

 

 يزیچ شجاعت رایز یبدان شجاعت را يداریپا هر تو کنم ینم گمان یول. است نیهم من سؤال پاسخ: سقراط
 .شیستا سزاوار و یعال است

 

 .ستین دیترد نیا در: الخس

 

 .است شیستا سزاوار يداریپا گونه نیا فقط چه،. است خرد يرو از يداریپا تو مراد پس: سقراط

 

 .البته: الخس

 

 نینخست يداریپا برخالف را آن ؟یکن یم يداور چگونه ستین همراه خرد با که يداریپا آن ي درباره: سقراط
 ؟يشمار ینم خطرناك و آور انیز

 

 .است نیچن ظاهراً: الخس

 

 .است شیستا انیشا و دهیپسند خطرناك، و آور انیز يزیچ که نبود نیا مرادت پس: سقراط

 

 .نبود آن مرادم نه،: الخس

 



 ست؟ین شجاعت يداریپا گونه آن که یکن یم قیتصد: سقراط

 

 .يآر: الخس

 

 شهیاند از يرویپ به یکس اگر مثال است؟ شجاعت موارد ي همه در يداریپا گونه آن مینیبب بگذار اکنون: سقراط
 خواهد دشیعا  بزرگ يسود کردن خرج پول ي جهینت در که بداند و ورزد يداریپا کردن خرج پول در خرد و

 ؟يشمار یم شجاع را او شد،

 

 .نه سوگند، خدا به: الخس

 

 و دارد انیز حالش به که بخواهد دنیآشام ای خوردن يبرا يزیچ او از و باشد ماریب یپزشک فرزند اگر: سقراط
 خواند؟ شجاع را پزشک آن دیبا نشود، میتسل و ورزد يداریپا او يتقاضا برابر در خرد و شهیاند يرو از پزشک

 

 .نه: الخس

 

 شمار ثیح از چه ارانشی و گرفته قرار دشمن وضع از بهتر یوضع در که بداند جنگ دانیم در یکس اگر: سقراط
 و شتافت خواهند شیاری به انبوه یگروه افتد خطر در اگر و دارند يبرتر دشمنان بر برگ و ساز ثیح از چه و

 دشمن ای خواند شجاع را او دیبا تو ي دهیعق به ورزد يداریپا دشمن برابر در خرد و شهیاند يرو از حال نیا در
 آورد؟ ینم فرو میتسل سر و جنگد یم مردانه برگ و ساز يبد و اوضاع يناسازگار وجود با که را او

 

 .را کی نیا البته: الخس

 



 کند؟ ینم يرویپ خرد و شهیاند از نینخست مرد ي اندازه به يداریپا نیا در او چند هر: سقراط

 

 .يآر: الخس

 

 در تو ي دهیعق به ورزد یم يداریپا سواران نبرد در و دارد یکاف ي بهره يسوار فن از که هم یکس پس: سقراط
 دارد؟ یبرنم يداریپا از دست همه نیا وبا است بهره یب فن آن از که است یکس از کمتر شجاعت

 

 .يآر: الخس

 

 ؟یدان یم صادق زین فالخن بردن بکار و يراندازیت مورد در را قاعده نیا: سقراط

 

 .است یهیبد: الخس

 

 آب ریز در یزمان و رود یم فرو ژرف آب در همه نیا با و ستین ماهر یغواص و يشناگر در که هم یکس: سقراط
 دارد؟ یکاف ي بهره فنها آن از که است یغواص از شجاعتر ماند یم

 

 نکند؟ قیتصد را سخن نیا یکس است ممکن مگر: الخس

 

 .ندارد چاره قیتصد جز باشد، دهیعق نیا بر یبراست کس هر: سقراط

 

 .ام دهیعق نیا بر من: الخس



 

 آنان يداریپا ایآ و افکنند؟ ینم مخاطره به را خود ورزند یم يداریپا گونه بدان که یکسان ي همه یول: سقراط
 ماهرند؟ فنها آن در که ستین یکسان يداریپا از تر نامعقول

 

 .میگفت نیچن: الخس

 

 ش؟یستا انیشا و واال است يزیچ شجاعت که میرفتینپذ دو هر مگر و: سقراط

 

 .میرفتیپذ البته: الخس

 

 است؟ شجاعت خرد، از دور يداریپا یعنی آور، انیز و بد زیچ آن که میکن یم ادعا اکنون همه نیا با: سقراط

 

 .توست جانب به حق: الخس

 

 است؟ شجاعت خرد، از دور يداریپا یعنی آور، انیز و بد زیچ آن که میکن یم ادعا اکنون همه نیا با: سقراط

 

 .توست جانب به حق: الخس

 

 ؟یدان یم درست را استدالل نیا تو ایآ و: سقراط

 

 .نه سوگند، خدا به: الخس



 

 با ما کردار رایز میا بهره یب يکرد اشاره شیپ یاندک که یهماهنگ آن از ما شود یم معلوم پس: سقراط
 را ما سخن اکنون اگر یول بداند شجاع را ما است دهید را ما کردار که یکس دیشا. ستین هماهنگ گفتارمان

 .افتی نخواهد ما در شجاعت از ياثر بشنود

 

 .توست با حق: الخس

 

 ؟يپسند یم را یناهماهنگ نیا ،یگرام الخس: سقراط

 

 .وجه چیه به: الخس

 

 .میزینگر آن از يزود نیبد و میورز يداریپا میکرد که یادعائ در ایب پس: سقراط

 

 ادعا؟ کدام: الخس

 

 اگر شجاعت، تا میکن يداریپا میا گرفته عهده به که یپژوهش در ایب است؟ خوب يداریپا مینگفت مگر: سقراط
 .میا نکرده يداریپا شیجو و جست در که نکند استهزا سبب نیبد را ما باشد، يداریپا یبراست

 

 گوها و گفت گونه نیا با گرچه. شود روشن مطلب تا کنم دنبال چندان را پژوهش نیا ام آماده سقراط،: الخس
 آنچه که خورم یم غیدر و داشت توانم یبرنم آن از دست که ام شده بحث نیا ي فتهیش چنان یول ندارم یالفت

 دانم ینم یول ستیچ شجاعت دانم یم شهیاند عالم در کنم یم گمان. اورمیب زبان به توانم ینم شمیاند یم
 .کنم انیب را خود ي شهیاند توانم ینم و رود یم بدر دستم از رشته گفتن سخن هنگام که ستیچ سبب



 

 .برندارد بیتعق از دست و نشود دینوم که است یکس خوب ادیص ،یگرام دوست: سقراط

 

 .است درست: الخس

 

 ماست؟ از ماهرتر شکار در او دیشا م؟یبخواه ياری زین اسیکین از يدار لیم: سقراط

 

 .دارم لیم البته: الخس

 

 به پس. رسند ینم یجائ به کوشند یم چه هر و اند کرده آغاز یپژوهش تو دوستان. ایب کترینزد اس،یکین: سقراط
 پرتو در خودت ي دهیعق هم و ابندی یرهائ یسرگردان از دوستانت هم تا ستیچ شجاعت بگو و بشتاب آنان ياری

 .گردد تر راسخ استدالل و بحث

 

 که را یسخن که است آن علت. دیرفت خطا به شجاعت فیتعر در بحث آغاز از من ي دهیعق به سقراط،: اسیکین
 .نبستند بکار گو و گفت نیا در ام دهیشن تو از بارها

 

 سخن؟ کدام: سقراط

 

 .بد است نادان چه هر در و است خوب داناست چه هر در یآدم که ام دهیشن تو از بارها: اسیکین

 

 .یگوئ یم راست سوگند خدا به اس،یکین: سقراط



 

 .داناست که یکن دقیتص دیبا ناچار است خوب شجاع مرد اگر پس: اسیکین

 

 ؟يدیشن را اسیکین سخن الخس،: سقراط

 

 .دمینفهم یول دمیشن: الخس

 

 .است دانش ینوع شجاعت که است نیا مرادش ظاهراً. ام دهیفهم کنم یم گمان من: سقراط

 

 نوع؟ چه: الخس

 

 ؟یبپرس اسیکین خود از ستین بهتر: سقراط

 

 .پرسم یم او از. خوب اریبس: الخس

 

 زنان ین دانش تو مراد کنم ینم گمان است؟ دانش کدام مرادت که بگو الخس به و ایب کترینزد اس،یکین: سقراط
 .باشد

 

 .وجه چیه به: اسیکین

 

 است؟ نوازان چنگ دانش: سقراط



 

 .نه: اسیکین

 

 است؟ دانش کدام پس: سقراط

 

 است؟ دانش نوع کدام او ي دهیعق به شجاعت که دیبگو دیبا اسیکین. بجاست پرسش نیا سقراط،: الخس

 

 از که دانست توان یم گر،ید يجا هر در چه و جنگ دانیم در چه آن، ياری به که است یدانش مرادم: اسیکین
 .خطر یب چه و است خطرناك چه یآدم يبرا گرید عبارت به د،ویترس دینبا چه از و دیترس دیبا چه

 

 .است یمعن یب سخن نیا سقراط،: الخس

 

 گفت؟ چه اسیکین مگر الخس؟ چرا: سقراط

 

 دارد؟ دانستن به یربط چه شجاعت: الخس

 

 .دارند ربط هم با دو آن دیگو یم اسیکین یول: سقراط

 

 .است یمعن یب سخنش جهت نیهم به: الخس

 

 .میساز روشن او بر را مطلب تا میبکوش بلکه مینگوئ ناسزا او به است بهتر پس: سقراط



 

 ؟يبشمار یمعن یب زین مرا سخن یخواه یم یگفت یمعن یب سخن خود چون الخس،: اسیکین

 

 است خطرناك چه مارانیب يبرا که دانند ینم پزشکان مگر. است یمعن یب تو سخن نکهیا بر دارم لیدل: الخس
 شجاعند؟ پزشکان گفت دیبا پس خطر؟ یب چه و

 

 .نه: اسیکین

 

 همواره خود ي حرفه مورد در گرید يها حرفه ي همه صاحبان و يکشاورز امر در کشاورزان نیهمچن: الخس
 خواند؟ شجاع را آنان دیبا علت نیبد ایآ. شناسند یم باز خطر یب از را خطرناك

 

 .کند یم انیب دار یمعن یمطلب که دینما یم چنان ؟يدیشن دقت به را الخس يسخنها اس،یکین: سقراط

 

 .رفتمینپذ یول دمیشن: اسیکین

 

 چرا؟: سقراط

 

 داند ینم نیا جز پزشک که یحال در دارد، یدانش ماریب خود ي درباره پزشک که است پندار نیا در او: اسیکین
 خطرناك یکس يبرا یتندرست ایآ نکهیا ي درباره یول. آور انیز چه و است سودمند چه ماریب یتندرست يبرا که
 یبعض يبرا که یستین دهیعق نیا بر خود تو مگر الخس،. ندارد یآگاه چگونهیه بیطب نه، ای است يماریب از تر

 مردمان ي همه يبرا که يمعتقد مگر! بده پاسخ است؟ یتندرست از بهتر مردمان ي همه افتنین یرهائ کسان
 است؟ مردن از بهتر ماندن زنده



 

 .توست با حق نه،: الخس

 

 از خطر، یب از خطرناك بازنشناختن بر عالوه که یکس ای دهد صیتشخ تواند یم پزشک را امر آن: اسیکین
 م؟یخوان یم شجاع را او دانش نیا سبب به ما و است مند بهره هم يگرید دانش

 

 ؟یافتیدر را او مقصود اکنون الخس،: سقراط

 

 که داند ینم کس چیه نانیا جز رایز شجاعند دانان بیغ و انیشگویپ تنها او ي دهیعق به. افتمیدر ،يآر: الخس
 نه ای یهست شگویپ ؟یگوئ یم چه خود ي درباره تو اس،یکین یول. ماندن زنده ای است بهتر مردن یکس يبرا

 شجاع؟ نه و شگویپ

 

 شناسند؟ باز خطر یب از را خطرناك توانند یم انیشگویپ یگوئ یم ست؟یچ مقصودت: اسیکین

 

 باشد؟ توانا صیتشخ ان به که  یشناس یم گرید یکس شگویپ جز مگر. است نیهم مقصودم: الخس

 

 تاند یم آنها ریتعب وبا شناسد یم داد خواهد يرو که را يا حادثه عالمات تنها شگویپ. شناسم یم ،يآر: اسیکین
 جنگ فالن در ای و داد، خواهد دست از را خود یدارائ ای مرد خواهد ای شد خواهد ماریب کس فالن که دیبگو

 چه و است خوب چه کس فالن يبرا نکهیا ي درباره یول. دیگرد خواهد مغلوب ای غالب فیحر دو از کی کدام
 .داند ینم چیه شگویپ بد،

 



 است آماده نه و را، پزشکان نه و داند یم شجاع را انیشگویپ نه او. ابمی یدرنم را مرد نیا منظور سقراط،: الخس
 که دینما یم نیچن. است صفت نیا يدارا انیخدا از یکی تنها که کند ادعا سرانجام ستین دیبع. ستیک شجاع

 دم هر کند پنهان را خود یناتوان نکهیا يبرا و داند ینم را سؤال پاسخ که کند اعتراف ستین آماده اسیکین
 متناقضند گریکدی با مان يسخنها که میکن اذعان میخواست ینم اگر زین تو و من. آورد یم انیم به گرید یسخن

 بود یدادگاه در گو و گفت نیا اگر. میریگ شیپ در را روش همان میتوانست یم میا مانده ناتوان پاسخ افتنی از و
 خود یمعن یب يسخنها با انسان که هست یضرورت چه دوستانه بحث در یول کند چنان داشت حق اسیکین

 .کند ینمائ

 

 دیگو یم اسیکین آنچه در بگذار یول. رساند نخواهد مقصود به را ما روش نیا که برآنم زین من الخس،: سقراط
 او نبود درست اگر و میریبپذ بود درست سخنش اگر آنگاه و میابیدر را مقصودش تا میبکوش و میکن شتریب یدقت

 .میساز واقف شیخطا به را

 

 .يآزاد ،یکن دنبال او با را بحث يدار لیم تو اگر. ام کرده دقت یکاف ي اندازه به من کنم یم گمان: الخس

 

 .بود خواهد سودمند ما ي همه يبرا پژوهش نیا رایز نمیب ینم یمانع من: سقراط

 

 .البته: الخس 

 

 شناخت؟ باز خطر یب از را خطرناك توان یم آن ياری به که است یدانش شجاعت يمعتقد اس،یکین: سقراط

 

 .يآر: اسیکین

 



 شگو؟یپ نه و دارد بهره دانش آن از پزشک نه یگوئ یم و: سقراط

 

 .میگو یم نیچن ،يآر: اسیکین

 

 ست؟ین مند بهره آن از یخوک هر معروف مثل آن قول به پس: سقراط

 

 .نه: اسیکین

 

 نیا از مرادم نبود؟ شجاع درآمد يپا از اوس تزه دست به که هم ونیگروم ي درنده گراز آن يمعتقد و: سقراط
 را يجانور چیه تواند ینم باشد يهمرأ تو با شجاعت ي درباره کار هر میبگو خواهم یم بلکه ستین مزاح سخن
 .اند بهره یب دانش از گراز و پلنگ و ریش از اعم جانوران ي همه رایز بداند شجاع

 

 جانوران آن ایآ بگو و شیندیب کین اکنون اس،یکین. یگفت خوب که سوگند انیخدا ي همه به سقراط،: الخس
 آنها که یبگوئ مردم همه ي دهیعق برخالف يدار جرأت ای داناترند انیآدم ما از میدان یم شجاع ما ي همه که

 ستند؟ین شجاع زین

 

 مکن گمان نیهمچن. است ینادان از آنها یباک یب رایز خوانم ینم شجاع را يجانور چیه من الخس،: اسیکین
 یکی من نظر در یباک یب و شجاعت. خوانم یم شجاع هراسند، ینم زیچ چیه از ینادان سبب به که را کودکان

 و زنان و مردان شتریب که یحال در افتی توان یم انیآدم از معدود يا عده در را يخردمند و شجاعت. ستین
 یب و يخرد یب من نظر در دیخوان یم شجاعت مردمان شتریب و تو آنچه. خردند یب و باك یب جانوران و کودکان

 .کند کار دانسته و دهیشیاند گفتم، چنانکه که، است یکس من ي دهیعق به شجاع. است یباک

 



 یم یجائ به را یگستاخ و کند یم یخودنمائ یمعن یب يسخنها با چگونه مرد نیا ینیب یم سقراط،: الخس
 سازد؟ یم بهره یب افتخار نیا از خوانند یم شجاع مردمان ي همه که را آنها که رساند

 

 انیآتن از ياریبس هم و میستا یم شجاعت و یدانائ به را الماخوس و تو هم من. مباش نگران الخس، اس،یکین
 .را

 

 .ینکن متهم یجوئ زهیست به مرا تا میگو ینم يزیچ یول ستمین ناتوان پاسخ از گرچه: الخس

 

 از را سخنها نیا اسیکین که یدان ینم هنوز برم یم گمان. ینگوئ يزیچ که است آن بهتر الخس،: سقراط
 در کوسیپرود که يا دهیشن گمان یب. است کوسیپرود هواداران از دامون و آموخته دامون ما مشترك دوست

 .است استادتر ستهایسوف ي همه از مفهومها گونه نیا حیتشر

 

 به را خود سرنوشت زمام آتن شهر که یکس ي برازنده نه ستهاستیسوف سزاوار سخنها نیا. سقراط ،يآر: الخس
 .سپرده او

 

. باشد گرانید از برتر يخردمند و یدانائ به دیبا. شود یم دهیبرگز مقام نیبد که يمرد ،یگرام الخس: سقراط
 .میکن یبررس تمامتر چه هر یدقت با را او سخن بگذار پس

 

 .کن دنبال یتنهائ به را یبررس ،یخواه یم نیچن اگر: الخس

 

 ياری من به یبررس نیا در که دارم چشم بلکه کرد نخواهم رها زین را تو دامن یول. خواهم یم البته: سقراط
 .یکن



 

 .کرد نخواهم غیدر ياری از ،یدان یم الزم اگر: الخس

 

 بحث آغاز در که يدار ادیب البته. کن حیتشر گرید بار را خود ي دهیعق اس،یکین. دانم یم الزم ،يآر: سقراط
 .است تیقابل از یجزئ شجاعت میگفت

 

 .میگفت نیچن ،يآر: اسیکین

 

 هم با همه که هست هم يگرید اجزاء يمعتقد و ،یدان یم تیقابل از یجزئ را شجاعت زین تو پس: سقراط
 شوند؟ یم خوانده تیقابل

 

 .يآر: اسیکین

 

 ؟یهمداستان من با باره نیا در. اند تیقابل اجزاء شجاعت مانند زین عدالت و یدانائ من، ي دهیعق به: سقراط

 

 .يآر: اسیکین

 

 ای هست، توافق ما انیم زین خطر یب و خطرناك ي درباره نمیبب بگذار اکنون. میموافق هم با نجایا تا پس: سقراط
 فرا گوش. کنم یم انیب دارم مفهوم دو آن از که را يتصور من نکیا دارد؟ گرید يتصور باره آن در ما از کی هر
 یب و کند یم ترس جادیا که است يزیچ من نظر در خطرناك. کن آگاه مرا بود آن از ریغ تو تصور اگر و دار

 ماست يارویرو حال زمان در ای آورده يرو ما به گذشته زمان در که یبتیمص. آورد ینم ترس که يزیچ خطر



 در الخس،. آورد يرو ما به ندهیآ در میدار انتظار که است یبتیمص همواره ترس سبب بلکه. زدیانگ یبرنم ترس
 نه؟ ای یموافق من با میگفت نکهیا

 

 .موافقم: الخس

 

 يرو ندهیآ در که است يبد ي واقعه خطرناك ما ي دهیعق به که یدانست و يدیشن را ما سخن اس،یکین: سقراط
 تو ي دهیعق. باشد خوب دیشا و ستین بد یول دیگرد خواهد داریپد ندهیآ در که يزیچ خطر یب و داد، خواهد

 ن؟یا جز ای است نیهم زین

 

 .است نیهم زین من ي دهیعق: اسیکین

 

 زهاست؟یچ آن شناختن تو، ي دهیعق به شجاعت، پس: سقراط

 

 .يآر: اسیکین

 

 نه؟ ای یموافق ما با زین سوم مسأله در مینیبب بگذار اکنون: سقراط

 

 .مسأله کدام: اسیکین

 

 خاص ینوع و باشد گذشته خاص ینوع تا ستین نوع سه بر یشناسائ که میبرآن ما. میبگو تا دار فرا گوش: سقراط
 مثال. است نوع کی احوال ي همه در و همواره واقعه کی ای زیچ کی یشناسائ بلکه. ندهیآ خاص ینوع و حال



 ي درباره پزشک یشناسائ مثال. است نوع کی احوال ي همه در و همواره واقعه کی ای زیچ کی یشناسائ
 به کشاورز یشناسائ است نیهمچن. ندهیآ و حال و گذشته از اعم زمانهاست ي همه شامل يماریب و یتندرست

 در جنگ یچگونگ از تنها نه سپاه سردار که دیدان یم کین خود شما زین جنگ ي درباره. دیرو یم نیزم از آنچه
 هست رو نیا از و کند ینیب شیپ را جنگ ي ندهیآ که داند یم کس همه از بهتر بلکه است آگاه حال و گذشته

 با زین تو الخس،. سپاه سرداران به انیشگویپ نه دهند فرمان انیشگویپ به سپاه سرداران دارد یم مقرر قانون که
 ؟یموافق سخن نیا

 

 .موافقم ،يآر: الخس

 

 و گذشته شامل هم که هست دانش نوع کی زیچ هر يبرا که يریپذ یم ؟یگوئ یم چه تو اس،یکین: سقراط
 نده؟یآ ناظر هم و است حال

 

 .است نیهم زین من ي دهیعق ،يآر: اسیکین

 

 است؟ خطر یب از خطرناك شناختن باز شجاعت یگفت. شجاعت سر بر میبرگرد بگذار اکنون: سقراط

 

 .يآر: اسیکین

 

 واقعه خطر یب و نمود خواهد يرو ندهیآ در که است يبد واقعه خطرناك که میشد يهمرأ باره نیا در و: سقراط
 د؟یگرد خواهد داریپد ندهیدرآ که یخوب ي

 

 .يآر: اسیکین



 

 گذشته در خواه باشد، ندهیآ در زیچ آن خواه هست یشناسائ نوع کی زیچ هر يبرا که میرفتیپد همه و: سقراط 
 حال؟ زمان در خواه و

 

 .میرفتیپد زین را نکته نیا ،يآر: اسیکین

 

 همه مانند هم یشناسائ نیا رایز. ستین خطر یب و خطرناك یشناسائ تنها شجاعت شود یم معلوم پس: سقراط
 نکهیا از اعم را، هایبد و هایخوب ي همه بکله باشد ندهیآ يهایوبد هایخوب ناظر تنها تواند ینم گرید يهایشناسائ ي
 .ردیگ یم بر در حال، زمان در ای ندهیآ ای گذشته در

 

 .داستیپ نیچن: اسیکین

 

 از. یکن وصف را شجاعت تمام میبود خواسته ما که یحال در بود شجاعت سوم کی شامل تو پاسخ پس: سقراط
 هایخوب ي همه یشناسائ بلکه ستین خطر یب و خطرناك یشناسائ تنها شجاعت که یگفت اکنون هم گذشته نیا

 نه؟ ای یگفت نیچن. هاستیبد و

 

 .توست با حق نه،: اسیکین

 

 .بود تیقابل تمام بلکه نبود تیقابل از یجزئ يکرد فیتوص آنچه پس: سقراط

 

 .دینما یم نیچن: اسیکین

 



 .است تیقابل از یجزئ شجاعت که میکرد ادعا بار نیچند همه ما یول: سقراط

 

 .بود نیچن ما يادعا ،يآر: اسیکین

 

 .نبود چنان میکرد وصف اکنون آنچه یول: سقراط

 

 .توست با حق: اسیکین

 

 ست؟یچ شجاعت میدان ینم هنوز اس،یکین پس،: سقراط

 

 .دینما یم نیچن: اسیکین

 

 یم حقارت چشم به چنان مرا دادم، یم پاسخ سقراط يپرسشها به که یهنگام ،یگرام اسیکین: الخس
 یخواه ینادان نیا از دامون ياری به را ما بودم دواریام و یدان یم را مسأله پاسخ داشتم نیقی که یستینگر

 .راهاند

 

 ،یستین ملول خود ینادان از ،یدان ینم چیه شجاعت ي درباره که شد انیع سخنانت از نکهیا با الخس،: اسیکین
 يجا به که يبشر است يرفتار نیا البته. گردد آشکار من ینادان که یکن یم آن صرف را خود يروین همه بلکه
 هنوز اگر و باشم نگفته سخن بد بحث موضوع در برم یم گمان من. يپرداز یم گرانید به ینیبب خود بیع آنکه
 یکن یم استهزا دهیند تو که دامون ياری به خصوصاً گرانید ياری به ندهیآ در دوارمیام باشد یکیتار ي نکته

 آموختن به من ي دهیعق به تو رایز آموخت خواهم زین تو به ام آموخته خود آنچه برسم آرزو نیا به اگر. اموزمیب
 .يازمندین



 

 ي درباره که دهم یم پند اسیملز و ماخوسیزیل به همه نیا با. ستین دیترد تو یدانائ در اس،یکین: الخس
 اگر. بخواهند ياری سقراط از گفتم، بحث آغاز در چنانکه بلکه، نکنند شور تو و من با شیخو فرزندان تیترب

 .کردم یم نیچن بودند دهیرس تیترب حد به زین من فرزندان

 

 یول ردیبگ عهده به زین را کراتوسین فرزندم تیترب سقراط دارم آرزو و همداستانم تو با باره نیا در: اسیکین
 آورم یم انیم به را تقاضا نیا که بار هر چه کند آسان برخود را رنج نیا ستین آماده او که دینما یم نیچن

 دیشا تا بکوش تو اکنون ماخوس،یزیل. کند یم شنهادیپ گرید يآموزگار و زند یم باز سر رفتنیپذ از سقراط
 .ردیبپذ را تو يتقاضا سقراط

 

 یخدمتهائ او به ام آماده زین من چه رفت،یپذ خواهد مرا يتقاضا سقراط که دارم نیقی اس،یکین: ماخوسیزیل
 ما به جوانان نیا تیترب در و يریبپذ مرا يتقاضا يا آماده ؟یگوئ یم چه سقراط،. کنم ینم گرانید به که کنم

 ؟یکن ياری

 

 گفت نیا در اگر و ورزد غیدر ياری از دینبا تواناست، گرانید ساختن بهتر به که یکس البته ماخوس،یزیل: سقراط
 یول. یبجوئ ياری من از خود فرزندان تیترب يبرا که جاداشت داناترم تن دو نیا از من که بود شده روشن گو و

 مرا ي دهیعق اگر نهاد؟ يبرتر گرانید بر را یکی توان یم چگونه میبرابر یناتوان و ینادان در ما ي همه چون
 نیا آن و داد شما به توانم یم پند کی تنها است نیچن چون و. دیآ یبرنم ما از کی چیه از کار نیا د،یبخواه
 توان یم که را يآموزگار نیبهتر هم با ما ي همه دیبا میشیندیب جوانان به آنکه از شیپ مردان، يا که است

 بذل از نه راه نیا در و م،یآموختن ازمندین همه از شیب ما خود رایز م،یکن جو و جست خود يبرا نخست افتی
 به یکس اگر. میا بوده کنون تا که میبمان چنان ستین روا يرو چیه به چه گر،ید يزیچ از نه و میورز غیدر مال

 یم که میبجوئ ياری هومر از دیبا خود دفاع يبرا م،یا نهاده آموزگاران یسردرپ یسالخوردگ نیا در که بخندد ما
 :دیگو

 



 .«ستین دهیپسند ازمندانین از شرم»

 

 .میباش خود فرزندان و خود تیترب ي شهیاند در هم با همه بلکه مینکن اعتنا گرانید سخن به دیائیب پس

 

 نیا دوشادوش ام آماده ترم ساخورده شما ي همه از نکهیا با و پسندم یم را تو شنهادیپ سقراط،: ماخوسیزیل
 فردا کنم یم خواهش میکن گو و گفت شتریب باره نیا در نکهیا يبرا. بردارم گام تیترب کسب راه در جوانان

 .شوم جدا شما از دیبا ناچار اکنون چه ،یائیب من خانه به دم دهیسپ

 

  .آمد خواهم تو ي خانه به بامداد فردا بخواهد خدا اگر و رمیپذ یم را تو يتقاضا ماخوس،یزیل: سقراط

 هیحاش
 .اند سقراط معاصر یآتن سرداران الخس و اسیکین -ا
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