
   

 اثر افالطون
 

 



  
 اسیگرگ

 

 !دیرس نیچن دیبا جنگ دانیم به سقراط،: کلسیکال

 

 م؟یا دهیرس رید و بود یجشن مگر: سقراط

 

 .کرد یم یرائیپذ نیدلنش يا خطابه با اسیگرگ و بود شکوه با یجشن ،يآر :کلسیکال

 

 .داشت نگاه شهر دانیم در را ما کنون تا که است کرفون گناه کلس،یکال: سقراط

 

 همان گرید يروز ای امروز کنم یم خواهش او از ،يدار لیم اگر. است من دوست اسیگرگ سقراط،: کرفون
 .بخواند زین ما يبرا را خطابه

 

 بشنود؟ را اسیگرگ ي خطابه دارد لیم که بپرس سقراط از نخست کرفون،: کلسیکال

 

 .میا آمده قصد نیبد نجایا به ما: کرفون

 



 ي خطابه که دیبخواه او از و دیائیب نجایا به د،یخواست وقت هر. دارد منزل من ي خانه در اسیگرگ: کلسیکال
 .بخواند شما يبرا را خود

 

 چه هنرش که بشنوم او از دارم لیم داد؟ خواهد پاسخ م،یبکن هم یسؤال اگر یول کلس،یکال خوب، اریبس: سقراط
 .میبگذار گرید يروز به است بهتر را خطابه ست؟یچ آموزد یم جوانان به آنچه و دارد تیخاص

 

 خواست حاضران از بارها سخن ياثنا در رایز. یبپرس او خود از را نکته نیا که است آن بهتر سقراط،: کلسیکال
 .دهد پاسخ تا بپرسند  خواهند یم چه هر که

 

 .بپرس را نیهم پس کرفون،. خوب اریبس: سقراط

 

 بپرسم؟ چه: کرفون

 

 ست؟یچ او که بپرس: سقراط

 

 .دمینفهم را مقصودت: کرفون

 

 ؟يدیفهم را مقصودم. »کفشدوزم«: گفت خواهد باشد، استاد کفش ساختن در اگر: سقراط

 

 داد؟ یخواه پاسخ بپرسند چه هر يا گفته که دیگو یم راست کلسیکال اس،یگرگ. دمیفهم ،يآر: کروفن

 



 مسأله من از کس چیه سالهاست که بدان هم را نیا. بدهم پاسخ ام آماده بپرسند چه هر. کرفون البته: اسیگرگ
 .است دهینپرس تازه يا

 

 داد؟ یخواه پاسخ یآسان به زین من يپرسشها به پس: کرفون

 

 .یکن یشیآزما که توست با ،يآر: اسیگرگ

 

 .است خسته و گفته سخن اریبس امروز اسیگرگ چون بپرس، من از یخواه یم چه هر کرفون،: پولوس

 

 ؟یهست اسیگرگ از تواناتر دادن پاسخ در یکن یم گمان پولوس،: کرفون

 

 .کند خرسند را تو من پاسخ که بس نیهم دارد؟ فرق چه تو يبرا: پولوس

 

 .بده پاسخ تو پس. ندارد فرق من يبرا: کرفون

 

 .بپرس: پولوس

 

 عنوان همان نه م؟یداد یم عنوان چه او به بود استاد برادرش فن در اسیگرگ اگر که است نیا من سؤال: کرفون
 را؟ برادرش

 

 .يآر: پولوس



 

 م؟یخواند یم عنوان کدام به را او داشت، را او برادر هنر ای آگالفون، پسر ستوفونیآر هنر اگر یول: کرفون

 

 .نقاش: است معلوم: پولوس

 

 خواند؟ دیبا چگونه را او و ستیچ اسیگرگ هنر بگو اکنون: کرفون

 

 پرتو در یآدم یزندگ رایز اند آورده بدست فراوان يهنرها ممارست و تجربه ياری به مردمان کرفون،: پولوس
 از يا پاره. سازد یم اتفاق و بخت دستخوش را ما یتجربگ یب که یحال در گردد یم هنر و دانش تابع تجربه

 و آورند یم يرو هنرها نیبهتر به انیآدم نیبهتر یول. گرید يهنر یگروه و نندیگز یبرم را هنر نیا مردمان
 .دهیبرگز خود يبرا را هنر نیبهتر رایز است جمله آن از اسیگرگ

 

 .برد ادی از بود داده کرفون به که را يا وعده یول. است شده استاد يسخنور در پولوس ،یگرام اسیگرگ: سقراط

 

 ست؟یچ مقصودت: اسیگرگ

 

 .نداد پاسخ کرفون سؤال به که است نیا مقصدم: سقراط

 

 .بپرس او از خود تو ،يدار لیم اگر: اسیگرگ

 



 سخن در که شد روشن من بر پولوس گفتار از رایز. بپرسم تو از خواهم یم یبده پاسخ يا آماده اگر: سقراط
 .گو و گفت و بحث در تا است استادتر يپرداز

 

 .یگوئ یم نیچن لیدل چه به سقراط،: پولوس

 

 یگوئ که يستود چنان را اسیگرگ هنر تو و دارد هنر چه اسیگرگ دیپرس کرفون که است نیا لیدل: سقراط
 .ستیچ او هنر ینگفت یول بود دهینکوه را آن یکس

 

 .هنرهاست نیبهتر نگفتم مگر: پولوس

 

 و ستیچ او هنر که بود شده سؤال بلکه است چگونه اسیگرگ هنر بود دهینپرس یکس یول. است درست: سقراط
 هنر بگو زین اکنون. يداد سؤال مطابق و کوتاه پاسخ آورد یمثالهائ کرفون که یوقت. داد دیبا عنوان چه او به

 دینام دیبا چگونه را تو که یبگوئ خود تو است آن بهتر اس،یگرگ. خواند دیبا نام کدام به را او و ستیچ اسیگرگ
 .شناخت دیبا هنر کدام استاد و

 

 .يسخنور هنر استاد: اسیگرگ

 

 خواند؟ سخنور دیبا را تو پس: سقراط

 

 .«بالم یم نام نیا به« هومر قول به ،یبنام نیچن مرا اگر. توانا يسخنور ،يآر: اسیگرگ

 



 .دینام خواهم چنان پس: سقراط

 

 .بخوان نام نیبد مرا ،يآر: اسیگرگ

 

 آموخت؟ یتوان یم زین گرانید به را خود هنر: سقراط

 

 .کارم نیا ي آماده که ام گفته جا همه در بلکه نجایا نه: اسیگرگ

 

 و آب پر يها خطابه و میکن دنبال پاسخ و پرسش با روش، نیهم به را گو و گفت يدار لیم اس،یگرگ: سقراط
 م؟یبگذار گرید یوقت بود کرده آغاز پولوس که گونه بدان را تاب

 

 .یبده کوتاه پاسخ من يپرسشها به بلکه ینشکن را آن تا باش بهوش یده یم وعده نیچن اگر یول

 

 میبگو کوتاه سخن است سریم که آنجا تا کوشم یم یول. باشد دراز دیبا پرسشها یبعض پاسخ سقراط،: اسیگرگ
 .دینما انیب گفت، توانم من آنچه از کوتاهتر یسخن با را یمطلب تواند ینم کس چیه که کنم یم ادعا من رایز

 

 دراز يها خطابه و بده من به کوتاه يسخنها از يا نمونه اکنون پس. خواهانم را همان زین من اس،یگرگ: سقراط
 .بگذار گرید يروز به را

 

 .يا دهینشن یکوتاه نیبد سخن کس چیه از که کرد یخواه قیتصد خود تو و ام، آماده: اسیگرگ

 



 یتوان یم زین گرانید به را هنر نیا و ياستاد يسخنور هنر در یگفت چون اس،یگرگ خوب، اریبس: سقراط
 ست؟ین نیچن. است پارچه ساختن یبافندگ فن موضوع مثال ست؟یچ تو هنر موضوع بگو پس آموخت،

 

 .البته: اسیگرگ

 

 آهنگهاست؟ ساختن یقیموس هنر موضوع و: سقراط

 

 .يآر: اسیگرگ

 

 .گفت توان ینم سخن نیا از کوتاهتر رایز شگفتم در تیپاسخها از که سوگند خدا به اس،یگرگ: سقراط

 

 .ام دهیعق نیا بر زین من: اسیگرگ

 

 ست؟یچ هنر نیا موضوع. بده پاسخ گونه نیهم زین يسخنور ي درباره پس: سقراط

 

 .است سخن: اسیگرگ

 

 بکند؟ دیبا چه افتنی يبهبود يبرا که دهد حیتوض ماریب به که یسخن چه؟ ي درباره سخن: سقراط

 

 .نه: اسیگرگ

 



 ست؟ین سخن هر يسخنور هنر موضوع پس: سقراط

 

 .نه البته: اسیگرگ

 

 سازد؟ توانا گفتن سخن به را یآدم همه نیا با: سقراط

 

 .يآر: اسیگرگ

 

 کند؟ يداور و شدیندیب خود سخن موضوع در که بخشد یم انسان به زین را یتوانائ نیا: سقراط

 

 .است یهیبد: اسیگرگ

 

 رآن د هم و کند يداور و شدیندیب يماریب ي درباره هم نکهیا به سازد ینم توانا را یآدم یپزشک هنر: سقراط
 د؟یبگو سخن باره

 

 .ستین دیترد: اسیگرگ

 

 دارد؟ سروکار سخن با زین یپزشک هنر پس: سقراط

 

 .يآر: اسیگرگ

 



 است؟ یآدم تن یبائیز و یزشت آن، موضوع و دارد سروکار سخن با زین ورزش هنر: سقراط

 

 .البته: اسیگرگ

 

 سخن آنها موضوع ي درباره که سازند یم توانا را یآدم یعنی اند؟ نیچن زین گرید يهنرها ي همه: سقراط
 د؟یبگو

 

 .است معلوم: اسیگرگ

 

 ؟یخوان ینم يسخنور هنر دارند، سروکار سخن با همه که را، گرید يهنرها چرا پس است، نیچن اگر: سقراط

 

 یدست کار به يسخنور هنر که یحال در آنهاست مانند و یدست يکارها گرید يهنرها در یاصل موضوع: اسیگرگ
 و است سخن هنر نیا موضوع میگو یم رو نیا از. گردد یم داریپد سخن راه از آن اثر بلکه ستین مربوط

 .گرفت توان ینم يرادیا فیتعر نیا به که معتقدم

 

 يهنرها که يمعتقد: بده پاسخ سؤال نیا به نه، ای ام دهیفهم درست را فیتعر آن بدانم نکهیا يبرا: سقراط
 دارند؟ وجود گوناگون

 

 .يآر: اسیگرگ

 



 آنها در  سخن به ازین و گردد یم ظاهر یکاردست راه از هنرها از يا پاره اثر که کنم یم قیتصد زین من: سقراط
 مانند و يکرسازیپ و نقاش هنر مانند بست کار به را آنها توان یم زین سکوت حال در و ستین چیه ای است کم ای

 .هنرهاست گونه نیا ندارند سروکار سخن با که یهنرهائ از تو مراد دارم گمان. آنها

 

 .است درست: اسیگرگ

 

 چیه ای است اندك ای یدست کار به ازین آنها در و. بخشند یم اثر سخن راه از تنها هنرها از يا پاره یول: سقراط
 و سخن به ازین یبرخ در که گرید يهنرها یبس و نرد يباز و هندسه و حساب دانش و عدد علم مانند ستین

. گردد یم انینما سخن راه از تنها آنها اثر و است یاصل عامل سخن گرید يا پاره در و است برابر باًیتقر عمل
 .یدان یم هنرها گونه نیا از یکی را يسخنور هنر برم یم گمان

 

 .يا افتهیدر درست مرا سخن: اسیگرگ

 

 دیآ یم بر نیچن تو فیتعر از گرچه یبدان يسخنور را هنرها آن از کی چیه کنم ینم گمان همه نیا با: سقراط
: گفت خواهد کند، جدل تو با بخواهد یکس اگر چه. است يسخنور ببخشد اثر گفتن سخن راه از که يهنر که

 هندسه نه و یدان یم يسخنور را حساب نه تو که دارم نیقی یول »است؟ يسخنور هم حساب علم اس،یگرگ«
 .را

 

 .توست با حق: اسیگرگ

 

 است یهنرهائ از یکی م،یدید چنانکه ،يسخنور. یبده کامل یپاسخ من سؤال به تا بکوش اکنون پس: سقراط
 کن روشن من بر رو نیا از. اند همچنان زین گرید يهنرها از يا پاره یول. بخشند یم اثر گفتن سخن راه از که

 شیپ یاندک که هنرها از یکی ي درباره یکس اگر ابد؟ی یم تحقق سخن راه از که ستیچ يسخنور هنر موضوع



 تحقق سخن راه از که است يهنر« گفت خواهم تو مانند »است؟ يهنر چگونه حساب دانش«: بپرسد برشمردم
 اگر آن از پس. »آنها خصائص و فرد و زوج ي درباره« گفت خواهم »چه درباره سخن«: بپرسد باز اگر» .ابدی یم

 یم تحقق سخن راه از که است یهنرهائ از یکی زین آن« گفت خواهم »است؟ يهنر چگونه حساب دانش«: بپرد
 و زوج از سخن عدد علم مانند زین حساب علم در گفت خواهم »چه؟ ي درباره سخن«: بپرسد باز اگر و »ابندی

 اگر. کند یم معلوم زین گریکدی به نسبت و خود به نسبت را فرد و زوج وضع حساب علم که فرق نیا با است فرد
 سخن موضوع کدام به راجع دانش نیا در« بپرسند و ابدی یم تحقق سخن راه از زین یشناس ستاره دانش میبگوئ

 .گریکدی به نسبت آنها سرعت و ماه و دیخورش و ستارگان گردش به راجع گفت میخواه »رود؟ یم

 

 .است درست پاسخ نیا: اسیگرگ

 

 اثر سخن راه از که است یهنرهائ از يسخنور یگفت. یده پاسخ من يسؤالها به که توست نوبت اکنون: سقراط
 بخشند؟ یم

 

 .گفتم نیچن ،يآر: اسیگرگ

 

 ست؟یچ يسخنور هنر در سخن موضوع گر،ید عبارت به چه؟ ي درباره سخن راه از: سقراط

 

 .یانسان يزهایچ نیواالتر و نیبهتر: اسیگرگ

 

 نیا دارم گمان. است مختلف ها دهیعق باره نیا در رایز. ستین کامل هم پاسخ نیا ،یگرام اسیگرگ: سقراط
 سوم و یبائیز دوم است،  یتندرست نعمت نینخست ندیگو یم که يا دهیشن خوانند یم بزمها در که را سرود

 .دیآ فراهم یدرست راه از که یثروت

 



 ست؟یچ مرادت یول. ام دهیشن: اسیگرگ

 

 استاد و پزشک یعنی د،یآ یم بدست آنان هنر پرتو در ها نعمت آن که یکسان اگر که است نیا مرادم: سقراط
. مکن باور را اسیگرگ يادعا سقراط،« دیبگو و کند آغاز سخن پزشک نخست و ندیایب ما نزد به بازرگان، و ورزش
 بپرسم باز چون و »پزشک« دهد پاسخ و »؟یستیک تو« بپرسم اگر و »او هنر نه است من هنر هنرها نیواالتر

 يبرا نعمت کدام! البته«: گفت خواهد برم یم گمان ،»نعمتهاست؟ نیواالتر تو هنر موضوع مگر ؟یگفت چه«
 ینم گمان سقراط،«: گفت خواهد و آمد خواهد شیپ ورزش استاد او از پس. »است؟ یتندرست از واالتر یآدم

 تو« دیپرس خواهم »من هنر از تا دیآ یم بدست بزرگتر ینعمت او هنر از که کند ثابت بتواند اسیگرگ کنم
. »سازم رومندین و بایز را انیآدم تن که است نیا وهنرم ورزشم استاد«: گفت خواهد »؟يدار هنر چه و یستیک

 خواهد و شمرد خواهد ریحق را هنرها و فنون ي همه و آمد خواهد سخن به بازرگان او از پس کنم یم گمان
 یم گرید يهنرمند ای اسیگرگ ایآ افت؟ی یتوان یم مال از برتر ینعمت نیبب و شیندیب یدم سقراط،«: گفت
 خواهد »؟یهست توانا نعمت نیا کسب به خود تو«: دیپرس میخواه او از. »آورد؟ فراهم واال نیچن ینعمت تواند
 مال تو ي دهیعق به«: دیپرس میخواه »بازرگانم«: گفت خواهد »؟یستیک تو« دیپرس میخواه آنگاه »يآر« گفت

 از آنچه که است یمدع اسیگرگ« میبگوئ اگر »گمان یب«: گفت خواهد »است؟ نعت نیبزرگتر یآدم يبرا فراوان
 بدست اسیگرگ هنر از که ینعمت« دیپرس نخواهد ایآ» .توست هنر حاصل از واالتر یبس دیآ یم بدست او هنر

 که ینعمت آن است کدام« میپرس یم تو از تن سه آن و من کن فرض ،یگرام اسیگرگ اکنون، »ست؟یچ دیآ یم
 .بده پاسخ و »نعمتهاست؟ نیواالتر تو ي دهیعق به و دیآ یم فراهم تو هنر پرتو در

 

 به کس هر بلکه دارند آن از را خود يآزاد انیآدم تنها نه رایز. نعمتهاست نیواالتر یبراست آن سقراط،: اسیگرگ
 .کند یفرمانروائ گرانید بر خود کشور در تواند یم آن ياری

 

 .است نعمت کدام آن ینگفت یول: سقراط

 



 خود با را دادرسان دادگاه در سخن يروین به یباش مند بهره آن از اگر که است یتوانائ آن مرادم: اسیگرگ
 بندند یم تو خدمت به کمر وار برده ورزش استاد و پزشک. را مردم ي همه شهر انجمن در و کرد یتوان يهمرأ

 .يساز خود ي دهیعق رویپ را همه یتوان یم خود هنر ياری به تو رایز اندوزد یم تو يبرا را مال بازرگان و

 

 جز ای است؟ ساختن معتقد هنر يسخنور یگوئ یم. ام برده یپ تو ي شهیاند به اکنون کنم یم گمان: سقراط
 دارد؟ هم يگرید حاصل ساختن معتقد

 

 .یگفت که است همان آن ي جهینت: اسیگرگ

 

. ستیچ بحث موضوع که بدانند یدرست به خواهند یم بحث هر آغاز در که کسانم آن از من اس،یگرگ: سقراط
 .یباش نیچن زین تو کنم یم گمان

 

 ست؟یچ مقصودت: اسیگرگ

 

 یم حاصل يسخنور هنر از یگوئ یم که یساختن معتقد ام افتهیدرن هنوز: دهم حیتوض تا دار فرا گوش: سقراط
 از را آن خواهم یم همه نیا با زنم، یم حدس را تو پاسخ چند هر. است موضوع کدام ي درباره و ستیچ شود
 به آن موضوع که برود شیپ چنان میا کرده آغاز که یبحث خواهم یم آنکه يبرا چرا؟ یدان یم. بشنوم تو زبان

 دهیپرس اگر ؟یده پاسخ تو و بپرسم من که ستین آن بهتر ایآ بگو و شیندیب کین اکنون. شود روشن یدرست
 چگونه: بپرسم باز نداشتم حق ایآ سازد، یم ریتصو او که يبود داده پاسخ و است ینقاش چگونه سیزوکس بودم
 سازد؟ یم یرهائیتصو

 

 .یداشت حق البته: اسیگرگ

 



 سازند؟ یم ریتصو که هستند زین گرید نقاشان چون: سقراط

 

 .يآر: اسیگرگ

 

 بود؟ کامل و درست تو پاسخ نبود، ینقاش سیزوکس جز اگر یول: سقراط

 

 .يآر: اسیگرگ

 

 معتقد حاصلش که است يهنر گانهی يسخنور ؟یگوئ یم چه يسخنور هنر ي درباره. یگفت خوب: سقراط
 یم يزیچ گرانید به که یکس که است نیا مرادم دارند؟ را جهینت نیهم زین گرید يهنرها یبس ای است ساختن
 سازد؟ ینم معتقد آموزد یم آنچه به را آنان آموزد،

 

 .سازد یم معتقد البته: اسیگرگ

 

 علم نیا آموزگار و عدد علم مثال است؟ صادق میبرشمرد شتریپ که یهنرهائ ي همه در قاعده نیا: سقراط
 آموزند؟ ینم ما به را اعداد خصائص

 

 .ستین دیترد نیا در: اسیگرگ

 

 سازند؟ یم معتقد آموزند یم آنچه به را ما و: سقراط

 



 .است یهیبد: اسیگرگ

 

 به« گفت میخواه »است؟ مربوط موضوع کدام به و است ساختن معتقد چگونه نیا«: بپرسند ما از اگر: سقراط
 اند ساختن معتقد ي لهیوس هنرها ي همه که میکن روشن میتوان یم هم سان، نیبد. »آنها خصائص و زوج و فرد

 ست؟ین نیچن. میببر نام را آنها موضوع هم و

 

 .است راست: اسیگرگ

 

 .تواناست ساختن معتقد به که ستین هنر گانهی يسخنور پس: سقراط

 

 .است درست: اسیگرگ

 

 به راجع میدار حق اند، نیچن زین گرید يهنرها یبس بلکه ستین تنها تیخاص نیا در يسخنور چون: سقراط
 یم حاصل یساختن معتقد چگونه يسخنور از: میبپرس و میکرد نقاش ي درباره که میبکن را سؤال همان سخنور

 نه؟ ای بجاست سؤال نیا تو ي دهیعق به موضوع؟ کدام ي درباره و شود

 

 .بجاست: اسیگرگ

 

 .بده پاسخ بجاست، اگر: سقراط

 



 و عدل آن موضوع و انجمنهاست و دادگاهها ساختن متقاعد هنر گفتم، شیپ یاندک چنانکه ،يسخنور: اسیگرگ
 .است ظلم

 

 همه نیا با. موضوعها آن ي درباره است ساختن معتقد گونه آن تو مقصود که بودم زده حدس اس،یگرگ: سقراط
. فکنمیب تنگنا در را تو که ستین نیا من مقصود. است روشن بظاهر پاسخش که کنمیم یسؤال باز اگر مدار عجب

 نیا يدارا را گریکدی قتیحق برخالف نکهیا بر مینکن عادت و برود شیپ درست راه در ما يگو و گفت خواهم یم
 انیب یروشن کمال در و تمام يآزاد به را خود دیعقا و ها شهیاند تو دارم لیم بلکه میکن فرض دهیعق آن ای

 .ینمائ

 

 .روشم نیا دوستداران از زین من: اسیگرگ

 

 .ستیچ دانستن که یدان یم گمان یب:  میکن یبررس زین را نکته نیا هم با ایب پس. خوب اریبس: سقراط

 

 .البته: اسیگرگ

 

 ست؟یچ کردن باور و شدن معتقد که یدان یم نیهمچن: سقراط

 

 .يآر: اسیگرگ

 

 است؟ فرق آنها انیم ای  ستیکی شدن معتقد و دانستن تو ي دهیعق به: سقراط

 



 .است فرق آنها انیم کنم یم گمان: اسیگرگ

 

: داد یخواه پاسخ ،»دارد؟ وجود نادرست اعتقاد و درست اعتقاد ایآ« بپرسند تو از اگر چه. توست با حق: سقراط
 .«يآر«

 

 .است درست: اسیگرگ

 

 دارد؟ وجود زین نادرست دانش و درست دانش: سقراط

 

 .نه: اسیگرگ

 

 ست؟ین یکی اعتقاد و دانش که شد روشن پس: سقراط

 

 .يآر: اسیگرگ

 

 دو، هر ایآ. کند یم دایپ اعتقاد يگرید و شود یم دانا و آموزد یم یکی که اوریب نظر در را کس دو: سقراط
 آورند؟ ینم بدست شدن معتقد راه از را اعتقاد و دانستن

 

 .گمان یب: اسیگرگ

 



 دانستن دو، هر ایآ. کند یم دایپ اعتقاد شود یم سبب یکی که هست ساختن معتقد نوع دو میبگوئ پس: سقراط
 آورند؟ ینم بدست شدن معتقد راه از را اعتقاد و

 

 .يآر: اسیگرگ

 

 ظلم و عدل ي درباره ساختن معتقد نوع دو آن از کی کدام انجمنها و دادگاهها در يسخنور هنر از: سقراط
 گردد؟ یم دانستن سبب آنکه ای آورد یم ببار دانستن از يعار ياعتقاد آنکه شود؟ یم حاصل

 

 .آورد یم ببار اعتقاد فقط که است یهیبد: اسیگرگ

 

 گردد؟ دانستن سبب آنکه یب: سقراط

 

 .يآر: اسیگرگ

 

 آموزد ینم ظلم و عدل ي درباره يزیچ دارند حضور انجمنها و دادگاهها در که یکسان به سخنور پس: سقراط
 کوتاه یزمان در یکس ستین مکن ن،یا از گذشته. کنند باور باره آن در را او يسخنها آنان که شود یم سبب بلکه

 .است کدام ظلم و ستیچ عدل که اموزدیب مردمان از یگروه به

 

 .ستین ممکن البته: اسیگرگ

 



 چه آن خصوص در دانم ینم هنوز خود من چون گفت، دیبا چه يسخنور ي درباره مینیبب بگذار پس: سقراط
 کنند یم انجمن گرید یفن اهل ای ساز یکشت ای پزشک انتخاب يبرا مردمان که یهنگام. ام کرده دایپ يا دهیعق

 را فن آن استادان دیبا فن هر يبرا که است یهیبد رایز ببرند شیپ از يکار آنجا در سخنوران برم ینم گمان
 یم يرأ معماران و مهندسان از باشد يبندر ای شهر وارید ساختن گو و گفت موضوع که آنجا نیهمچن. دیبرگز

 میتصم دشمن لشکرگاه به حمله ای جنگ نقشه ي درباره ای نندیبرگز سپاه يبرا يسردار بخواهند اگر و خواهند
 اسیگرگ ستین نیچن. سخنوارن به نه اند آزموده کار جنگ فنون در که آورند یم يرو یکسان به رندیبگ

 که است آن بهتر کرد یتوان یم خود چون زین را گرانید و ياستاد يسخنور در که یکن یم ادعا چون ؟یگرام
 دیشا رایز دارم نظر در را تو سود سؤالها نیا در که بدان نیقی و بپرسم تو از را فن نیا به راجع مسائل ي همه

 یم سر در را آرزو نیا که نمیب یم را یتن چند چنانکه شود، تو شاگرد بخواهد مجلس نیا حاضران از یکی
 کن فرض پرسم یم يزیچ من گاه هر رو نیا از. کنند تو از یسؤال نکهیا از دارد یم باز را آنان شرم یول پرورانند

 سود چه میائیب تو دنبال به و میریگ شیپ در را تو راه اگر اس،یگرگ«: ندیگو یم و اند کرده تو به يرو آنان
 در ای ظلم، و عدل ي درباره تنها م؟یکن یراهنمائ را خود انیهمشهر توانست میخواه امور کدام در و برد میخواه
 .یبده روشن یپاسخ من يسؤالها ي همه به تا بکوش پس »برشمرد؟ شیپ یاندک سقراط که هم يامور

 

 آشکار تو بر است نهفته يسخنور هنر در که را یروئین تا دار فرا گوش اکنون. يدیپرس کین ، سقراط: اسیگرگ
 به نه است شده ساخته کلسیپر و ستوکلسیتم شنهادیپ به آن يبندرگاهها و آتن شهر وارید که یدان یم. کنم

 .فن اهل یراهنمائ

 

 حصار ي درباره را او يشنهادهایپ و دهید چشم به را کلسیپر یول ام دهیشن گرانید از را ستوکلسیتم: سقراط
 .ام دهیشن او خود زبان از شهر یدرون

 

 حصار ي درباره را او يشنهادهایپ و دهید چشم به را یکسان بخواهند مردم گاه هر زین انجمنها در: اسیگرگ
 .ام دهیشن او خود زبان از شهر یدرون

 



 تنها ،يا دهید خود چنانکه کنند، انتخاب يبرشمرد که را یکسان بخواند مردم گاه هر زین انجمنها در: اسیگرگ
 .رندیپذ یم همه ندیبگو آنان چه هر و زندیخ یم يپا بر دادن شنهادیپ يبرا نامدار سخنوران

 

 گاه هر چه،. است يهنر چگونه يسخنور هنر پرسم یم که روست نیازا و جاست نیهم از من رتیح: سقراط
 .است نهفته یاله یروئین هنر آن در که پندارم یم نیچن آورم یم نظر در را امور آن

 

 آنند، فرمان در گرید يهنرها و فنها ي همه که یبدان و یبشناس را هنر آن نیراست يروین اگر سقراط،: اسیگرگ
 برادرم با که است افتاده اتفاق بارها. اورمیب روشن یلیدل سخن نیا یدرست به تا دار فرا گوش گفت؟ یخواه چه

 داد ینم در تن شترین و داغ به ای کرد یم يخوددار دارو خوردن از که ام رفته يماریب نیبال به گرید پزشکان ای
 پزشک فرمان به که ام کرده وادار را او یآسان به خود هنر ياری به من یول رفتیپذ ینم را پزشکان دستور و

 و گفت شهر آن انجمن در و ندیدرآ يشهر به یپزشک و يسخنور اگر که برآنم من گذشته نیا از. بنهد گردن
 نیهمچن. کنند ینم التفات پزشک به و نندیبرگز پزشک سمت به دیبا دورا آن از کی کدام که ردیدرگ یگوئ

 اهل يبجا و سازد یم شیخو مفتون را همه خود هنر پرتو در سخنور نندیبرگز گرید یفن اهل بخواهند که آنجا
 ارباب از راتریگ و تر نیدلنش مردم برابر در توانا سخنور باشد گو و گفت موضوع فن هر رایز شود یم دهیبرگز فن
 کار به در که کرد يرویپ یاصول از دیبا يسخنور هنر بردن کار به در سقراط، همه، نیا با. راند یم سخن فن آن

 يافزارها جنگ بردن کار به ای یزن مشت ای يریگ یکشت که یکس. شود یم تیرعا یآزمائ زور گرید فنون بردن
 از را دوستان خود فن ياری به ندارد حق باشد شیپ دشمن و دوست از فنها آن در و آموخته کین را گوناگون

 و آموخته کین را گوناگون يافزارها جنگ کاربردن به ای یزن مشت ورزش استاد نزد در یکس اگر و درآورد يپا
 در یکس اگر و درآورد يپا از را دوستان خود فن ياری به ندارد حق باشد شیپ دشمن و دوست از فنها آن در

 استاد دینبا مردمان بزند را خود شانیخو از یکی ای مادر ای پدر آنگاه و ردیگ فرا یزن مشت ورزش استاد نزد
 برابر در دفاع به که آموزد یم شاگردان به آن يبرا را خود فن او رایز برانند شهر از و شمارند گناهکار را ورزش

 خور در هنر آن نه ببرند کار به جایب اند آموخته که را يهنر شاگردان اگر پس. باشند توانا بدخواهان و دشمنان
. نکند را اصول تیرعا هنر بردن کار به در که است یکس گناهکار. سرزنش سزاوار هنر استاد نه و است نکوهش

 سخن فن هر ي درباره و کس هر برابر در تواند یم سخنور. است صادق زین يسخنور هنر ي درباره قاعده نیا
 فنون ارباب و پزشکان که دهد ینم حق او به یتوانائ نیا یول سازد معتقد خواهد یم آنچه به را مردمان و دیبگو



. دیجو سود است دهیپسند و ستهیشا که آنجا خود هنر از است مکلف بلکه کند خوار مردمان چشم در را گرید
 کس چیه من ي دهیعق به ببرد کار به عدالت برخالف آموخت استاد از آنکه از پس را هنر آن یکس اگر پس

 رو نیا از. است آموخته مشروع موارد در یجوئ سود يبرا را خود هنر او رایز دیبرآ آموزگار آزار صدد در دینبا
 خور در نه زند یم کار به ستهیناشا مقصود يبرا را هنر آن که است یکس سزاوار اعدام و دیتبع و یجزائ بیتعق

 .آموزگار

 

 اتفاق کمتر که يا دهید و بوده حاضر بحث مجالس در بارها من مانند زین تو کنم یم گمان اس،یگرگ: سقراط
 گریکدی از یهائ نکته کنندگان بحث و گردد روشن یبدرست بحث موضوع گو و گفت انیپا در که افتد یم
 او سخن و ردیگ یم خرده يگرید بر یکی و افتد یم اختالف يا مسأله در که یهنگام عکس، به بلکه،. اموزندیب

 یم چنان یبدخواه يرو از فیحر که برد یم گمان و دیآ یم خشم به يگرید آن شمارد یم نادرست ای مبهم را
 که نهند یم گریکدی بر یتهمتهائ چنان فانیحر و انجامد یم یناسزاگوئ به بحث اوقات شتریب رو نیا از. کند

 نظر به ست؟یچ نکته نیا گفتن از مرادم یدان یم. گردند یم مانیپش آنان بحث مجلس در حضور از حاضران
 نیا با. ستین سازگار یگفت يسخنور ي درباره بحث آغاز در آنچه با تو یکنون يسخنها که دیآ یم نیچن من

 بلکه ستین بحث موضوع شدن روشن من يآرزو که يببر گمان ترسم یم چه کنم رد را آنها ندارم جرأت همه
 گرید یپرسشهائ يپرسشها یشیاند یم من مانند بحث ي درباره زین تو که بدانم اگر. توست ساختن مغلوب
 اگر که کسانم آن از من شم؟یاند یم چگونه من یدان یم. دیپوش خواهم چشم بحث از گرنه و کرد خواهم

 با را او دیبگو نادرست یسخن فیحر اگر و رندیپذ یم یخوشروئ با را شدن مجاب باشند گفته نادرست یسخن
 یرهائ يماریب از خود یکس اگر چه نهند یم يبرتر کردن مجاب بر را شدن مجاب یول. کنند یم مجاب اقیاشت

 در که ستین آن از بدتر يماریب چیه یآدم يبرا و دهد، یرهائ يماریب از را گرانید که است آن از بهتر ابدی
 گرنه و میکن دنبال را بحث تا بگو یدان یم من مانند را خود زین تو اگر پس. باشد گمراه ما یکنون بحث موضوع

 .میبرسان انیپا به را گو و گفت و مینه سو کی به را بحث که است آن بهتر

 

 چون میبکن را حاضران تیرعا است بهتر دیشا یول. کسانم آن از زین خود من که بدان نیقی سقراط،: اسیگرگ
. شوند ملول حاضران میکن دنبال را بحث اگر ترسم یم و ام خوانده دراز يا خطابه دیائیب شما آنکه از شیپ من

 .برود رونیب مجلس از بخواهد و باشد داشته يکار آنان از یکی دیشا گذشته نیا از



 

 اعالم بحث دنیشن به را خود اقیاشت بلند آواز به حاضران که دیشنو یم خود شما سقراط، و اسیگرگ: کرفون
 .سربتابم شما يگو و گفت دنیشن از آن يبرا که ندارد ارج هیما آن کار چیه زین من خود يبرا. کنند یم

 

 نیچن من يبرا یبحث چیه امروز تا یول ام دهیشن فراوان بحث زین خود من سوگند خدا به کرفون،: کلسیکال
 .داد خواهم فرا گوش اقیاشت با من دیبگذارن بحث به را روز تمام اگر رو نیا از. است نبوده بخش لذت

 

 .ام آماده من باشد موافق اسیگرگ اگر کلس،یکال: سقراط

 

 دنیشن لیم حاضران اگر. بدهم پاسخ ام آماده بپرسند چه هر که ام گفته مجلس آغاز در من سقراط،: اسیگرگ
 .بخواه پاسخ و بپرس و کن دنبال را بحث دارند

 

 من و بود درست سخن آن دیشا. افتادم رتیح به تو سخن از چرا که میبگو تا کن گوش پس اس،یگرگ: سقراط
 ؟يآموز یم او به را يسخنور شود تو شاگرد کس هر یگفت. افتمیدرن

 

 .گفتم نیچن ،يآر: اسیگرگ

 

: سازد موافق خود نظر با را مردمان مسأله هر در تواند یم اموزد،یب يسخنور تو نزد در که هر یگفت و: سقراط
 باور را او گفتار همه که کند یم ادا چنان را مطلب بلکه اموزدیب آنان به دانند ینم  آنچه که قیطر نیا از نه البته
 .رندیبپذ و کنند

 

 .است درست: اسیگرگ



 

 به را مردم ي توده اعتماد تواند یم پزشک از بهتر سخنور زین يماریب و یتندرست ي درباره یگفت سپس: سقراط
 .کند جلب خود

 

 .سازد معتقد خود سخن یراست به را مردم ي توده تواند یم ،يآر: اسیگرگ

 

 به هرگز دانند، یم که آنان رایز. دانند ینم که هستند یکسان مردم، ي توده از تو مراد برم یم گمان: سقراط
 .کنند ینم اعتماد پزشک از شیب سخنور

 

 .توست با حق باره نیا در: اسیگرگ

 

 است نیا ما مراد کند، جلب را مردم ي توده اعتماد تواند یم پزشک از بهتر سخنور میگوئ یم که یوقت: سقراط
 داناست؟ سخن موضوع به که یکس به تا کنند یم اعتماد شتریب او به مردم ي توده که

 

 .يآر: اسیگرگ

 

 باشد؟ پزشک آنکه یب کند یم جلب را مردم اعتماد یپزشک موضوع در سخنور و: سقراط

 

 .يآر: اسیگرگ

 

 است؟ نادان یپزشک دانش به نسبت ستین پزشک که یکس: سقراط



 

 .است یهیبد: اسیگرگ

 

 نادان که است یمعن نیبد کند یم جلب را مردم اعتماد پزشک از شیب سخنور میگوئ یم نکهیا پس: سقراط
 ست؟ین نیچن مگر. کند یم جلب را نادانان اعتماد دانا از شیب

 

 .است نیهم جهینت: اسیگرگ

 

 هنر يروین به بلکه ندارد آنها موضوع دانستن به يازین سخنور که است نیچن زین گرید يهنرها در:  سقراط
 ست؟ین نیچن مگر. کند یم جلب را نادانان به تواند یم شیخو

 

 .است نیهم جهینت: اسیگرگ

 

 هنر يروین به بلکه ندارند آنها موضوع دانستن به يازین سخنور که است نیچن زین گرید يهنرها در: سقراط
 است؟ انیدانا دانش از شیب او دانش که کند وانمود چنان نادانان به تواند یم شیخو

 

 کی نیهم يروین به اموزدیب را گرید يهنرها آنکه یب یآدم که ستین بزرگ یتیمز خود نیا سقراط،: اسیگرگ
 نباشد؟ کم فن چیه استادان از هنر

 

 میخواه یبررس ندهیآ در کند جابیا ما بحث اگر نه، ای است گرانید از کمتر سخنور ایآ که را نکته نیا: سقراط
 همان زین بد و کین و بایز و زشت و ظلم و عدل مورد در سخنور ایآ که میبپرداز مسأله نیا به بگذار اکنون. کرد
 خوب چه که بداند ستین محتاج یعنی گر؟ید يهنرها موضوعات و یتندرست و يماریب مورد در که دارد را حال



 که است نیا او هنر گانهی بلکه آن، مخالف چه و است عدل موافق چه زشت، چه و باستیز چه بد، چه و است
 هر ای شوند؟ قائل ارزش انیدانا از شیب نادان کی يبرا نادانان که سازد معتقد چنان خود يسخنها به را مردمان

 اگر باشد؟ آموخته کین را امور آن ي همه دیآ تو نزد به آنکه از شیپ دیبا اموزدیب يسخنور بخواهد کس
 به ستندین تو درس موضوع چون را امور آن ،یهست يسخنور آموزگار که تو باشند، اموختهین را آنها تو شاگردان

 مردمان برابر در بدانند، امور آن از يزیچ آنکه یب که یبخش یم آنان به را یتوانائ نیا فقط بلکه يآموز ینم آنان
 ای دهند؟ جلوه خوب مردمان نظر در را خود باشند خوب آنکه یب و دانند، یم را آنها ي همه که ندیبنما چنان

 بزرگ يخدا به را تو ،یگرام اسیگرگ ؟ياموزیب يسخنور او به یتوان ینم تو باشد، نادان امور آن به یکس اگر
 .يبنما ما به را قتیحق و کن حیتشر را خود هنر يروین تمام يداد وعده بحث آغاز در چنانکه دهم، یم سوگند

 

 .آموخت خواهد من از را آنها ي همه باشد اموختهین را امور آن يسخنور هنر طالب اگر سقراط،: اسیگرگ

 

 یمعن نیبد بشناسد، کین را ظلم و عدل دیبا ناچار آموزد یم يسخنور تو از که یکس پس. یگفت خوب: سقراط
 .ماموزدیب تو از ای باشد آموخته دیایب تو نزد به آنکه از شیپ را آنها دیبا ای که

 

 .البته: اسیگرگ

 

 ست؟ین معمار است آموخته يمعمار فن که یکس ؟یگفت چه: سقراط

 

 .گمان یب: اسیگرگ

 

 ست؟ین دانیقیموس داند یم یقیموس که یکس و: سقراط

 



 .ستین شک: اسیگرگ

 

 است؟ عادل شناسد یم را عدالت که هم یکس پس: سقراط

 

 .است نیچن دیترد یب: اسیگرگ

 

 کند؟ یم رفتار عدل موافق همواره عادل و: سقراط

 

 .البته: اسیگرگ

 

 کند؟ رفتار عدل موافق دیبا عادل و باشد عادل دیبا سخنور پس: سقراط

 

 .داستیپ نیچن: اسیگرگ

 

 کند؟ ینم رفتار عدل برخالف هرگز عادل: سقراط

 

 .نه: اسیگرگ

 

 باشد؟ عادل دیبا قطعاً سخنور میگفت و: سقراط

 



 .يآر: اسیگرگ

 

 دارد؟ یبرنم عدل برخالف یگام هرگز سخنور پس: سقراط

 

 .نه: اسیگرگ

 

 دینبا ببرد کار به عدل برخالف را خود هنر زن مشت اگر یگفت شیپ یاندک که يدار ادی به اس،یگرگ: سقراط
 را يسخنور آموزگار دینبا برد کار به عدل خالف بر را يسخنور هنر سخنور اگر و خواند گناهکار را ورزش استاد

 يدار ادی به د؟یجو یم سود عدالت برخالف يسخنور هنر از که است یکس يسزا فریک بلکه کرد دیتبع ای حبس
 نه؟ ای یگفت نیچن که

 

 .گفتم نیچن ،يآر: اسیگرگ

 

 .کند ینم عدالت برخالف يرفتار هرگز سخنور که ساخت مبرهن ما بحث یول: سقراط

 

 .بود نیهم بحث ي جهینت ،يآر: اسیگرگ

 

 و عدل با همواره  کارش سرو بلکه ندارد کار زوج و فرد با يسخنور هنر که یگفت بحث آغاز در نیهمچن: سقراط
 است؟ ظلم

 

 .شد گفته زین نیا: اسیگرگ



 

 رایز دیمایبپ عدل برخالف یراه تواند ینم هرگز يسخنور هنر که دمیفهم نیچن سخن نیا از زمان آن: سقراط
 برخالف را خود هنر است ممکن سخنور که یگفت آن از پس یاندک چون یول. است عدالت با همواره سروکارش

 من مانند زین تو اگر گفتم ستندین سازگار گریکدی با سخن دو نیا دمید چون و افتادم رتیح به بزند کار به حق
 به را گو و گفت است بهتر گرنه و میکن دنبال را بحث که رواست یدان یم سودمند خود يبرا را شدن مجاب

 را خود هنر تواند ینم هرگز سخنور که دیگرد روشن زین تو بر میگرفت سر از را بحث که اکنون. میبرسان انیپا
 نیا ساختن روشن يبرا کنم یم گمان حال هر به. بردارد عدالت برخالف یگام ای ببرد بکار عدالت برخالف

 .داشت میخواه اجیاحت یطوالن یبحث به مسأله

 

 رد را تو سخن داشت شرم اسیگرگ چون ای ،یشیاند یم نیچن يسخنور هنر ي درباره یبراست سقراط،: پولوس
 آنها دیبا نشناسد اگر و بشناسد را کین و بایز و عدل دیبا يسخنور هنر طالب که کرد قیتصد سبب نیبد و کند

 يساز زیآو دست را تناقض نیا یخواه یم د،یگرد دایپ یتناقض او يها گفته در سان نیبد و اموزد،یب او از هم را
 آموختن از ای شناسد ینم را ظلم و عدل کند اقرار که ستیک ؟يا افکنده تنگنا در را او که یکن وانمود چنان و

 .است ادب از دور گو و گفت در روش نیا حال هر به است؟ ناتوان گرانید به آنها

 

 یسالخوردگ سبب به ما اگر که است نیا میدار چشم فرزندان و دوستان از که يا دهیفا ،یگرام پولوس: سقراط
 تو میا کرده اشتباه اسیگرگ و من اگر. دیکن يرهبر راست راه به را ما جوانان شما میرو خطا به کردار و گفتار در
 چشم آن از ام آماده من است نبوده درست اسیگرگ ياعترافها از یکی تو گمان به اگر و بشتاب، ما ياری به

 .يریبپذ مرا خواهش زین تو آنکه شرط به بپوشم

 

 خواهش؟ کدام: پولوس

 

 .يبردار دست يآورد انیم به بحث آغاز در که گونه بدان تاب و آب پر يسخنها از: سقراط

 



 م؟یبگو سخن خواهم یم خود که گونه هر ندارم حق من مگر ؟یگفت چه: پولوس

 

 از تو تنها شهر نیا در که مبر گمان و است ونانی يشهرها ي همه از شیب آتن در يآزاد ،یگرام دوست: سقراط
 مرا يپرسشها پاسخ و یکن يپرداز سخن یبخواه اگر که مکن فراموش یول. ماند یخواه بینص یب يآزاد نیا

 به که يا مسأله ي درباره يا آماده اگر. بروم خود کار یپ و ندهم گوش تو يسخنها به دارم حق زین من ینده
 با گاه آن و ریبگ پس يپسند ینم که را اسیگرگ يادعاها از کی هر گفتم چنانکه ،یکن بحث است آمده انیم

 ادعا مگر. کنم مجاب را تو من بگذار ای کن مجاب مرا ای م،یکرد یم اسیگرگ و من همچنانکه جواب، و سؤال
 ؟ياستاد او خود ي اندازه به اسیگرگ هنر در که یکن ینم

 

 .کنم یم ادعا البته: پولوس

 

 ؟یده پاسخ کنند که یسؤال هر به يا آماده او مانند زین تو: سقراط

 

 .البته: پولوس

 

 .بده پاسخ ای بپرس ای: نیبگز را یکی راه دو نیا از پس،: سقراط

 

 را يسخنور هنر تواند ینم اسیگرگ یگوئ یم که تو سقراط،: کنم یم سؤال و رفتمیپذ را تو شنهادیپ: پولوس
 ؟یشیاند یم چگونه هنر آن ي درباره خود بگو کند، فیتوص

 

 است؟ يهنر چگونه يسخنور میبگو یخواه یم: سقراط

 



 .يآر: پولوس

 

 .ستین هنر اصال من ي دهیعق به يسخنور م،یبگو راست یخواه یم اگر پولوس،: سقراط

 

 ست؟یچ پس: پولوس

 

 .يا رسانده هنر مقام به را آن که يا کرده ادعا تیها نوشته از یکی در خود تو که است يزیچ همان: سقراط

 

 .دمینفهم را مقصودت: پولوس

 

 .است یدگیورز ینوع يسخنور که است نیا مقصودم: سقراط

 

 ؟یدان یم یدگیورز ینوع تنها را يسخنور پس: پولوس

 

 .یکن ثابت را آن خالف تو آنکه مگر. يآر: سقراط

 

 کار؟ چه در یدگیورز: پولوس

 

 .یشادمان و لذت ینوع آوردن دیپد در: سقراط

 



 شمرد؟ بایز يهنر را آن دینبا کند، شاد را مردمان يسخنور ياری به بتواند یکس اگر: پولوس

 

 سخن آن یزشت و یبائیز از اکنون که یافتیدر يسخنور ي درباره مرا ي دهیعق يزود نیبد مگر پولوس،: سقراط
 ؟یگوئ یم

 

 است؟ یدگیورز ینوع تو ي دهیعق به يسخنور ینگفت مگر: پولوس

 

 ؟یکن شادمان یاندک زین مرا يا آماده يورز یم اقیاشت همه نیا مرم کردن شادمان به که تو: سقراط

 

 .گمان یب: پولوس

 

 است؟ يهنر چگونه يآشپز که بپرس پس: سقراط

 

 است؟ يهنر چگونه يآشپز: پرسم یم: پولوس

 

 .ستین هنر اصال: سقراط

 

 ست؟یچ پس: پولوس

 

 .است یدگیورز ینوع: سقراط

 



 کار؟ چه در یدگیورز: پولوس

 

 .یشادمان و لذت ینوع آوردن دیپد در: سقراط

 

 است؟ یکی يسخنور با يآشپز تو ي دهیعق به پس: پولوس

 

 .خاص يا شهیپ از است یجزئ آنها از کی هر بلکه. نه: سقراط

 

 شه؟یپ کدام: پولوس

 

 شهیپ کند گمان اسیگرگ نکهیا از نگرانم بخصوص. يبشمار ادب یب مرا باز میبگو راست اگر ترسم یم: سقراط
 چند هر کنم، یم استهزا را او ي شهیپ کند گمان اسیگرگ هنر دانم ینم هنوز چند هر کنم، یم استهزا را او ي

 نساخت معلوم میکرد او با که یگوئ و گفت رایز گرید يزیچ ای است يسخنور همان اسیهنرگرگ دانم ینم هنوز
 بایز يزهایچ ي زمرده در اصال که يزیچ از است یجزئ من ي دهیعق به يسخنور حال هر به. ستیچ او هنر که

 .ستین

 

 .بگو پروا یب را ات دهیعق و مباش من ي شهیاند در سقراط،: اسیگرگ

 

 يدارا که بپردازد آن به تواند یم یکس یول ندارد هنر با يوندیپ گونه چیه که هست يا شهیپ اس،یگرگ: سقراط
 دهیعق به و دارد شعبه نیچند شهیپ آن. کرد رفتار دیبا چگونه کس هر با که بداند و باشد ركیز و گستاخ یروح

 دست به نیتمر ي جهینت در که است یدگیورز ینوع بلکه ستین هنر از یکی. است یچاپلوس آن یکل نام من ي
. دارد خاص یموضوع کدام هر و هستند یچاپلوس يها شعبه از زین یستیسوف و يشگریآرا و يسخنور. دیآ یم



 نظر در يسخنور که دهینپرس هنوز او. ام آماده دادن پاسخ يبرا کند یسؤال باره نیا در بخواهد پولوس اگر اکنون
 ي دهیعق به يسخنور ایآ پرسد یم بشنود، را سؤال نیا پاسخ آنکه از شیپ و است یچاپلوس ي شعبه کدام من
 کار نیا چه پرداخت نخواهم دوم سؤال به دهم پاسخ نینخست سؤال به آنکه از شیپ من یول. نه ای باستیز من

 که یبپرس دیبا نخست يبشنو من از یپاسخ یخواه یم اگر ،یگرام پولوس پس،. است بحث ي قاعده خالف
 .است یچاپلوس ي شعبه کدام من نظر در يسخنور

 

 .بده را سؤال نیهم پاسخ. خوب اریبس: پولوس

 

 شعبه از است یمبهم ریتصو من ي دهیعق به يسخنور: میگو یم ،ینفهم مرا پاسخ ترسم یم چند هر: سقراط
 .استیس هنر از يا

 

 زشت؟ ای باستیز یبگوئ یخواه یم انیب نیا با: پولوس

 

: میبگو تا دار فرا گوش ،یکن یم گرید یسؤال و يا دهیفهم را نینخست سؤال پاسخ يپندار یم که اکنون: سقراط
 .است زشت من نظر در يبد هر رایز ،یگرام پولوس است، زشت

 

 .ام دهینفهم را تو نینخست پاسخ هنوز من سوگند خدا به سقراط،: اسیگرگ

 

 .دارد شتاب و است جوان پولوس یول ام نگفته واضح را خود مقصود هنوز رایز. اسیگرگ دانم، یم: سقراط

 

 استیس هنر از يا شعبه ریتصو يسخنور یگفت نکهیا. کن گو و گفت من با و بگذار خود حال به را او: اسیگرگ
 چه؟ یعنی است،



 

 پولوس نباشد درست ام دهیعق اگر و ستیچ من نظر در يسخنور که سازم روشن تا کوشم یم اکنون: سقراط
 یم روح که گرید يزیچ و نامند یم تن که هست يزیچ که یکن یم قیتصد. کند رد مرا سخن تواند یم

 خوانند؟

 

 نکنم؟ قیتصد چگونه: اسیگرگ

 

 خوانند؟ یم سالمت که هست یحالت را دو آن از کی هر که یدان یم و: سقراط

 

 .البته: اسیگرگ

 

 که هستند یمردمان مثال. مارندیب قتیحق در و ندینما یم سالم ظاهر به دو هر آنها که دیآ یم شیپ گاه: سقراط
 .ستین سالم قتیحق در و دینما یم سالم ظاهر به تنشان

 

 .است درست زین نیا: اسیگرگ

 

 دو تن و روح سالمت نیتأم يبرا. کنم حیتشر است سریم که آنجا تا را خود مقصود خواهم یم اکنون: سقراط
 با است تن سالمت نیتأم تشیخاص که را گرید هنر یول. است استیس دارد وندیپ روح با که يهنر. هست هنر

 شعبه دو زین استیس. یپزشک را يگرید و نامند یم ورزش را یکی که دارد شعبه دو رایز خواند توان ینم نام کی
 نام قانون ياجرا است، یپزشک رینظ که گرید وشعبه است يقانونگذار است ورزش رینظ که دو آن از یکی: دارد
 یپزشک: دارند هم با یاشتراک وجه اند متعلق موضوع کی به که شعبه دو هر شعبه، چهار نیا از سان نیبد. دارد

 .است فرق آنها انیم حال نیع در و قانون، ياجرا با يقانونگذار و ورزش با



 

: کن گوش درست یول. کوشند یم تن و روح سالمت نیتأم در همواره شعبه چهار آن که ندیب یم یچاپلوس
 .آورد یم دست به آنها ي درباره يپندار تنها بلکه نه،. ابدی یم یشناسائ آنها به یچاپلوس نگفتم

 

. آنهاست خود یگوئ که دینما یم چنان و دیآرا یم آنها ي جامه به و کند یم میتقس شعبه چهار به را خود آنگاه
 به را آنان لذت ي طعمه با و آورد یم يرو ظاهرپرست و نادان مردمان به آراست گونه نیبد را خود آنکه از پس
 ای کودکان از یگروه انیم در يآشپز. شمارند یم ارزش با يزیچ را آن همه که بدیفر یم چنان و افکند یم دام

 یم روزیپ آشپز کنند بحث غذاها يبد و یخوب ي درباره کودکانند چون یپرست ظاهر و ینادان به که یمرمان
 بد و خوب آنکه یب رایز دانم یم بد و خوانم یم یچاپلوس را شهیپ نیا من. ردیم یم یگرسنگ از پزشک و گردد

 و ،یشناسائ از يعار است یدگیورز ینوع بلکه ستین هنر رو نیا از. است يشاد و لذت ي شهیاند در بشناسد را
 ینم من و دهد، ینم او به را اجازه نیا هم عتشیطب کنم یم گمان و چنان، ای کند یم نیچن چرا داند ینم

 آماده است، نیا جز باره نیا در تو ي دهیعق اگر. بشمارم هنر است يعار یشناسائ و یآگاه از که را يزیچ توانم
 ي جامه به خودرا یگیفروما و یزشت ي همه از است يا شعبه گفتم، چنانکه ،يآشپز پس. کنم بحث تو با ام

 یبائیز که بدیفر یم چنان را نادانان پوست کردن صاف و يزیآم رنگ و یآرائ ظاهر راه از و دیآرا یم ورزش
 تو و نشود دراز سخن نکهیا يبرا. روند یم یتیعار یبائیز یپ در و کنند یم رها دیزا یم ورزش از که را نیراست

 مانند ورزش به يشگریآرا نسبت میگو یم و برم یم کار به را دانان یاضیر اصطالح ،یابیدر زود مرا مقصود زین
 نسبت و ورزش به است يشگریآرا نسبت مانند يقانونگذار به یستیسوف نسبت و ،یپزشک به است يآشپز نسبت

. هست یاساس فرق آنها انیم گفتم شتریپ چنانکه. یپزشک به است يآشپز نسبت مانند حق ياجرا به يسخنور
 و زندیآم یم هم به موضوع کی و نهیزم کی در سخنوران و ستهایسوف گرندیکدی ي هیهمسا ظاهر به چون یول
 ینم نیا جز البته. بازشناسند گریکدی از را آنان توانند یم گرانید نه و اند کاره چه دانند یم خود نه رو نیا از

 از يآشپز زیتم در و فتد،یب تن دست به اریاخت بلکه نباشد روح فرمان به تن که آنجا رایز. داشت چشم توان
 يداور نیا اریمع گانهی و شود گذاشته تن ي عهده به آنها انیم يداور ي فهیوظ بلکه نکند مداخله روح یپزشک
 یم دایپ مصداق ،يا دهیشن گمان یب که آناگزاگوراس، سخن نیا ،یگرام پولوس آنجا، در باشد، یجسمان لذت
 .ماند ینم فرق يآشپز و یپزشک انیم گرید و ،»ختندیآم هم به نهیزم همان در زهایچ ي همه آنگاه«: کند

 



 ارزش مانند درست روح يبرا يسخنور ارزش که یودانست يدیشن يسخنور ي درباره مرا ي دهیعق نکیا
 به و يبردار دست يپرداز سخن از خواستم تو از بحث آغاز در نکهیا با نمیب یم یول. تن يبرا است يآشپز

 سخن که یهنگام رایز يریبپذ مرا عذر دارد جا یول. کردم دراز سخن خود ،یبده کوتاه پاسخ من يپرسشها
 را تو کوتاه يپاسخها زین من اگر پس نیا از. یخواست یم حیتوض و یافتی ینم در مرا مقصود گفتم یم کوتاه

 .يورز قناعت کوتاه پاسخ به که است آن بهتر گرنه و یبگوئ لیتفص به سخن يدار حق نفهمم

 

 است؟ یچاپلوس يسخنور هنر تو ي دهیعق به پس: پولوس

 

 کرد؟ یخواه چه يشو ریپ اگر يا حافظه کم نیچن یجوان نیا با که تو. یچاپلوس از يا شعبه گفتم: سقراط

 

 شوند؟ شمرده بد يکشور و شهر هر در دیبا زین سخنوران اند، نام بد چاپلوسان همچنانکه يمعتقد پس: پولوس

 

 ؟یکن آغاز یخواه یم که است يا خطابه ي مقدمه ای یکن یم که است یسؤال نیا: سقراط

 

 .کنم یم سؤال: پولوس

 

 ستند؟ین اعتنا خور در سخنوران من ي دهیعق به: سقراط

 

 ست؟ین آنان دست به قدرت ها کشور در مگر ؟یگفت چه: پولوس

 

 .است سودمند و خوب آن ي دارنده يبرا که یبدان يزیچ را قدرت زین تو آنکه شرط به نه،: سقراط



 

 .دانم یم نیچن البته: پولوس

 

 اگر و بکشند خواهند یم را که هر مستبد. است کمتر کس همه از سخنوران قدرت که بدان پس: سقراط
 رند؟یبگ دستش از را شیدارائ ای و کنند رونیب شهر از را کس هر توانند ینم نندیبب آن در را خود مصلحت

 

 .یکن یم من از یسؤال ای ینمائ یم انیب را خود ي دهیعق دانم ینم ،یگوئ یم سخن تو وقت هر پولوس،: سقراط

 

 .کنم یم سؤال البته: پولوس

 

 ؟یکن یم سؤال دو پس: سقراط

 

 سؤال؟ دو چرا: پولوس

 

 توانند یم نندیبب آن در را خود مصلحت اگر و بکشند توانند یم بخواهند را که هر سخنوران ینگفت مگر: سقراط
 رند؟یبگ را او یدارائ ای کنند رونیب شهر از خواهند یم را که هر

 

 .گفتم نیچن: پولوس

 



 یتوانائ کشور هر در که آنم بر من پولوس،: دهم یم پاسخ دو هر به نکیا و يکرد سؤال دو پس: سقراط
 کنند یم آن بلکه بکنند توانند ینم خواهند، یم آنچه رایز است کس هر از کمتر مستبد انیفرمانروا و سخنوران

 .دینما یم خوب نظرشان به که

 

 ست؟ین یتوانائ خود نیهم مگر: پولوس

 

 .ستین نیچن پولوس ي دهیعق به کم دست نه،: سقراط

 

 .ستین نیا جز و است نیچن که است نیا من ي دهیعق ست؟ین نیچن گفتم یک: پولوس

 

 سودمند و خوب آن دارنده يبرا یتوانائ که یگفت خود رایز. ستین نیچن تو ي دهیعق من، دوست نه،: سقراط
 .است

 

 .گفتم نیچن البته: پولوس

 

 چند هر بکند، پندارد، یم خود صالح به که را يکار هر یکس اگر است خوب یکن یم گمان پولوس،: سقراط
 ؟یدان یم یتوانائ را نیا و باشد؟ نداشته آن به یشناسائ گونه چیه

 

 .نه: پولوس

 



 که يساز مبرهن سان نیبد و دارند یشناسائ کنند یم آنچه به سخنوران که یکن ثابت دیبا نخست پس: سقراط
 من ي دهیعق که شد خواهد معلوم یکن ثابت را نکته نیا اگر. یچاپلوس از يا شعبه نه است يهنر يسخنور
 و سخنوران که يریبپذ دیبا یکن مجاب مرا ینتوان اگر یول. دیگرد خواهم مجاب درنگ یب من و ستین درست

 هر دادن انجام یول سودمند، و یخوب از د،ینما یم خوب نظرشان به که کنند یم آن چون مستبد، انیفرمانروا
 نه؟ ای یگفت نیچن. است بد م،یبشناس را آن آنکه یب دیبنما خوب نظر به که امر

 

 .گفتم نیچن ،يآر: پولوس

 

 توانند یم بخواهند چه هر مستبد انیفرمانروا و سخنوران که کند ثابت سقراط به نتواند پولوس اگر پس: سقراط
 هستند؟ توانا آنان که میریبپذ توانست میخواه چگونه بکنند،

 

 ؟یگفت چه: پولوس

 

 تا بکوش يریپذ ینم را سخن نیا اگر. کنند عمل خود يآرزو مطابق توانند ینم آنان که کنم یم ادعا: سقراط
 .یکن ثابت را آن خالف

 

 کنند؟ یم بدانند خود مصلحت را کار هر آنان که ينکرد قیتصد شیپ یاندک مگر: پولوس

 

 .کنم یم قیتصد هم هنوز را نکته نیا: سقراط

 

 .کنند یم خواهند یم چه هر پس: پولوس

 



 .منکرم را نیا: سقراط

 

 کنند؟ یم د،یآ خوب نظرشان به کار هر که يدار قبول نکهیا با: پولوس

 

 .يآر: سقراط

 

 !یگوئ یم اوهی عجب سقراط،: پولوس

 

 من يادعا که کن ثابت سؤال ي لهیوس به یدان یم را کردن سؤال راه اگر. مشو نیخشمگ ،یگرام دوست: سقراط
 .بده پاسخ و بپرسم من بگذار یهست ناتوان کار نیا از اگر و ستین درست

 

 .ابمیدر را تو مقصود بتوانم دیشا تا بدهم پاسخ تو يپرسشها به ام آماده: پولوس

 

 يبرا را کار آن که يزیچ ای است کار آن خود مقصودش کند، یم يکار یکس وقت هر یکن یم گمان: سقراط
 دارو آن لیتحص يبرا که یتندرست ای است، خوردن دارو مقصودش خورد یم دارو که یکس مثال کند؟ یم آن

 خورد؟ یم

 

 .خورد یم یتندرست به دنیرس يبرا را دارو و است یتندرست او مقصود که است واضح: پولوس

 



 کس چیه رایز ستین ایدر سفر مقصودشان کنند یم سفر یکشت اب که یوقت زین بازرگانان و انوردانیدر: سقراط
 يبرا و شدن، توانگر یعنی است، گرید يزیچ آنان مقصود. افکند خطر در را خود و شود یکشت سوار خواهد ینم

 .دهند یم در تن سفر به مقصود آن به دنیرس

 

 .است درست: پولوس

 

 او مقصود کند، یم يکار يزیچ به دنیرس يبرا یکس وقت هر. است صادق کارها ي همه در اصل نیا: سقراط
 .شود یم حاصل کار آن از که است يزیچ بلکه ستین کار آن

 

 .کنم یم قیتصد: پولوس

 

 بد؟ و خوب ي انهیم نه و بد نه و است خوب نه که یشناس یم يزیچ بگو، اکنون: سقراط

 

 .آنهاست از یکی هست چه هر. نه: پولوس

 

 بد؟ آنها خالف و خوبند آنها مانند و يتوانگر و یتندرست و یدانائ مثال: سقراط

 

 .يآر: پولوس

 

 مانند آنها، از کدام چیه از گاه و يبد از گاه و دارند بهره یخوب از گاه بدند، و خوب ي انهیم که یزهائیچ: سقراط
 است؟ نیا از ریغ تو ي دهیاعقی آنها؟ مانند و سنگ و چوب و راندن یکشت و دنیدو و رفتن راه و نشستن



 

 .یگفت که است همان من ي دهیعق: پولوس

 

 يبرا را یخوب ای کند یم یخوب به دنیرس يبرا را آن بد، نه و است خوب نه که کند یم يکار یکس اگر: سقراط
 خواهد؟ یم کار آن

 

 .کند یم یخوب به دنیرس يبرا را کار آن البته: پولوس

 

 بر میستیا یم که یوقت نیهمچن است؟ خوب ما يبرا رفتن راه که میمعتقد میرو یم راه که یوقت پس: سقراط
 است؟ خوب ما يبرا ستادنیا که میا دهیعق نیا

 

 .يآر: پولوس

 

 میکن یم چنان رو آن از م،یریگ یم را شیدارائ ای میکن یم رونیب شهر از ای میکش یم را یکس که یوقت: سقراط
 است؟ نکردن از بهتر ما يبرا کردن چنان میمعتقد که

 

 .يآر: پولوس

 

 بلکه ستین کار آن خود ما مقصود میکن یم يزیچ به دنیرس يبرا را يکار وقت هر میگفت شتریپ: سقراط
 م؟یکن یم آن به دنیرس يبرا را کار آن که است يزیچ

 



 .میگفت نیچن ،يآر: پولوس

 

 به دنیرس يبرا را کارها آن بلکه ستین کسان یدارائ گرفتن و کردن دیتبع و کشتن ما مقصود پس: سقراط
 مقصود ،یگفت خود چنانکه را،یز. میجوئ یم يدور آنها از باشند انیز منشأ اگر و م،یکن یم دارند که يسود
 پاسخ چرا نه؟ ای میگو یم درست. بد نه و است خوب نه آنچه به ای يبد نه است یخوب به دنیرس همواره یآدم

 ؟یده ینم

 

 .یگوئ یم درست: پولوس

 

 ای کند رونیب کشور از ای بکشد را يگرید یکس اگر مینیبب بگو م،یا دهیرس توافق به باره نیا در که اکنون: سقراط
 برد، یم انیز آنها از قتیحق در آنکه حال و سودمندند او خود يبرا کارها نیا که گمان نیا در ردیبگ را او یدارائ

 است؟ داده انجام نمود یم خوب نظرش در که را يکار کس آن ایآ

 

 .يآر: پولوس

 

 باز چرا است؟ کرده خواست یم آنچه او که گفت توان یم اند، داشته انیز او يبرا کارها آن نکهیا با: سقراط
 .یده ینم پاسخ

 

 .است نکرده خواست یم که را يکار. نه: پولوس

 

 شمرد؟ توانا را کس آن توان یم ایآ است، سودمند و خوب ،یگفت خود چنانکه ،یتوانائ اگر و: سقراط

 



 .نه: پولوس

 

 ستین او یتوانائ لیدل نیا د،ینما یم خوب نظرش در که کند يکار یکس اگر میبگو داشتم حق نیبنابرا: سقراط
 .است کرده خواست یم را آنچه که میبگوئ میتوان ینم و

 

 چون و ؟یباش آزاد یدان یم شیخو صالح به که کار هر کردن در يندار آرزو خود تو سقراط، پس،: پولوس
 ؟يبر ینم رشک آنان بر کنند، حبس ای بکشند توانند یم خواهند یم را که هر که ینیب یم را یکسان

 

 ظلم؟ يرو از ای کنند یم عدالت يرو از را کارها آن که است یکسان مرادت: سقراط

 

 برد؟ رشک آنان بر دینبا حال هر به مگر: پولوس

 

 ؟یگوئ یم چه یدان یم پولوس،: سقراط

 

 ست؟یچ مقصودت: پولوس

 

 .ستینگر ترحم ي دهید به را آنان دیبا بلکه برد رشک دینبا روزان هیس بر: سقراط

 

 روزند؟ هیس آنان مگر ؟یگوئ یم چه: پولوس

 

 اند؟ نیا جز مگر: سقراط



 

 ؟یدان یم روز هیس کشد یم را يگرید عدل يرو از که هم را یکس: پولوس

 

 .برم ینم رشک هم او بر یول نه،: سقراط

 

 ؟ينخواند روز هیس را او شیپ یدم مگر: پولوس

 

 عدل يرو از که هم یکس بر یول. خواندم يدلسوز ي ستهیشا را او و بکشد ظلم به که بود یکس مرادم: سقراط
 .برم ینم رشک بکشد

 

 .دانم یم يدلسوز ي ستهیشا را او و شود کشته ظلم به که است یکس من نظر در روز هیس: پولوس

 

 يرو از که یکس يروز هیس از کمتر نیهمچن و اوست ي کشنده يروز هیس از کمتر او یبدبخت یول: سقراط
 .شود یم کشته عدل

 

 چرا؟: پولوس

 

 .است یبدبخت و يبد نیبزرگتر کردن ظلم آنکه يبرا: سقراط

 

 است؟ ظلم تحمل از بدتر ظلم ارتکاب تو نظر در پس: پولوس

 



 .يآر: سقراط

 

 ؟یدان یم کردن ظلم از بهتر را ظلم تحمل و: پولوس

 

 ارتکاب بر را ظلم تحمل م،ینیبگز را دو آن از یکی شوم مجبور اگر یول. ستمین کدام چیه خواهان من: سقراط
 .نهاد خواهم يبرتر ظلم

 

 ؟یباش مستبد یفرمانروائ یخواه ینم هرگز پس: پولوس

 

 .دانم یم من که یبدان همان را مستبد يفرمانروا زین تو آنکه شرط به نه،: سقراط

 

 بتواند خواست را که هر و باشد آزاد داند یم خوب که کار هر کردن در که است یکس من نظر در او: پولوس
 .بکشد

 

 به تیپرجمع یدانیم در و کنم پنهان قبا ریز در يخنجر اگر من. میبگو يا نکته تا فرادار گوش پولوس،: سقراط
 و بکشم توانم یم بخواهم را مردمان نیا از کی هر رایز. کسم هر از تواناتر امروز من پولوس،« میبگو و میآ تو نزد
 تو به را خنجر یکن شک من یتوانائ در اگر و »بدرم توانم یم را يا جامه هر و بشکنم توانم یم را يسر هر

 ي همه روش نیبد البته. است سریم کس همه يبرا یتوانائ نیا سقراط،«: گفت یخواه کنم یم گمان م،یبنما
 بندرها و یکن رانیو یتوان یم زین را آتن یبازرگان و یجنگ يهایکشت و بندرها و یکن رانیو یتوان یم را ها خانه

 پولوس،. »است؟ یرفتارتوانائ نیا یبراست ایآ یول. یبسوزان یتوان یم زین را آتن یبازرگان و یجنگ يهایکشت و
 نه؟ ای گفت یخواه نیچن

 



 .گفت خواهم نیچن ،يآر: پولوس

 

 ؟يپسند ینم را یتوانائ نیا: سقراط

 

 .نه: پولوس

 

 ؟ینیب یم بیع چه آن در: سقراط

 

 .ندیب یم فریک گمان یب ردیگ شیپ را راه آن کس هر: پولوس

 

 است؟ بد دنید فریک: سقراط

 

 .البته: پولوس

 

 یم آنچه یگوئ یم حال نیع در و بکند، بتواند دارد لیم چه هر یآدم که آنجاست یتوانائ يمعتقد هنوز: سقراط
 ناتوان را او دیبا دارد، انیز او يبرا که کند آن یکس اگر گرید عبارت به باشد؟ سودمند و خوب او يبرا دیبا کند

 کشتن مانند م،یبرشمرد شیپ یاندک که یکارهائ میگوئ یم دو هر: میکن یبررس را نکته نیا بگذار اکنون شمرد؟
 بد؟ گاه و اند خوب گاه آنان یدارائ گرفتن و کسان دیتبع و

 

 .يآر: پولوس

 



 م؟یهمداستان باره آن در دو هر و: سقراط

 

 .يآر: پولوس

 

 بد؟ مورد کدام در و اند خوب صورت کدام در کارها آن: سقراط

 

 .یبده خود تو را سؤال نیا پاسخ است بهتر سقراط،: پولوس

 

 .بد گرنه و است خوب ردیگ انجام عدالت يرو از اگر کار هر. ام آماده: سقراط

 

 نیا بودن هیپا یب تواند یم یکودک هر که بده انصاف یول است، دشوار تو کردن مجاب چند هر سقراط،: پولوس
 .کند ثابت را سخن

 

 از مرا و است نادرست سخن آن که یکن ثابت زین تو اگر. بود خواهم کودك آن سپاسگذار که بدان نیقی: سقراط
 .مکن غیدر خود دوست ي درباره ریخ کار از و ایب پس. رفتیپذ خواهم زین را تو منت یبرهان ینادان

 

 روزیپر و روزید عیوقا نیهم. میبجوئ يشاهد خیتار در ستین الزم تو سخن ینادرست اثبات يبرا سقراط،: پولوس
 .است یکاف اند دهیرس یکبختین به يستمگر ي جهینت در کسان یبس نکهیا اثبات و تو ساختن مجاب يبرا

 

 ع؟یوقا کدام: سقراط

 



 ؟ینیب ینم کند یم یفرمانروائ هیمقدون بر که را کاسیپرد پسر الاوس آرشه: پولوس

 

 .شنوم یم او ي درباره یسخنان یول نم،یب ینم: سقراط

 

 روز؟ هیس ای یدان یم کبختین را او: پولوس

 

 .ام نکرده زیخ و افت او با تاکنون چون دانم، ینم: سقراط

 

 روز؟ هیس ای یدان یم کبختین را او: پولوس

 

 .نه سوگند خدا به: سقراط

 

 نه؟ ای است کبختین دانست ینخواه ینکن زیخ و افت تا: پولوس

 

 .نه سوگند خدا به: سقراط

 

 .است کبختین زین او که یدان ینم و يخبر یب زین بزرگ یشاهنشاه حال از شود یم معلوم: پولوس

 

 .نه ای دارد يا بهره عدالت و یدانائ از دانم ینم رایز. دانم ینم نه،: سقراط

 



 است؟ نیهم یکبختین شرط تو ي دهیعق به پس: پولوس

 

 است کبختین باشد خوب و عادل اگر زن، و مرد از اعم کس، هر که برآنم من. است نیهم پولوس، يآر: سقراط
 .روز هیس و بدبخت باشد بد و ظالم اگر و

 

 .يبشمار بدبخت را الاوس آرشه دیبا پس: پولوس

 

 .است بدبخت باشد، ظالم اگر: سقراط

 

 قانون موجب به زین او خود رو نیا از و بود کاسیپرد برادر آلکتاس زیکن او مادر رایز است، ظالم البته: پولوس
 ماند یم آلکتاس یبردگ در کند رفتار عدالت به خواست یم اگر. نداشت حق کند یم که یسلطنت بر و بود برده

. است شده روز هیس ظلم ي جهینت در چگونه که میبگو تا فرادار گوش یول. شد یم کبختین تو ي دهیعق به و
 گرفته او از کاسیپرد که را سلطنت خواهد یم که بهانه نیبد خواند شیخو ي خانه به را خود ي خواج نخست

 شهر از شبانه و نشاند يا ارابه بر را دو هر و کرد مست را آلکساندروس فرزندش و او آنگاه. دهد پس باز او به بود
 ي کرده از و است شده روز هیس اندازه چه تا ندانست زین آن از پس که نجاستیا یشگفت. کشت و برد رونیب

 یقانون وارث و ساله هفت یکودک که را کاسیپرد مشروع پسر و خود برادر امدین صدد در و دینگرد مانیپش خود
 او مادر به و افکند چاه در را او بلکه. برسد یکبختین به زین خود قیطر نیا از و برساند سلطنت به بود تخت و تاج

 سراسر بر امروز که الاوس آرشه رو نیا از. است افتاده چاه در و دهیدو يغاز دنبال به کودك که گفت کلئوپاترا
 همه از تر کبختین نه است هیمقدون مردمان ي همه از روزتر هیس کند یم یفرمانروائ تمام استبداد به هیمقدون

 آرشه یزندگ بر را یمقدون یروستائ هر یزندگ تو از يرویپ به که شوند افتی یکسان زین آتن در دیشا. آنان
 .نهند يبرتر الاوس

 



. يا اموختهین هنوز را بحث هنر یول يا شده استاد يپرداز سخن در که گفتم بحث نیا آغاز در پولوس،: سقراط
 با یکن یم گمان و کند ثابت مرا سخن ینادرست تواند یم سخنها نیا با کودك هر که یکن یم ادعا اکنون
 آشکار ندیب ینم یکبختین يرو هرگز ظالم نکهیا ي درباره مرا ي دهیعق بطالن خود تاب و آب پر ي خطابه
 .رمیپذ ینم را تو ياستداللها از کی چیه ،یگرام دوست ؟يا ساخته

 

 .یهمداستان من با دل در که دانم یم یول: پولوس

 

 یتوان یم گردند یم روزیپ خود فیحر بر يسخنور ياری به دادگاهها در که یکسان مانند یکن یم گمان: سقراط
 گواه خود يادعا یدرست به را شهر فیمعار از یگروه که یکس دادگاه در ؟یکن محکوم سخن يروین به هم مرا

 که آنجا یول. گردد یم روزیپ يدعو در ندارد، گواه چیه ای دارد گواه کی تنها مقابل طرف که یحال در آورد
 مردمان شتریب که دانم یم پندارند درست را آنان يها گفته و بخورند را گواهان بیفر شنودندگان از مقصود

 انیآتن از یانبوه دهند یگواه من يگناهکار به که يزیبرانگ یگواهان یبخواه اگر و رفتیپذ خواهند را تو سخن
 را یقربان يها هیپا سه آن که او برادران و کراتوس،ین پسر اسیکین مانند شتافت خواهند تو ياری به گانگانیب و

 آپولون پرستشگاه به گرانبها يا هیهد که اسیسکل پسر ستوکراتسیآر و اند، کرده وقف زوسیونید پرستشگاه به
 یدرست به یکن اریاخت که یبزرگ ي خانواده هر ای کلسیپر ي خانواده تمام ،یبخواه اگر باز. است فرستاده
 یلیدل کنون تا رایز رمیپذ ینم را تو يادعا ستم،ین شیب تن کی نکهیا با من، یول. داد خواهند یگواه تو سخنان

 تنوانم که یهنگام تا من. يبر بدر قتیحق راه از مرا دروغگو گواهان ياری به یکوش یم بلکه يا اوردهین روشن
 بحث نیا در که کرد نخواهم ادعا سازم خود سخن یدرست شاهد را تو و کنم مبرهن تو بر را خود ي دهیعق

 یادعائ چنان يندار حق یکن رها را گرید گواهان و يساز خود گواه مرا ینتوان اگر زین تو. ام برده شیپ از يکار
 به من آنکه گرید و دیا گرفته شیپ در گرانید و تو آنکه یکی: هست روش دو ادعا اثبات يبرا که ینیب یم. یبکن
 رایز نه؟ ای هست فرق آنها انیم مینیبب و میبسنج گریکدی با را روش دو نیا نخست ایب پس. بندم یم کار

 و بایز اریبس آن دانستن که است يا نکته بلکه ستین یکوچک ي مسأله میکن یم گو و گفت آن در که یموضوع
 و است کبختین کس کدام که است نیا میکن روشن میخواه یم که يا مسأله: است زشت اریبس آن ندانستن

 .يآورد مثال را الاوس آرشه و است کبختین ظالم که يکرد ادعا تو. روز رهیت نیکدام

 



 .است درست: پولوس

 

 مطلب بگذار اکنون. است اختالف ما انیم مطلب نیا در پس. ستین درست تو يادعا که برآنم من یول: سقراط
 ماند؟ یم یکبختین نیقر هم باز ندیبب را خود عمل فریک اگر ظالم: میآور انیم به را دوم

 

 .شود یم روز رهیت ندیبب فریک اگر. نه: پولوس

 

 است؟ کبختین ندینب فریک اگر گناهکار تو ي دهیعق به پس: سقراط

 

 .است نیهم من ي دهیعق ،يآر: پولوس

 

 در است شتریب او يروز رهیت ندینب فریک اگر یول. است روز رهیت حال دو هر در گناهکار که برآنم من: سقراط
 .شود یم کاسته او يروز رهیت از برسانند گناهش يسزا به را او مردمان ای انیخدا اگر که یحال

 

 .است یمعن یب ادعا نیا سقراط،: پولوس

 

 اختالف اکنون. يشو همداستان من با که برسانم آنجا به زین را تو خواهم یم ،یگرام دوست همه، نیا با: سقراط
 .است ظلم تحمل از بدتر ظلم ارتکاب ام گفته من که است نیا در ما

 

 .يآر: پولوس

 



 .یدان یم بدتر را ظلم تحمل تو یول: سقراط

 

 .است درست: پولوس

 

 .يکرد رد را آن تو یول است روز رهیت ظالم که بود نیا من گرید يادعا: سقراط

 

 .کردم رد سوگند خدا به: پولوس

 

 .يکرد رد که يپندار یم الاقل: سقراط

 

 .است درست من پندار و: پولوس

 

 .است کبختین ندینب فریک اگر گناهکار که يکرد ادعا تو گذشته، نیا از: سقراط

 

 .یدان یم تر دشوار را ادعا نیا رد که دینما یم نیچن: پولوس

 

 .کرد رد توان ینم را قتیحق رایز دانم یم محال بلکه دشوارتر تنها نه: سقراط

 

 و کنند رشیدستگ گردد ابیکام آنکه از شیپ یول برسد یفرمانروائ به ظلم راه از بخواهد يمرد اگر پس: پولوس
 زنند دارش به سرانجام و دهند شکنجه را فرزندانش و زن و بکشند شیچشمها در لیم و ببرند را شیپا و دست

 دم تا و برهاند فریک از را خود که يشمار یم یکس از تر کبختین را او تو بسوزانند وزنده بمالند تنش به ریق ای



 که یادعائ است نیا شود؟ همگان رشک ي هیما و بکند خواهد یم چه هر و براند فرمان خود کشور بر نیواپس
 کرد؟ رد توان ینم یگوئ یم

 

 ادی به! یپرداخت من ترساندن به بار نیا یول يآورد یم شاعد من يها گفته رد يبرا شتریپ پولوس،: سقراط
 ؟»برسد یفرمانروائ به ظلم راه از بخواهد يمرد اگر« یگفت که يدار

 

 .گفتم نیچن ،يآر: پولوس

 

 یم گرفتار آنکه نه و رسد یم یفرمانروائ به ظلم راه از آنکه نه: ستین کبختین کی چیه کس دو آن از: سقراط
 یم فریک از آنکه یول شمرد يگرید از تر کبختین را یکی توان ینم روز هیس دو از رایز. ندیب یم فریک و شود

 اثبات يراهها از یکی هم نیا ؟يخند یم چرا پولوس،. است روزتر هیس حال هر به راند یم فرمان و زدیگر
 ادعاست؟

 

 نانیا از يندار باور اگر رد؟یپذ ینم کس چیه را سخنت و يا شده محکوم که یدان ینم هنوز سقراط،: پولوس
 .اند نشسته نجایا در که بپرس

 

 و بود من ي محله مردمان با شهر انجمن استیر که زمان آن در یحت. ستمین استیس اهل من پولوس،: سقراط
 از زین اکنون رو نیا از. گرفت يرأ یمطلب ي درباره خواستم یم که بار هر بودم، انجمن ي سهیرئ أتیه عضو من
 فرا گوش من لیدل به يندار آن از بهتر یلیدل اگر. رمیبگ يرأ مجلس نیا حاضران از بتوانم که مدار چشم من
 یمدع دم نیا تا که تو خود يآر بود، یخواه تو آن و آورد نخواهم گواه کی جز خود يادعا اثبات يبرا من. دار
 یول رمیبگ يرأ توانم یم تن کی از من رایز. گذاشت خواهم خود حال به را گرید گواهان ي همه و ،یهست من
 من برابر در يا آماده نیبب و شیندیب کین گفتم آنچه در اکنون. دیآ یبرنم من از کس چند از گرفتن يرأ



 یم قیتصد زین گرانید و تو بلکه من تنها نه که است نیا من اعتقاد ؟یبده پاسخ من يپرسشها به و یستیبا
 .دنیکش فریک از بدتر فریک از زیگر و است دنید ظلم از بدتر کردن ظلم که دیکن

 

 يبرتر کردن ظلم بر را دنیکش ستم که یتوئ تنها پس. گرانید نه و کنم یم قیتصد را سخن نیا من نه: پولوس
 .ینه یم

 

 !دیا دهیعق نیا بر زین گرانید و تو: سقراط

 

 .گرانید نه و تو نه ام، دهیعق نیا بر من نه: پولوس

 

 ؟یده پاسخ من يپرسشها به يا آماده اکنون: سقراط

 

 .یگوئ یم چه بفهمم سرانجام خواهم یم چون ،يآر: پولوس

 

 دن؟ید ظلم ای کردن ظلم: یدان یم بدتر را کی کدام دو نیا از. میریسربگ از گرید بار را مطلب بگذار پس: سقراط

 

 .دنید ظلم: پولوس

 

 ؟یدان یم تر زشت را دو آن از کی کدام: سقراط

 

 .را کردن ظلم: پولوس



 

 ست؟ین بدتر تر زشت: سقراط

 

 .نه: پولوس

 

 بد؟ و زشت نیهمچن و ستین یکی تو نظر در خوب و بایز پس: سقراط

 

 .نه: پولوس

 

 يکارها و صداها و رنگها و بایز يها تن و بایز اجسام مانند را، بایز يزهایچ: یگوئ یم چه باره نیا در: سقراط
 و خوب يزیچ يبرا ای که يشمار ینم بایز سبب بدان را بایز یجسم مثال ؟يشمار یم بایز یسبب چیه یب با،یز

 ؟یشناس یم یسبب نیا جز یبائیز يبرا شود؟ یم حاصل یلذت و یشادمان آن ي نندهیب يبرا ای و است سودمند

 

 .ستین یسبب یگفت آنچه جز: پولوس

 

 سبب به ای دهد، یم دست ما به آنها دنید از که یلذت ای بردارند در که يسود يبرا زین را رنگ و شکل: سقراط
 ؟یدان یم بایز ت،یخاص دو هر

 

 .يآر: پولوس

 

 است؟ صادق زین یقیموس در اصل نیا: سقراط



 

 .يآر: پولوس

 

 تیخاص دو هر ای و رندیدلپذ ای سودمند که روست آن از زین آنها یبائیز ؟یگوئ یم چه کارها و نیقوان در: سقراط
 دارند؟ را

 

 .يآر: پولوس

 

 است؟ همان زین دانشها یبائیز سبب: سقراط

 

 دو هر ای و یخوب ای است يریدلپذ از یناش ای یبائیز یگوئ یم که است درست سخن نیا. سقراط يآر: پولوس
 .تیخاص

 

 ؟يندیناخوشا از ای باشد يبد از یناش دیبا ای یعنی باشد، آن خالف دیبا زشت پس: سقراط

 

 .است درست: پولوس

 

 يسودمند ثیح از ای است باتریز آنچه که ستین سبب بدان است، يگرید از باتریز یکی زیچ دو از اگر: سقراط
 ت؟یخاص دو بهر ای و لذت، ثیح از ای دارد يبرتر يگرید بر

 

 .البته: پولوس



 

 ای است يگرید از بدتر ای تر زشت که ستین سبب بدان است، يگرید از تر زشت یکی زیچ دو از اگر و: سقراط
 دارد؟ جمع خود در را صفت دو هر ای و ندتریناخوشا

 

 .گمان یب: پولوس

 

 بدتر دنید ظلم که ینگفت بود؟ دهیرس کجا به دنید ظلم و کردن ظلم ي درباره ما سخن. خوب اریبس: سقراط
 تر؟ زشت کردن ظلم و است

 

 .گفتم نیچن: پولوس

 

 ندیناخوشا ای باشد بودن بد دیبا ای آن بودن تر زشت سبب است، دنید ظلم از تر زشت کردن ظلم اگر: سقراط
 ست؟ین نیچن. تیخاص دو هر ای و آن، بودن

 

 .البته: پولوس

 

 است؟ دنید ظلم از ندتریناخوشا کردن ظلم که ستین نیا کردن، ظلم بودن تر زشت نخست: سقراط

 

 .نه: پولوس

 

 بود؟ تواند ینم زین سبب دو هر به پس ست،ین سبب نیبد اگر: سقراط



 

 .است واضح: پولوس

 

 ماند؟ یم دوم سبب نتها نیا نیبنابرا: سقراط

 

 .يآر: پولوس

 

 ؟يبد یعنی: سقراط

 

 .است روشن: پولوس

 

 .باشد دنید ظلم از بدتر دیبا ناچار کردن ظلم پس است، آن بودن تر زشت سبب يبد اگر: سقراط

 

 .ستین شک: پولوس

 

 دنید ظلم از تر زشت کردن ظلم که دیکرد قیتصد مردمان ي همه و تو شیپ یاندک باشد، ادتی به اگر: سقراط
 .است

 

 .يآر: پولوس

 

 است؟ دنید ظلم از بدتر کردن ظلم که شد روشن اکنون و: سقراط



 

 .يآر: پولوس

 

 یب پولوس، ؟ینه يبرتر است کمتر آن در صفتها نیا که يزیچ به را تر زشت و بدتر يزیچ يا آماده: سقراط
 در را خود تن و يشو یم میتسل پزشک برابر در همچنانکه. دید ینخواه انیز کار نیا از رایز بده، پاسخ ینگران
 .بده پاسخ »نه« ای »يآر« با من پرسش به و شو میتسل زین استدالل برابر در ،يگذار یم او اریاخت

 

 .نهم ینم يبرتر سقراط، نه،: پولوس

 

 نهد؟ يبرتر نیا بر را آن که هست یکس یکن یم گمان: سقراط

 

 .کنم ینم گمان آمد، بدست گو و گفت از که يا جهینت با: پولوس

 

 رایز گران،ید نه و مینه یم يبرتر دنید  ظلم بر را کردن ظلم تو و من نه که کنم ادعا داشتم حق پس: سقراط
 است؟ شتریب ظلم انیز و يبد

 

 .دیشا: پولوس

 

 من، جز مردم، ي همه ندارند؟ گریکدی به شباهت گونه چیه يدعو اثبات راه دو نیا که ینیب یم پولوس،: سقراط
 یگواه به و خواهم یم را تو قیتصد تنها من یول دهند یم یگواه آن یدرست به و رندیپذ یم را تو سخن

 که یکس مینیبب تا میکن یبررس میداشت نظر اختالف آن در که را دوم مطلب بگذار اکنون. ندارم اعتنا گرانید



 سؤال نیا به میکن آغاز درست را یبررس آنکه يبرا زد؟یبگر فریک از آنکه ای برد یم انیز ندیبب را خود گناه فریک
 است؟ نیا جز ای شود؟ هیتنب عدالت موافق گناهکار که است نیا دنید فریک از مقصود: بده پاسخ

 

 .است همان: پولوس

 

 .بده پاسخ آنگاه و شیندیب نخست یول باست؟یز همواره عدالت که یکن یم قیتصد: سقراط

 

 .است نیچن کنم یم گمان: پولوس

 

 شود؟ یم یانفعال سبب فعل، هر: یگوئ یم چه مسأله نیا در: سقراط

 

 .يآر: پولوس

 

 گر،ید عبارت به است؟ گونه همان زین انفعال باشد گونه هر فعل رو آن از و است فعل ي جهینت انفعال و: سقراط
 شود؟ زده يزیچ دیبا بزند، یکس اگر

 

 .است یهیبد: پولوس

 

 د؟یآ یم وارد سخت يا ضربه شده زده زیچ به باشد سخت زدن اگر: سقراط

 

 .يآر: پولوس



 

 باشد؟ ضارب ضرب مطابق دیبا مضروب انفعال پس: سقراط

 

 .البته: پواوس

 

 بسوزد؟ هم يزیچ دیبا بسوزاند، یکس اگر و: سقراط

 

 .يآر: پولوس

 

 بود؟ خواهد دردناك و سخت زین سوختن باشد دردناك و سخت سوزندان اگر: سقراط

 

 .البته: پولوس

 

 است؟ نیچن زین دنیبر در: سقراط

 

 .يآر: پولوس

 

 است؟ چنان زین شدن دهیبر باشد دردناك برش اگر: سقراط

 

 .يآر: پولوس



 

 با مطابق جا همه در و همواره انفعال و تأثر یچگونگ یعنی است؟ صادق موارد ي همه در قاعده نیا: سقراط
 است؟ فعل یچگونگ

 

 .است نیچن ،يآر: پولوس

 

 انفعال؟ ای است فعل دنید فریک: بده پاسخ سؤال نیا به اکنون. میهمداستان مطلب نیا در پس: سقراط

 

 .است انفعال البته: پولوس

 

 است؟ یناش یکس فعل از انفعال نیا: سقراط

 

 .دهد یم فریک که یکس فعل از ،يآر: پولوس

 

 است؟ عدل موافق فعلش دهد، یم فریک عدالت يرو از که یکس: سقراط

 

 .يآر: پولوس

 

 دارد؟ عدل موافق یانفعال کند، یم تحمل را فریک آن که هم یکس پس: سقراط

 

 .يآر: پولوس



 

 باست؟یز است عدل موافق چه هر که يکرد قیتصد شیپ یاندک: سقراط

 

 .البته: پولوس

 

 دارد؟ بایز یانفعال نندهیب فریک و کند یم بایز يکار فردهندهیک آن پس: سقراط

 

 .است درست: پولوس

 

 سودمند؟ ای است ندیخوشا ای یعنی است، خوب ناچار باستیز چون انفعال و فعل آن: سقراط

 

 .ستین دیترد: پولوس

 

 سودمند؟ ای است ندیخوشا ای یعنی است، خوب ناچار باستیز چون انفعال و فعل آن: سقراط

 

 .ستین دیترد: پولوس

 

 ند؟یب یم یبائیز و یخوب کند، یم فریک تحمل آنکه پس: سقراط

 

 .يآر: پولوس



 

 گردد؟ یم پاکتر روحش ندیب یم عادالنه يفریک چون که است نیا سود آن: سقراط

 

 .باشد نیچن دیبا ظاهراً: پولوس

 

 ابد؟ی یم یرهائ روح بیع و يدیپل از ندیب یم فریک که یکس پس: سقراط

 

 یمال وضع که یهنگام: شیندیب کین میگو یم که يا نکته در ست؟ین بهایع ي همه از بزرگتر بیع آن: پولوس
 م؟ینیب یم یبیع یدستیته جز م،یآور یم نظر در را مردمان

 

 .نه: پولوس

 

 ست؟ین ها نیا مانند و یزشت و يماریب و یناتوان ست؟یچ یآدم تن مورد در بیع: سقراط

 

 .گمان یب: پولوس

 

 دارد؟ یبهائیع زین روح: سقراط

 

 .البته: پولوس

 

 ست؟ین نهایا مانند و یترسوئ و ینادان و ظلم روح، بیع: سقراط



 

 .است درست: پولوس

 

 به است مربوط یکی. ظلم سوم و يماریب دوم است، یدستیتهد یکی که میشمرد بیع گونه سه پس: سقراط
 .روح خاص نیسوم و است تن خاص نیدوم اشخاص، یمال وضع

 

 .است نیچن: پولوس

 

 ینیب ینم بهایع ي همه از تر زشت را ظلم است؟ همه از تر زشت بیع سه آن از کی کدام نمیبب بگذار: سقراط
 بهاست؟یع ي همه از تر زشت روح بیع که یکن ینم قیتصد و

 

 .کنم یم قیتصد: پولوس

 

 .باشد آنها ي همه از بدتر دیبا ناچار بهاست،یع ي همه از تر زشت اگر: سقراط

 

 چرا؟: پولوس

 

 انش؟یز ای باشد شتریب رنجش ای که است آن زیچ نیتر زشت مینگفت شیپ یاندک مگر: سقراط

 

 .میگفت: پولوس

 



 است؟ گرید يبهایع از تر زتش روح بیع هر و ظلم که میکرد توافق نکته نیا در زین اکنون: سقراط

 

 .يآر: پولوس

 

 گرید يبهایع از شتریب آن در تیخاص دو هر ای و انیز ای درد که است سبب بدان بودن تر زشت نیا: سقراط
 است؟

 

 .باشد نیچن دیبا: پولوس

 

 است؟ يماریب و یدستیته دردناکتراز یترسوئ و ینادان و یظالم: سقراط

 

 .کنم ینم گمان: پولوس

 

 تر زشت سبب که یکن قیتصد دیبا پس م،یندان بودن دردناك از یناش را روح بیع بودن تر زتش اگر: پولوس
 .است شتریب انیز آن بودن

 

 .است روشن مطلب: پولوس

 

 ست؟ین گرید يزهایچ از بدتر است، يشتریب یتباه و انیز منشأ آنچه: سقراط

 

 .است یهیبد: پولوس



 

 شمرد؟ بهایع نیبزرگتر دیبا را روح يبهایع گرید و ینادان و ظلم پس: سقراط

 

 .يآر: پولوس

 

 است؟ مال اندختن ي لهیوس که یفن از نه جست؟ ياری دیبا فن کدام از یتنگدست از یرهائ يبرا: سقراط

 

 .توست با حق: پولوس

 

 گرید یسؤال بگذار ،یابی ینم یآسان به را سؤال نیا پاسخ اگر است؟ فن کدام ظلم از یرهائ ي لهیوس: سقراط
 م؟یبر یم که نزد به و کجا به را مارانیب. کنم

 

 .پزشک نزد به: پولوس

 

 م؟یبر یم کجا به را گناهکاران: سقراط

 

 م؟یبر یم یقاض نزد به و دادگاه به یبگوئ یخواه یم: پولوس

 

 نند؟یبب را خود گناه فریک آنکه يبرا نه. يآر: سقراط

 

 .است درست: پولوس



 

 کند؟ ینم عدالت ياری به را کار نیا رساند، یم عادالنه يفریک به را گناهکار که یکس: سقراط

 

 .است یهیبد: : پولوس

 

 زین عدالت ،يماریب از  یپزشک دانش و رهاند یم یدستیته از را یآدم ياندوز مال فن همچنانکه پس: سقراط
 است؟ يگناهکار از یرهائ ي لهیوس

 

 .ستین دیترد: پولوس

 

 است؟ همه از باتریز کی کدام زیچ سه نیا از: سقراط

 

 است؟ همه از باتریز کی کدام زیچ سه کدام: پولوس

 

 ز؟یچ سه کدام: پولوس

 

 .عدالت و یپزشک و ياندوز مال: سقراط

 

 .است باتریز عدالت گمان یب: پولوس

 



 شتریب آن در تیخاص دو هر ای و سود ای لذت که یکن قیتصد دیبا پس ،یدان یم باتریز را عدالت اگر: سقراط
 .است

 

 .نه: پولوس

 

 است؟ سودمند: سقراط

 

 .يآر: پولوس

 

 نشود؟ ماریب اصال آنکه ای ابدی یرهائ يماریب از که است یکس کبختین يماریب و یتندرست نظر از: سقراط

 

 .نشود ماریب آنکه: پولوس

 

 نگردد؟ ماریب یآدم که است نیا در بلکه ستین يماریب از یرهائ در یکبختین پس: سقراط

 

 .است درست: پولوس

 

 از و پردازد یم  مداوا به آنکه: است روزتر رهیت کی کدام دچارند، روح ای تن يماریب به که کس دو از: سقراط
 ست؟ین يبهبود ي شهیاند در و دیآ یبرنم  مداوا صدد در آنکه ای ابدی یم یرهائ يماریب

 

 .است روزتر رهیت زدیگر یم مداوا از آنکه من ي دهیعق به: پولوس



 

 است؟ يماریب نیبزرگتر از یرهائ لهیوس دنید فریک مینگفت مگر: سقراط

 

 .میگفت نیچن: پولوس

 

 یم انیم از را روح يبد که است یداروئ عدالت و سازد یم عادل و دانا را یآدم دنید فریک آنکه يبرا: سقراط
 برد؟

 

 .يآر: پولوس

 

 هر از بدتر روح يبد رایز است نشده يبد دچار روحشان که هستند یکسان انیآدم نیتر کبختین پس: سقراط
 است؟ درد

 

 .است درست: پولوس

 

 ابد؟ی یرهائ يبد آن از که است کبختین یکس دوم، ي مرتبه در: سقراط

 

 .دینما یم نیچن: پولوس

 

 شود؟ هیتنب و ندیب فریک که است یکس او و: سقراط

 



 .يآر: پولوس

 

 ابد؟ین یرهائ آن از و دیآ دچار ظلم يماریب به که است یکس مردمان ي همه از روزتر رهیت و: سقراط

 

 .است آشکار: پولوس

 

 مانند باشد، امان در سرزنش و هیتنب و فریک گونه هر از که رسد یجائ به ظلم راه از که ستین یکس او و: سقراط
 ؟يآورد مثال بحث آغاز در که یسخنوران و مستبد انیفرمانروا گرید و الاوس آرشه

 

 .توست با حق که دینما یم نیچن: پولوس

 

 از همه نیا با و مبتالست دردها نیتر سخت به که است يماریب حال چون آنان حال ،یگرام دوست: سقراط
 نه؟ ای است نیچن. هراسد یم شترین و داغ درد از کودکان مانند و دهد یدرنم تن مداوا به و زدیگر یم پزشکان

 

 .است نیچن ،يآر: پولوس

 

 از که یکسان میرفتیپذ دو هر که یاصول بنابر ،یگرام پولوس. است خبر یب یتندرست لذت از نکهیا يبرا: سقراط
 یزندگ که دانند ینم و ناتوانند دیآ یبرم آن از که یشفائ دنید از و نندیب یم را فریک رنج تنها زندیگر یم فریک
 دست يا لهیوس هر به روح يمداوا از زیگر يبرا رو نیا از. است ماریب یتن با یزندگ از بدتر مراتب به یروح با
 پولوس یول. گردند استاد يسخنور در تا کوشند یم و ابندی یم نفوذ با دوستان و اندوزند یم مال: ازندی یم

 با زین را نکته نیا يدار لیم انجامد؟ یم کجا به آنان کار یدان یم باشند، درست میرفتیپذ که یاصول اگر ،یگرام
 م؟یکن یبررس هم



 

 .ام آماده من ،يدار لیم تو اگر: پولوس

 

 است؟ دنید فریک آن، از یرهائ راه که میدیند و: سقراط

 

 .يآر: پولوس

 

 دنیند فریک و کردن ظلم و دارد يجا دوم ي مرتبه در يبد ثیح از کردن ظلم شود یم معلوم پس: سقراط
 !است آن از بدتر

 

 .دینما یم نیچن: پولوس

 

 یم کبختین سبب بدان را الاوس آرشه تو م؟ینداشت نظر اختالف نکته نیا در ما مگر من، دوست: سقراط
 از روزتر هیس ندینب فریک و کند ظلم که یکس گفتم یم من. است امان در فریک از و کند یم ظلم که يشمرد

 یکس از روزتر رهیت یبس را ظالم من نیهمچن. يگرید ای باشد الاوس آرشه کس آن خواه است، مردمان ي همه
 فریک که خواندم یم یکس از تر بدبخت بماند امان در فریک از که را یکس و کند ظلم تحمل که شمردم یم
 نبود؟ نیچن. شود داریب و ندیبب

 

 .بود نیچن: پولوس

 

 است؟ بوده من جانب به حق که شد ثابت اکنون و: سقراط

 



 .يآر کنم یم گمان: پولوس

 

 ي مرتبه در یآدم م،یکرد قیتصد دو هر که یاصول بنابر ست؟یچ يسخنور ي دهیفا ،یگرام پولوس پس،: سقراط
 .گردد یم نیگز يجا او روح در يبد گرنه و دیاالین ظلم به دست که باشد بهوش دیبا نخست

 

 .است درست: پولوس

 

 یقاض نزد به خود يپا به دیبا برند یم بیطب نزد به را ماریب همچنانکه شود ظلم مرتکب یکس اگر و: سقراط
 پولوس،. سازد تباه را آن و دواند شهیر روحش در ظلم يماریب مبادا تا ندیبب اوست سزاوار که را يفریک و برود

 میتوان یم نیا جز يا جهینت ها گفته آن از است، درست میا رفتهیپذ و گفته کنون تا آنچه که میمعتقد اگر
 گرفت؟

 

 .است نیهم جهینت: پولوس

 

 ای آلوده ظلم به دست ما فرزندان و شانیخو و دوستان از یکی ای میا کرده ظلم خود که گاه آن اگر پس: سقراط
 توسل يسخنور هنر به خود وطن و شانیخو و دوستان ای خود از دفاع يبرا است، شده گناه مرتکب ما وطن

 عدالت از دفاع به آن ياری به که است سودمند یهنگام يسخنور. برد مینخواه يسود هنر آن از م،یجوئ
 به گناهکار تا میکن يدعو ي اقامه باشند، کرده یگناه اگر ما، وطن و شانیخو و دوستان و خود بر و میزیبرخ

 بلکه نترسند فریک از که میکن قیتشو را گرانید و خود ای و ابد،ی يبهبود ظلم يماریب از و شود داریب و رسد فریک
 و ببرند ادی از را فریک درد زین یقاض برابر در شوند، داغ تا ستندیا یم بسته چشم پزشک شیپ در که سان همان

 يجزا به است ينقد يجزا اگر و حبس به است جبس گناهشان فریک اگر و شندیندین آن یبائیز و یخوب به جز
 در تنها يسخنور ،یگرام پولوس ،يآر. دهند در تن مرگ به است اعدام اگر و دیتبع به است دیتبع اگر و ينقد

 .یباش داشته گرید يا دهیعق تو آنکه مگر است، سودمند موارد نیا



 

 .است دشوار من يبرا آن رفتنیپذ چند هر دینما یم سازگار نیشیپ يسخنها با البته جهینت نیا: پولوس

 

 .میریبپذ را جهینت دیبا ای م،یبپوش چشم میا گفته تاکنون آنچه از دیبا ای: سقراط

 

 .یگوئ یم راست: پولوس

 

 دیبا میکن يبد گر،ید یکس ای ،یدشمن به میبخواه اگر: اوریب نظر در معکوس جهت از را مطلب اکنون: سقراط
 آن دادن پس به مجبور است دهیدزد یمال اگر تا میدار نگاه مصون فریک از را او يسخنور يروین به که میبکوش
 از است مرگ مستوجب که است کرده یگناه اگر و ببرد کار به ظلم راه در کسانش و خود يبرا را آن بلکه نشود
 را يسخنور اگر. برد سر به دراز يعمر الاقل ای بماند، زنده ابد تا باشد سریم اگر و بماند، زنده و ابدی یرهائ مرگ

 ظلم از و کند یزندگ عدل موافق همواره که یکس يبرا یول بود خواهد سودمند اریبس میبزن کار به راه نیا در
 دارد؟ سود چه هنر آن دانم ینم زدیبپره

 

 د؟یگو یم سخن جد به ای کند یم یشوخ سقراط کرفون،: کلسیکال

 

 .یبپرس او خود از که است آن بهتر یول. دیگو یم سخن جد به کنم یم گمان: کرفون

 

 جد به اگر ؟یگوئ یم جد به را سخنها نیا ای یکن یم یشوخ سقراط،. بپرسم مشتاقم سوگند خدا به: کلسیکال
 .کرد دینبا که میکن یم آن ما ي همه و است باژگونه ما یزندگ پس است، درست سخنها نیا و یگوئ یم

 



 یکل اختالف گرانید با کس هر احوال و نبود کسانی انیآدم یدرون حاالت و عواطف اگر کلس،یکال: سقراط
 در تو و من که دانم یم کین من ستین چنان چون یول. ابدیدر را گرانید حالت توانست ینم کس چیه داشت

 تو و دارم دوست را فلسفه و اسینیکل پسر ادسیبیالک من: است زیچ دو عاشق ما از کی هر یعنی م،یحال کی
 برخالف یسخن يا نتوانسته یرکیز و یتوانائ ي همه با تو که ام دهید بارها. را آتن ملت و المپسیپر پسر دموس

 یمطلب گاه هر شهر انجمن در مثال. یکن یم قیتصد و يریپذ یم ندیبگو چه هر بلکه يآور زبان به آنان لیم
. یبگوئ سخن ملت ي دهیعق موافق تا یکوش یم و يشو یم میتسل زود دیاین خوش را آتن ملت که یکن اظهار

. يورز ینم مخالف او يها گفته و دیعقا از کی چیه با و يدار را حال نیهم زین المپسیپر يبایز پسر برابر در
 در ناچار کنم یم گمان افتد رتیح به و بشنود یگوئ یم آنان دل آوردن بدست يبرا که را یسخنان یکس اگر

 نیا از من معشوق تا گفت یخواه او پاسخ در ناچار کنم یم گمان افتد رتیح به و بشنود گفت یخواه او پاسخ
 آورند یم یشگفت به را تو که يشنو یم یسخنان زین من از اگر پس. گفت توانم ینم نیا جز برنگردد دهیعق

 از چه هر رایز بازدار سخنان نیا از است من معشوق که را فلسفه يریبگ خرده من بر آنکه يجا به و بدار معذورم
 روز هر اسینیپسرکل. است من دوم معشوق از تر سخت سر و تر يرأ خود یبس او و اوست سخن يشنو یم من

 در فلسفه با دیبا يریپذ ینم مرا سخن کسی همواره فلسفه یول. دارد گرید ییرأ دم هر و دیگو یم گرید یسخن
 يادعا خالف یاگرنتوان یول ست،ین هایبدبخت نیبزرگتر دنیند فریک و کردن ظلم که یکن مبرهن او به و يزیآو
 تا و شد نخواهد آواز هم تو با زین کلسیکال خود که سوگند بزرگ يخدا به ،یگرام کلسیکال ،یکن ثابت را او

 ي همه اگر و ندهد، يآواز گرید و بشکند من ساز اگر که آنم بر خود من. بود خواهد زیست در تو با يا زنده
 .نباشم آواز هم خود با که است آن از بهتر زندیبست من با نیزم يرو مردمان

 

 در که یمهارت با. يا گرفته شیپ  در را بیفر مردم سخنوران روش بحث در که نمیب یم سقراط،: کلسیکال
 يسخنور یخواه یم اکنون و يدرآورد يپا از استدالل خم و چیپ در را پولوس و اسیگرگ يدار يپرداز سخن

 شناختن از شیپ یکس اگر که يدیپرس اسیگرگ نه، ای آموزد یم او به زین را ظلم و عدل او ایآ د،یآ او نزد به
 شرم به اسیگرگ نه، ای آموزد یم او به زین را ظلم و عدل او ایآ د،یآ او نزد به يسخنور آموختن يبرا ظلم و عدل
 شادمان آمد شیپ نیا از تو و دیگرد داریپد سخنش در یتناقض پاسخ نیا با و کند یم چنان يآر گفت و افتاد

 خود او یول داشت حق من ي دهیعق به و کرد استهزا را تو پولوس سبب نیبد. یخواست یم را نیهم چون يشد
 گاه آن و است دنید ظلم از تر زشت کردن ظلم که کرد قیتصد و آمد دچار اسیگرگ سرنوشت به تو برابر در زین

 آن از و يدیکش یخواست یم که جا هر به را او و يافکند او گردن به يبود کرده آماده شیازپ که را يکمند تو



 قتیحق يجو و جست در که ینمائ یم چنان تو سقراط،. آورد زبان به دیشیاند یم یراست به آنچه نتوانست پس
 ي توده فتنیفر يبرا که یکشان یم یمطالب به را سخن ابد،یدر فیحر آنکه یب بحث، ياثنا در یول یکوش یم

 یکس هنگام نیا در اگر. گرندیکدی ضد اوقات شتریب قانون و یعیطب یبائیز از که آنجا مثال. اند شده ساخته مردم
 یم داریپد یتناقض گفتارش در ناچار د،ینگو شدیاند یم یبراست آنچه و شود شرم دچار کند، یم بحث تو با که

 از يزیچ ي درباره یکس گاه هر و یجوئ یم سود آن از همواره ،یشناس یم کین را حالت نیا تو چون و گردد
 مورد در بحث اگر و است یعیطب نظر از زیچ آن ي درباره سخن که ینمائ یم چنان دیگو یم سخن قانون نظر

 دنید ظلم و کردن ظلم ي درباره اکنون هم چنانکه یکشان یم قانون به را سخن باشد یعیطب نظر از يزیچ
 چنان را سخن تو یول است زشت قانون نظر از کردن ظلم گفت یم پولوس. یبست کار به را روش همان

 که یحال در ظلم، تحمل مانند است تر زشت باشد بدتر چه هر یعیطب نظر از را کردن ظلم یگوئ که يبرگرداند
 مردن که است بندگان سزاوار بلکه ستین مردان آزاد خور در ظلم تحمل. است زشت کردن ظلم قانون نظر از

 بلکه خود، شانیخو و دوستان از نه و کنند دفاع توانند یم ازخود نه رایز است ماندن زنده از بهتر یبس آنان يبرا
 تیاکصر که فانیضع همواره را نیقوان یخواه راست اگر. اورندین در دم و بشنوند ناسزا و دشنام همواره ناچارند

 بد، را يا پاره و کنند یم قلمداد کین را کارها یبرخ خود منافع گرفتن نظر در با و کنند یم وضع اند جامه هر
 ندیگو یم سازند مرعوب شوند، یم متمتع گرانید از شیب موهبتها ي همه از که را، رومندین مردان نکهیا يبرا و

 نیا از بهتر یحل راه رایز ندارد یبیع آنان نظر از داشتن برابر که یحال در بخواهد، گرانید از شیب شیخو يبرا
 یول. است نیهم شود یم شمرده زشت قانون نظر در داشتن گرانید از شیب نکهیا علت پس. ستین آنان يبرا
 و باشند داشته ناتوانان از شیب توانا مردمان که است آن عدالت که کند یم ثابت وجه نیکوترین به عتیطب
 سرنوشت در خواه و يبنگر قیتحق ي دهید به جانوران یزندگ در خواه. ندیآ بشمار قانیناال از برتر و بهتر قانیال

 از و کند یفرمانروائ ناتوان بر توانا که است نیا در عدالت که دید یخواه یبروشن ا،ه جامعه و دلتها و انیآدم
 از را تیاسک قوم که او پدر ای د،یکش لشکر ونانی به که ارشایخشا مگر. گردد برخوردار او از شیب موهبتها ي همه

 ي دهیعق و کرد ذکر توان یم فراوان مثالها نیا از داشتند؟ کارها برآن یعیطب حق همان جز یحق درآورد، يپا
 است، بوده زین قانون موافق رفتارشان که خورم یم سوگند و اند کرده عمل عتیطب موافق آنان که است نیا من

 که است بوده نیچن همواره ما روش. میا ساخته ما که یقانون نه حکمفرماست عتیطب در که یقانون موافق البته
 که میکن نیتلق آنان به و میساز ناتوان و رام جادو و بادعا و میریبگ ها ربچهیش چون را جوانان نیتواناتر و نیبهتر
 يبند ها ربچهیش آن از یکی که افتد یم اتفاق گاه یول. است يبرابر در عدالت و یبائیز رایز باشند برابر دیبا همه

 او میا دهیکوش نکهیا با و شانداف یبرم خود از را یعیرطبیغ نیقوان و رسوم و گسالند یم میا بسته شیپا به که را



 یم انینما او شکوه فروش در عتیطب قانون و شود یم ما يفرمانروا و سرور میساز شیخو خدمتگزار و برده را
 :دیگو یم که آنجا کند انیب را یمعن نیهم است خواسته زین نداریپ کنم یم گمان. گردد

 

 ان،یآدم و انیخدا يفرمانروا قانون،»

 

 .است بازورمندان حق که کند یم ثابت

 

 سخن نیا یراست به من لیدل

 

 «...که است اکلس هر يکارها

 

 او به نه و بود دهیخر نه که را، ونیگر يگاوها اکلس هر که است نیچن آن مضمون. ندارم ادی به را شعر یباق
 به ناتوانان اموال ي همه و گاوها که کند یم حکم عتیطب قانون رایز برد خود با و کرد تصاحب بودند، دهیبخش
 .ردیگ تعلق تواناست آنکه

 

 یبگشائ باالتر یعوالم دنید يبرا چشم و يبردار فلسفه از دست اگر زین تو. يدیشن که است نیهم یراست ،يآر
 که يمقدار به و یجوان روزگار در یآدم آنکه شرط به ستین بد فلسفه البته. افتی یدرخواه را قتیحق نیا

 یم او يروز رهیت ي هیما فلسفه کند فلسفه صرف را خود اوقات ي همه یکس اگر. بپردازد آن به است يضرور
 بهره یب است الزم افتخار و شهرت کسب يبرا که یزهائیچ ي همه دانستن از باشد استعداد با چند هر و گردد

 کرد زیخ و افت دیبا چگونه مردمان با داند یم نه و گردد یم آشنا است يجار شهر در که ینیقوان با نه ماند، یم
 شیپ در دیبا يرفتار چه اشخاص التیتما و اتیروح برابر در یخصوص ای یاسیس معامالت و مذاکرات در و

 یاسیس مردان همچنانکه آورد یم خنده به را همه بزند دست یاسیس ای یخصوص يکار به اگر رو نیا از. گرفت
 :شود یم آنان حال مصداق دیپیار شعر نیا و گردند یم آور خنده شوند یم وارد شما يبحثها در که یوقت



 

 درخشد، یم يکار در کس هر»

 

 گذارد، یم آن برسر را خدو عمر ي همه و

 

 .«است گرانید از برتر آن در که

 

 آن در خود که را يکار یخودنمائ يبرا و نکوهد یم را آن و زدیگر یم است ناتوان آن در که کار هر از یول
 بهره نیا از هم دیبا یآدم که برآنم من. است ستوده را خود سان نیبد که پندارد یم و دیستا یم تواناست

 يمقدار دهیرس نو یجوان اگر و کوستین دیفزایب یآدم یعموم معلومات به که آنجا تا فلسفه. آن از هم و ردیبرگ
 فلسفه از دست یجوان از پس یکس اگر سقراط، ،یول. ستین سرزنش خور در کند آن صرف را خود وقت از

 کودکان از رایز شوم یم شادمان نمیبب یزبان رنیش یکودک از اگر من. گردد یم آور خنده یراست به برندارد
 کودکان چون يمرد ای دیبگو سخن معقول و مردانه سالخوردگان چون یکودک اگر یول است دهیپسند همان

 فلسفه به اشتغال. اند نیچن پردازند یم فلسفه به که هم یکسان. ابمی یم زیانگ نفرت را دو هر کند یزبان نیریش
 يمرد اگر یول است سودمند آنان پرورش يبرا و آورد یم بار به کوین را جوانان فلسفه رایز بجاست یجوان در

 یم دست از را مردان صفات باشد مستعد چند هر يمرد چنان رایز است انهیتاز سزاوار دیگرا فلسفه به سالخورده
 در را عمر ي همه و ندیگز یم يدور است مردان یخودنمائ دانیم شاعر قول به که انجمنها و محافل از و دهد
 سخنان بتواند آنکه یب گذراند یم روزگار نوجوان چهار ای سه با یپنهان يگوها و گفت به و ندینش یم یکنج
 .برساند مردمان گوش به بلند آواز به و رانهیدل را خود

 

 در زئوس د،یپیار شعر در که دارم را حال همان تو برابر در و هستم تو کخواهین رایز مرنج من سخن از سقراط،
 شتنیخو حال از سقراط،: دهد یم خود برادر به زئوس که دهم یم را پند همان تو به و دارد ونیتریآمف برابر
 یم طلبش در که دارد یم باز زیچ همان از را تو و است ساخته دگرگون را تو عتیطب کودکانه رفتار نیا و یغافل

 ي درباره نه و گفت یتوان یم ستهیشا یسخن شود گو و گفت عدالت ي درباره که جا آن نه رو نیا از.یکوش



 همه رایز مشو، آزرده ،یگرام سقراط ،يآر. گرفت یتوان یم مردانه یمیتصم گوست و گفت مورد حقش که یکس
 اند سپرده فلسفه به سر تو مانند که را یکسان ي همه و خود حال. میگو یم یدوست يرو از را سخنان نیا ي

 افکنند زندان به و کنند ریدستگ یواه یاتهام به را تو مانند یکس ای تو اگر که یدان یم چیه ؟یدان ینم آور شرم
 شنهادیپ را تو کشتن که زندیبرانگ يا هیفروما یمدع و بخوانند دادگاه به را تو اگر و آمد برنخواهد تو از مار چیه

 نیبد را تو چون يمستعد مرد که است يهنر چه نیا سقراط، د؟ید ینخواه مردن و شدن محکوم جز یراه کند
 تا را، يگرید نه و برهاند خطر از بتواند را خود نه که سازد یم درمانده و ناتوان چنان و نشاند یم اهیس روز

 یزندگ چه نیا آخر برد؟ بسر یآبروئ یب و یچارگیب به يعمر خود وطن در او و کنند غارت را اش خانه دشمنان
 ریبپذ مرا پند سقراط، پس ؟یبگشائ خود دفاع به دهن ینتوان و بزند یلیس تو يرو به ناکس و کس هر که است

 آن. يشو مشهور یفرزانگ و يخردمند به تا بکوش و یزندگ دانیم در گام و بردار استداللها نیا از دست و
 يدرآ یمردان ي حلقه در و کنند، یم یته را انبار و خلوت را خانه و ثمرند یب که کن رها را یمعن یب يسخنها

 .دارند فراوان احترام و ثروت و هستند اعتنا یب کودکانه يسخنها به که

 

 و ندیآزما یم را زر آن با که گشتم یم یسنگ یپ در یکن ینم گمان زربود، از من روح اگر کلس،یکال: سقراط
 که شد یم معلوم شیآزما ي جهینت در اگر و آزمودم یم آن با را خود روح افتمی یم را محک سنگ آنکه از پس
 ازم؟ین یب گرید شیآزما هر از که دانستم یم و دمیگرد یم شادمان است غش یب و ناب

 

 ست؟یچ سؤال نیا از مقصودت: کلسیکال

 

 .ام افتهی را محک آن کنم یم گمان نمیب یم که را تو: سقراط

 

 .یگوئ یم چه فهمم ینم: کلسیکال

 



. درستند آنها که دانست خواهم یباش موافق من دیعقا با تو اگر که ام افتهیدر اکنون: است نیا مقصودم: سقراط
 در صراحت و یکخواهین و یدانائ: باشد او در صفت سه که است یکس یآدم روح يبرا کامل محک معتقدم رایز

 تو مانند ای رایز دیازمایب مرا روح است نتوانسته آنان از کی چیه یول ام روبروشده کسان یبس با تاکنون. سخن
 در دو هر پولوس و اسیگرگ. نبودند من کخواهین چون گفتند ینم پرده یب سخن بودند دانا اگر و نبودند دانا

 آنچه از شیب رایز گفت توانند ینم پرده یب سخن یول نگرند یم یدوست ي دهید به مرا و اند کمال به یدانائ
. ندیبگو متناقض سخن شوند یم مجبور بحث انیدرم که است يحد به آنان در شرم و دارند شرم است ستهیشا
 تو یکخواهین لیدل. باشد تو یدانائ منکر که ستین یکس آتن در چه يمند بهره صفتها آن ي همه از تو یول

 گفت گریکدیبا کوسینوز و ونیآندروت پسر آندرون و ساندروسیت دوستانت و تو يروز که است نیا من به نسبت
 یم. دمیشن یم در پشت از را شما يسخنها من و آموخت دیبا اندازه چه تا را دانش هر که دیکرد یم گو و

 رهیدا از گام دینبا کار نیدرا که دیداد یم پند گریکدی به و داشت روا يرو ادهیز دینبا فلسفه آموختن در دیگفت
 نیا و ،یده یم من به يداد یم خود ارانی نیکترینزد به که را پند همان نمیب یم اکنون. گذاشت فراتر اعتدال

 ي لهجه صراحت در دمیشن تو از شتریپ یاندک که هم يگفتار با. یهست من کخواهین نکهیا بر میریگ یم لیدل را
 به يازین و بود خواهد مسلم آن یدرست یباش موافق من با يا دهیعق در تو اگر پس. کرد توانم ینم دیترد تو

 خواسته نکهیا از نه و شرم از نه بود، خواهد ینادان از یناش نه من با تو موافقت رایز. ماند نخواهد شتریب یبررس
 بر بود خواهد لیدل ما موافقت نیبنابرا. یخواهان مرا یکین یگفت خود چنانکه که دارم نیقی چه ،یبیبفر مرا یباش

 آن ي درباره شیپ یاندک که است همان میکن یبررس دیبا که يا نکته نیمهمتر اما. میا افتهی را قتیحق نکهیا
 چه تا و بپردازد دیبا کار چه به یسالخوردگ و یجوان در و باشد دیبا چگونه یآدم که يکرد یم سرزنش مرا

 راه به کنم ینم چنان دانسته و خواسته که بدان نیقی روم یم خطا راه به یزندگ در من که ینیب یم اگر اندازه؟
 که را ياندرز پس. دارد یم آن بر مرا ینادان بلکه کنم ینم چنان دانسته و خواسته که بدان نیقی روم یم خطا
 را يا دهیعق امروز که ینیبب اگر یول. يبنما من به رمیگ شیپ در دیبا که را یراه و کن کامل يبود کرده آغاز

 صورت آن در چه کن يخوددار من یراهمائ از و بشمار نادان و ابله مرا گردم یم آن منکر فردا و رمیپذ یم
 .بود تخواهم تو اندرز سزاوار

 

 باشم داشته ادی به درست اگر. کن انیب دیدار یعیطب حق ي درباره نداریپ و تو که را يا دهیعق گرید بار نکیا
 آنکه و ردیبگ عنف و زور به را او یدارائ و براند فرمان فیضع بر يقو که است نیا عتیطب نظر از عدالت یگفت



 نتوانسته ای یگفت نیچن. گردد مند بهره ترند قیناال و تر پست که یکسان کار ي جهینت از دیبا است قتریال و بهتر
 دارم؟ نگاه خود ي حافظه در را مطلب ام

 

 .میگو یم را همان زین اکنون و است همان من ي دهیعق: کسیکال

 

. ابمیدر را مقصودت نتوانستم یگفت یم سخن باره نیا در که یهنگام ست؟یکی تو نظر در تر يقو و بهتر: سقراط
 يدولتها نکهیا از تو مراد ببرند؟ فرمان زورمندان از دیبا فانیضع و است؟ شتریب زورش که است یکس تر يقو
 زورمندان و بهتر و تر يقو که بود یمعن نیهم انیب کنند یم مالیپا را فیضع اقوام یعیطب حق موجب به يقو

 نیهم انیب کنند یم مالیپا را فیضع اقوام یعیطب حق موجب به يقو يدولتها نکهیا از تو مراد ببرند؟ فرمان
 حال نیع در و باشد بهتر یکس است ممکن ای دارند؟ یمعن کی همه زورمندتر و بهتر و تر يقو که بود یمعن

 تو ي دهیعق به بهتر و تر يقو که بگو فاش کنم یم خواهش بدتر؟ حال نیع در و باشد تر يقو ای تر، ناتوان
 است؟ فرق آنها انیم ای ستیکی

 

 .ستیکی دو هر که میگو یم فاش: کلسیکال

 

 ادی به ست؟ین فرد کی از تر يقو یعیطب نظر از جامعه تیاکثر: بده پاسخ زین سؤال نیبد. خوب اریبس: سقراط
 .کند یم وضع قانون افراد يبرا جامعه تیاکثر یگفت که دارم

 

 .است واضح: کلسیکال

 

 کند؟ یم وضع است تر يقو آنکه را نیقوان که یکن یم قیتصد پس: سقراط

 



 .يآر: کلسیکال

 

 ست؟یکی بهتر و تر يقو ینگفت مگر است؟ بهتر آنکه یعنی: سقراط

 

 .البته: کلسیکال

 

 است؟ خوب کنند یم وضع مردمان تیاکثر که یقانون پس: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 ظلم از بدتر را کردن ظلم و نندیب ینم يبرابر در را عدالت مردمان تیاکثر ،یگفت خود چنانکه مگر،: سقراط
 ینم باز قتیحق گفتن از را تو حجب و شرم که کن ثابت خود پاسخ با و بده پاسخ کلس،یکال دانند؟ ینم دنید

 ظلم از بدتر کردن ظلم و باشند داشته اندازه کی به دیبا همه که ستین نیچن مردمان تیاکثر ي دهیعق. دارد
 دیگرد خواهم استوارتر خود ي دهیعق در یباش موافق من با تو اگر ؟یده ینم پاسخ چرا کلس،یکال است؟ دنید

 .تواناست نادرست از درست زیتم به که افتی خواهم موافق خود با را يمرد چه

 

 .است نیچن مردمان تیاکثر ي دهیعق ،يآر: کلسیکال

 

 یم يبرابر در را عدالت و دانند یم دنید ظلم از تر زشت را کردن ظلم دو هر عتیطب و قانون پس: سقراط
 چرا که يکرد سرزنش سبب یب هم مرا. نبود درست گرندیکدی مخالف عتیطب و قانون یگفت نکهیا و نندیب

 چون و آورم یم انیم به را عتیطب يپا رود یم قانون از سخن که آنجا و زمیآم یم هم به را عتیطب و قانون
 .دهم یم سوق قانون يسو به را بحث دیآ یم انیم به عتیطب سخن



 

 در یکس اگر و یکن يباز الفاظ با یسالخوردگ نیا در نکهیا از يندار شرم و یگوئ یم اوهی سقراط،: کلسیکال
 جز يگرید یمعن من نظر در بودن تر يقو یکن یم گمان! یبخوان رجز و يزسازیدستاو را آن کرد اشتباه یلفظ

 يروین جز که بندگان از یگروه اگر که يپندار یم ست؟یکی تر يقو و بهتر که میبگو بار چند دارد؟ بودن بهتر
 شمرد؟ خواهم قانون را مهایتصم آن من رندیبگ یمهائیتصم و ندیآ هم گرد ندارند چیه تن

 

 است؟ نیا تو ي دهیعق! دانا کلسیکال خوب، اریبس: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 دارم لیم رایز بپرسم شتریب بگذار همه نیا با. ستیچ تر يقو از تو مراد که بودم زده يحد کلس،یکال: سقراط
 و داند ینم تن کی از بهتر را کس دو تو چون يمرد که ندارم دیترد. بشناسم نیا از بهتر را تو ي دهیعق که

 دارم لیم همه نیا با. شمارد ینم خود از بهتر است، شتریب آنان تن يروین که سبب بدان فقط را، خود بندگان
 از من تا باش نیا از تر مهربان دادن درس در کنم یم خواهش یول. ستیچ بهتر از تو مراد که یبگوئ گرید بار

 .زمینگر تو درس

 

 ؟یکن یم استهزا مرا سقراط،: کلسیکال

 

 انیم به را او نام بار چند من کردن شخندیر يبرا که خورم یم سوگند زئوس همان به کلس،یکال نه: سقراط
 اند؟ بهتر کسان کدام تو نظر در که یبگوئ خواهم یم فقط بلکه کنم استهزا را تو ندارم قصد. يآورد

 

 .دارند شتریب ارزش که آنان: کلسیکال



 

 ارزش که آنان از مرادت ؟یکن انیب یمطلب آنکه یب يآور یم زبان به یالفاظ خود تو که ینیب یم اکنون: سقراط
 دارند؟ شتریب دانش که هستند یکسان دارند شتریب

 

 .است همان مرادم سوگند خدا به. يآر: کلسیکال

 

 بهره زیچ هر از و دهد فرمان او دیبا رو نیا از و است نادان هزار ده از تر يقو دانا يمرد تو نظر در پس: سقراط
 ندارم؟ الفاظ با يباز قصد چیه که ینیب یم ببرد؟ شتریب يا

 

 .ببرد بهره نادانان از شیب و براند فرمان دیبا دانا. است همان من مراد ،يآر: کلسیکال

 

 در همه و میهست ناتوان و رومندین مردمان از انبوه یگروه ما کن فرض. یگفت چه بدانم تا کن درنگ: سقراط
 گرانید از بهتر رو نیا از و است پزشک ما از یکی و میدار فراوان یدنیآشام و یخوردن و میا آمده گرد نجایا

 ماست از یجمع از تر يقو گمان یب که پزشک آن تو ي دهیعق به. شناسد یم را هایدنیآشام و هایخوردن خواص
 است؟ گرانید از ارزشتر با و بهتر است دانش يدارا چون ،یجمع از تر فیضع و

 

 .البته: کلسیکال

 

 گروه سیرئ چون ای بردارد؟ بهره گرانید از شیب هایخوردن از دیبا است گرانید از تر ارزش با چون و: سقراط
 حفظ يبرا دیبا دارد نگاه خود يبرا را ها حصه نیبزرگتر آنکه يجا به و کند میتقس را هایخوردن دیبا است

 همه از کمتر دیبا باشد همه از فتریضع انفاقاً اگر و ،یبرخ از کمتر و بخورد کسان یبعض از شیب خود یتندرست
 است؟ گرانید از تر ارزش با و بهتر چند هر بخورد



 

 .ستین زهایچ نیا من مراد! يآورد انیم به یتندرست و یدنیآشام و یخوردن از سخن باز سقراط،: کلسیکال

 

 است؟ بهتر دارد شتریب دانش آنکه ینگفت مگر: سقراط

 

 .گفتم: کلسیکال

 

 ببرد؟ بهره گرانید از شتریب دینبا است بهتر آنکه: سقراط

 

 .یدنیآشام و یخوردن از نه یول ،يآر: کلسیکال

 

 جامه نیگرانبهاتر و نیبزرگتر دیبا بافد یم پارچه گرانید از بهتر آنکه یعنی پوشاك؟ از ز؟یچ چه از پس: سقراط
 بپوشد؟ را ها

 

 .ستین هم جامه من مراد: کلسیکال

 

 بپوشد؟ را کفشها نیبهتر دیبا است گرانید از استادتر يکفشدوز در آنکه: سقراط

 

 آورد؟ انیم به که را کفش سخن. یگوئ یم اوهی باز سقراط،: کلسیکال

 



 از داناتر زرع و کشت کار در که يکشاورز مثال یبگوئ یخواه یم دیشا ست،ین زهایچ آن مقصودت اگر: سقراط
 بدرود؟ و بکارد گرانید از شتریب دیبا است گرانید

 

 .است سخنان همان از زین نیا: کلسیکال

 

 .مطلب همان و است سخنان همان. يآر: سقراط

 

 ؟یگوئ یم سخن پزشک و آشپز و کفشدوز از یپ در یپ که زهاستیچ نیا ما بحث موضوع مگر: کلسیکال

 

 ؟یگوئ یم سخن پزشک و آشپز و کفشدوز از دانشمندتر، و بهتر افراد یگوئ ینم که است آن علت: سقراط

 

 نه. شوند برخوردار گرانید از شیب دیبا زیچ چه از دانشمندتر، و بهتر افراد یگوئ ینم که است آن علت: سقراط
 .یگوئ یم حیصر سخن خود نه و کنم ياری تو به من يگذار یم

 

 که هستند یکسان بلکه. آشپز نه و است کفشدوز نه من نظر در يقو. ام داده شیپ یساعت را تو پاسخ: کلسیکال
 که را کار هر توانند یم رو نیا از و دارند یکاف بهره زین شجاعت از و کرد اداره دیبا چگونه را کشور دانند یم

 .شوند خسته راه مهین در آنکه یب بکنند دانند یم درست

 

 یم را همان همواره و کنم یم تکرار بار چند را سخن کی چرا که يکرد سرزنش مرا ،یگرام کلسیکال: سقراط
 بر و یگوئ یم گرید یسخن بار هر مسأله کی ي درباره تو رایز است آن عکس به دارم تو به من که يرادیا. میگو

 دانشمندان گرید بار. هستند ایاقو مردمان نیتر ارزش با و نیبهتر یگوئ یم بار کی. یمان ینم استوار پاسخ کی
 بهتر شجاعان که یکن یم ادعا و يآور یم انیم به را شجاعت موضوع هم اکنون. يشمار یم مردمان نیبهتر را



 است گرانید از رومندترین و بهتر تو ي دهیعق به کس کدام بگو، فاش و شیندیب کین من، دوست. اند گرانید از
 ؟یدان یم نیچن را او علت چه به و

 

 و دانش يدار کشور در که شمارم یم گرانید از رومندترین و بهتر را یکسان گفتم ؟يدینشن مگر: کلسیکال
 .است یفرمانروائ حق همان باشند داشته گرانید از شیب دیبا آنچه و است آنان حق یفرمانروائ دارند؟ شجاعت

 

 ببرند؟ بهره حق نیا از خود از شیب دیبا آنان یگوئ یم ،یگرام دوست: سقراط

 

 .دمینفهم را مقصودت: کلسیکال

 

 فرمان خود بر ستین الزم ای دارد؟ یفرمانروائ و تسلط زین خود بر آنان از کی هر که است نیا مرادم: سقراط
 باشند؟ فرمانروا گرانید بر دیبا فقط بلکه برانند

 

 چه؟ یعنی خود بر یفرمانروائ. یگوئ یم چه فهمم ینم: کلسیکال

 

 تسلط خود نفس بر یعنی: ابندی یدرم آن از مردم عموم که است یمعن همان مرادم. میگو ینم معما: سقراط
 .بودن فرمانروا خود يهوسها و لهایم بر و داشتن

 

 یم نفس بر مسلط و دار شتنیخو را لوحان ساده و یهست يباور خوش مرد که داستیپ سقراط،: کلسیکال
 !یخوان

 



 .ستندین لوح ساده دار شتنیخو مردمان که داند یم کس همه نخوانم؟ چرا: سقراط

 

 تا فرادار گوش است؟ يگرید ي بنده که شمرد کبختین را یکس توان یم چگونه. لوحند ساده البته: کلسیکال
 و هوسها دیبا بگذراند روزگار آزادمردان چون بخواهد که یکس: کنم روشن تو بر یعیطب نظر از را عدالت و یبائیز

 کردن یراض يبرا را خود یرکیز و دانش و رساند روین آنها به و بپرورد ساختن محدود يجا به را خود شهوات
 پنهان يبرا دارند شرم خود یناتوان از چون و ستندین توانا کار آن به مردمان شتریب البته. اندازد کار به آنها

 نظر از که را یکسان کوشند یم سان نیبد و شمارند یم زشت را يکار زیپره نا و یختگیگس لگام آن ساختن
 و يدار شتنیخو ناتوانند آرزوها به دنیرس و هوسها يارضا از خود چون و سازند، محدود ترند يقو یعیطب

 ای برده ارث به پدر از را یفرمانروائ که یکسان يبرا. است یناتوان از یناش شیستا نیا پس. ندیستا یم را عدالت
 است؟ يدار شتنیخو از بدتر و تر زشت زیچ چه اند، آورده دست به تخت و تاج خود یعیطب يروین ياری به

 دست به يدار چشم چگونه باشد، راهشان در یمانع آنکه یب گردند برخوردار موهبت هر از توانند یم که نانیا
 یکس آورند؟ فرود سر مردم ي توده یواه يسخنها و دادگاه و قانون برابر در و بتراشند خود بر یفرمانروائ خود

 به کشور آن در نتواند که نهد گردن چنان عدالت و يدار شتنیخو اسارت به اگر راند یم فرمان يکشور بر که
 جو و جست تو که یقتیحق سقراط، ست؟ین روز هیس و زبون برساند، دشمنان از شیب یبینص شیخو دوستان

 همه يبگذر که نیا از. است یکامران و یفرمانروائ یآدم تیقابل و یکبختین: میگو یم که است نیا یکن یم
 .است یمعن یب يسخنها و یعیطب ریغ آداب و رسوم

 

 زبان به و دارند دل در گرانید که زهایچ یبس و یساخت داریپد را خود شهامت سخن نیا با کلس،یکال: سقراط
 روش کدام یزندگ در که شود روشن یبدرست تا ینکن رها را وهیش نیا دارم خواهش. یگفت پرده یب آورند ینم
 را خود شهوات و هوسها دیبا کند یزندگ آزادمردان چون بخواهد که یکس یگوئ یم پس. گرفت شیپ دیبا را

 نیهم تو نظر در یانسان تیقابل و بکوشد؟ آنها يارضا در باشد سریم که راه هر از و سازد رومندین و بپروراند
 است؟

 

 .است نیهم يآر: کلسیکال

 



 ست؟ین درست است، قناعت در یکبختین ندیگو یم نکهیا پس: سقراط

 

 .شمرد نکبخت هم را مردگان و سنگها دیبا باشد درست سخن آن اگر. نه: کلسیکال

 

 یم که است درست دیپیار سخن نیا دیشا و ندارد کوین سرانجام یخواه یم تو که هم یزندگ آن یول: سقراط
 :دیگو

 

 است مرگ یزندگ دیشا داند؟ یم که»

 

 «!یزندگ مرگ و

 

 يگورها ما يها تن و میمردگان ما گفت یم که دمیشن فرزانه يمرد از يروز. میمردگان قتیحق در ما دیشا و
. است شدن رو و ریز و دفع و جذب حال در همواره هوسهاست و لهایم گاهیجا که ما روح جزء آن یول ماست،

 و کرده هیتشب خم به را یآدم روح جزء نیا بوده ایتالیا ای لیسیس اهل کنم یم  گمان که ذوق خوش يمرد
 يریناپذ يریس است خواسته هیتشب نیا با و است يدار سوراخ خم زکاریناپره مردمان روح جزء آن است گفته

 هیس زکارانیناپره است، یمعن عالم مرادش که نیزم ریز جهان در دیگو یم تو برخالف مرد، آن. کند انیب را آن
 را هیتشب نیا که یکس. زندیبر آب ته یب يخمها در پاره يغربالها با روز و شب مجبورند رایز گرانندید از تر روز
 رو آن از را ختهیگس لگام مردمان روح مرد آن و است بوده روح غربال از مراد دیشا گفت یم کرد نقل من يبرا
. ردیگ ینم قرار آن در زیچ چیه يوبار بند یب و یفراموش سبب به و است سوراخ از پر که کرده هیتشب غربال به

 دگرگون را تو ي دهیعق بتوانم دیشا که است نیا آن ذکر از مرادم آورد یم یشگفت به را تو لیتمث نیا چند هر
 ایآ دانم ینم یول. یکن قناعت يدار آنچه به و ینیبگز را دانا مردمان روش زکارانیناپره یزندگ يجا به تا کنم

 داد؟ نخواهد يرو تو ي دهیعق در يرییتغ اورمیب زین گرید لیتمث چند اگر ای بخشند یم اثر تو در سخنان نیا

 



 .است کترینزد نیقی به دوم احتمال کنم یم گمان سقراط،: کلسیکال

 

 شتنیخو مردمان یزندگ فرق که بگو آنگاه و کنم نقل مکتب همان از گرید یلیتمث بگذار همه نیا با: سقراط
 نظر در را دوکس ده؟یگرد نمودار لیتمث نیا در که است همان زین تو نظر در ختهیگس لگام مردمان یزندگ داربا

 و ابیکم عاتیما گرید و ریش و عسل و شراب از پر و اند سالم یکی يخمها. دارد خم نیچند کی هر که اوریب
 یول. سازد پر را آنها تواند یم فراوان زحمت با خمها صاحب و ندیآ یم بدست کوچک یمنبع از که گرانبها،

 پرکرد، را خود يخمها که یکس یول. سازد پر را آنها تواند یم فراوان زحمت از کرد، پر را خود يخمها که یکس
 مجبور او و دارد اریبس يسوراخها يگرید آن يخمها. ندینش یم يا گوشه در فارغ و شود یم آسوده زحمت از

 اکنون. ندیب ینم پر را آنها هرگز یول زدیبر خود يخمها در و آورد دست به شراب و عسل و شر روز و شب است
 مردمان از تر کبختین زکارانیناپره گفت یبازخواه میکن هیتشب کس دو نیا حال به را یزندگ گونه دو آن اگر
 یاصل چیه بر که است یزندگ آن از بهتر قاعده يرو از یزندگ که کرد یخواه باور سرانجام ای دارند؟ شتنیخو

 .نباشد استوار

 

 حال بلکه برد ینم یزندگ از یلذت گرید است کرده پر را خود يخمها آنکه رایز. کرد نخواهم باور هرگز: کلسیکال
 چه هر بتواند انسان که است نیا در یزندگ لذت. درد نه و شناسد یم یخوش نه که است یسنگ حال مانند او
 . زدیبر خم در شتریب

 

 .برود رونیب شتریب تا ساخت بزرگتر روز هر را خم يسوراخها دیبا پس: سقراط

 

 .البته: کلسیکال

 

 باز یول! است یمرغاب یزندگ بلکه ستین يا مرده ای سنگ یزندگ يپسند یم تو که یزندگ آن پس: سقراط
 بخورد؟ و باشد گرسنه شتریب چه هر مثال یآدم که است نیا تو مقصود: بده شتریب یحیتوض



 

 .يآر: لکلسیکال

 

 بنوشد؟ و باشد تشنه و: سقراط

 

 .گردد کبختین ببردو لذت یزندگ از آنها برآوردن با تا باشد داشته دیبا زین گرید يهوسها. يآر: کلسیکال

 

 راه خود به را شرم و برمدار دست يا گرفته شیپ وگو گفت در که یروش از. من دوست یگفت خوب: سقراط
 از را او کس چیه و باشد تن خارش به مبتال یکس اگر. میبگو سخن حجب یب زین من که بده اجازه یول. مده

 ؟يشمار یم سعادت نیقر زین را او یزندگ بگذراند، خاراندن به را خود عمر ي همه او و ندارد باز تن خاراندن

 

 .یکن یم یدرائ هرزه سروپا یب مردمان مانند و یهست یذوق یب مرد سقراط،: کسیکال

 

 يدار يشتریب شهامت تو یول. کردم رونیب بحث دانیم از را پولوس و اسیگرگ که بود سبب نیبد ایگو: سقراط
 .بده مرا سؤال پاسخ پس. ختیگر ینخواه دانیم از و

 

 .برد یم لذت یزندگ از خاراند یم را خود تن که هم یکس: کلسیکال

 

 یکس اگر نیبب و شیندیب یکم اکنون کلس،یکال بپرسم؟ هم باز ای آورد یم یکبختیسرن خاراندن تنها: سقراط
 منجالت در که هم را یکسان یزندگ داد؟ یخواه پاسخ چه بکند تن ياعضا ي همه ي درباره را سؤال نیهم

 همه که يبشمار کبختین را یکسان يدار جرأت هنوز شمرد؟ یخواه یکبختین نیقر اند فرورفته گلو تا شهوت
 آورند؟ یبرم را خود يهوسها ي



 

 ؟یکشان یم سخنان نیا به را بحث که یکن ینم شرم سقراط،: لسیکال

 

 يلذتها انیم و شمارد یم یکبختین هیما را لذت که یکس ای کشاندم نجایا به من را بحث کلس،یکال: سقراط
 ای ستیکی خوب و لذت تو ي دهیعق به: بده را سؤال نیا پاسخ گرید بار همه نیا با گذارد؟ ینم فرق بد و خوب

 نباشد؟ خوب و باشد ذیلذ يزیچ است ممکن

 

 .است یکی دو هر میگو یم بمانم استوار خود نیشیپ يها گفته بر نکهیا يبرا: کلسیکال

 

 يبر یم انیم از میا گذاشته بحث يبرا که را يا هیپا یبگوئ سخن خود ي دهیعق برخالف اگر کلس،یکال: سقراط
 .یباش همگام من با قتیحق يجو و جست در یتوان ینم پس آن از و

 

 ؟یکن ینم چنان خود تو مگر سقراط،: کلسیکال

 

 یبراست یلذت هر نیبب و شیندیب گرید بار اکنون. میمائیپ یم خطا راه دو هر کنم چنان زین من اگر: سقراط
 .میریبپذ میبرشمرد که را یزشت يها جهینت همه میناچار باشد نیچن اگر است؟ خوب

 

 .توست ي دهیعق نیا: کلسیکال

 

 ؟يدار را نیشیپ ي دهیعق هنوز تو پس: سقراط

 



 .يآر: کلسیکال

 

 م؟یکن بحث آن ي درباره يدار لیم: سقراط

 

 .البته: کلسیکال

 

 ؟ینام یم دانش که هست يزیچ: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 ؟ینگفت سخن دانش با توأم شجاعت از شیپ یساعت: سقراط

 

 .گفتم: کلسیکال

 

 .است يگرید از ریغ یکی که یدان یم زیچ دو را دانش و شجاعت پس: سقراط

 

 .البته: کلسیکال

 

 دارند؟ فرق هم با ای ستیکی دو هر ؟یگوئ یم چه دانش و لذت ي درباره: سقراط

 



 .است یهیبد: کلسیکال

 

. اند خوب از ریغ دو آن و دارد فرق دانش با شجاعت یول ستیکی خوب و لذت دیگو یم کلسیکال پس: سقراط
 .ردیپذ ینم را سخن نیا سقراط اما

 

 .ردیپذ ینم نه،: کلسیکال

 

 سؤال نیا به اکنون. رفتیپذ نخواهد را سخن آن دیازمایب کین را خود زین کلسیکال اگر کنم یم گمان: سقراط
 گذرانند؟ یم روزگار يبد به که ستین یکسان حال برخالف کنند یم یزندگ کین که یکسان حال: بده پاسخ

 

 لذت یگرسنگ تو ي دهیعق به. میگفت یگرسنگ ي درباره شیپ یساعت که یسخنهائ به میبرگرد بگذار: سقراط
 .است یگرسنگ خود من مقصود درد؟ ای است

 

 .است ذیلذ و ندیخوشا یگرسنگ حال در خوردن یول است دردناك یگرسنگ: کلسیکال

 

 است؟ دردناك یگرسنگ خود پس: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 ؟یدان یم چگونه را یتشنگ: سقراط

 



 .است یگرسنگ مانند زین آن: کلسیکال

 

 همراه درد با یاجیاحت هر که یکن یم اعتراف. کرد توانم یم لیقب نیا از شتریب یپرسشهائ ،یبخواه اگر: سقراط
 است؟

 

 .ستین گرید پرسش به يازین و کنم یم قیتصد: کسیکال

 

 است؟ آور لذت یتشنگ حال در دنینوش که یگفت و: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 برد؟ یم لذت آشامد یم که یکس پس: سقراط

 

 .شک یب: کلسیکال

 

 است؟ تشنه که برد یم لذت یهنگام: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 برد؟ یم رنج که یهنگام یعنی: سقراط

 



 .يآر: کلسیکال

 

 برد؟ یم رنج که یهنگام یعنی: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 پس است آور لذت یتشنگ حال در دنینوش میگوئ یم چون آمد؟ بدست جهینت چه استدالل از ینیب یم: سقراط
 ای تن در توانند یم هنگام کی در درد و لذت نیبنابرا. برد یم لذت دنیکش رنج حال در یآدم شود یم معلوم
 .باشند روح

 

 .است نیچن البته: کلسیکال

 

 .بد یزندگ هم و باشد داشته کین یزندگ هم هنگام کی در تواند ینم یآدم یگفت سو کی از: سقراط

 

 .گفتم نیچن يآر: کلسیکال

 

 .لذت هم و باشد داشته تواند یم رنج هم هنگام کی در یآدم يکرد قیتصد گرید يسو از: سقراط

 

 .است درست: کلسیکال

 



 یکی تواند ینم را کردن یزندگ بد و بردن رنج و ستین یکی کردن یزندگ خوب و بردن لذت پس: سقراط
 .است خوب رازیغ لذت نیبنابرا. دانست

 

 .یخواه یم چه هودهیب يهایموشکاف نیا از دانم ینم سقراط،: کلسیکال

 

 ي اندازه تا میکن دنبال را گو و گفت بگذار همه نیا با. یزن یم ینادان به را خود یول یدان یم کلس،یکال: سقراط
 .شود معلوم یکن یم سرزنش همه نیا مرا که تو دانش و خرد

 

 .فهمم ینم يزیچ تو سخنان از: کلسیکال

 

 .دیآ بدست يا جهینت گو و گفت از تا بده را سقراط سؤال پاسخ سرزنش يجا به کلس،یکال: اسیگرگ

 

 .گذارند یم وقت یمعن یب سخنان وبا دارد یبرنم دست خود روش از سقراط که ینیب یم اس،یگرگ: کلسیکال

 

 .کند استدالل خواهد، یم خود گونه هر او بگذار دارد؟ فرق چه تو يبرا: اسیگرگ

 

 را خود زیناچ و کوچک يسؤالها ندیب ینم یبیع تو روش در اسیگرگ که اکنون سقراط، خوب اریبس: کلسیکال
 .بکن

 



. يا افتهیدر را بزرگ اسرار ياموزیب را کوچک رموز آنکه از شیپ که یهست یکبختین مرد تو کلس،یکال: سقراط
 ایآ نمیبب بگو یبده مرا يسؤالها پاسخ يا آماده چون حال هر به. ستین درست نیا کنم یم گمان من یول

 دهد؟ یم دست از هنگام کی در را دنینوش لذت و یتشنگ رنج یآدم

 

 .يآر: کلسیکال

 

 دهد؟ یم دست از زمان کی در آنها نیتسک لذت با زین را گرید ياجهایاحت و یگرسنگ رنج: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 روند؟ یم دست از هم با درد و لذت پس: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 ینم دست از زمان کی در دو هر و ندیآ یم هم سر پشت بد و خوب که يکرد قیتصد شیپ یاندک یول: سقراط
 ؟یهست یباق قیتصد نیا بر هنوز. روند

 

 ؟يریبگ یخواه یم يا جهینت چه یول. هستم یباق: کلسیکال

 

  

 



 یم دست از واحد آن در درد و لذت رایز. يبد از ریغ درد و است یخوب از ریغ لذت که است نیا جهینت: سقراط
 از را مطلب میتوان یم یبخواه اگر. بروند انیم از زمان کی در توانند ینم يبد و یخوب که یحال در روند

 بدان را انیبایز و هست، آنان در یخوب که یخوان یم خوب سبب بدان را خوبان: میکن یبررس گرید یدگاهید
 دارد؟ يجا آنان در یبائیز که یدان یم بایز جهت

 

 .يآر: کلسیکال

 

 را دانا و شجاع مردمان و بود نیا از ریغ تو ي دهیعق شتریپ ؟يشمار یم خوب را نادان و ترسو مردمان: سقراط
 ست؟ین نیچن. يشمرد یم خوب

 

 .است نیچن البته: کلسیکال

 

 باشد؟ شادمان که يا دهید را ینادان کودك: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 باشد؟ شاد که يا دهید را ینادان مرد: سقراط

 

 ست؟یچ مقصودت. ام دهید: کلسیکال

 

 !بده پاسخ. يدار کار چه من مقصود به: سقراط



 

 .ام دهید ،يآر: کلسیکال

 

 باشد؟ نیاندوهگ ای شاد که يا دهید هم یدانائ مرد: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 نادان؟ ای شود یم نیاندوهگ و شاد شتریب دانا: سقراط

 

 .ام دهیند آنان انیم یبزرگ فرق: کلسیکال

 

 ؟يا دهید یترسوئ مرد جنگ دانیم در. است یکاف قدر نیهم: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 شجاع؟ ای شد شاد شتریب ترسو کرد آغاز ینینش عقب دشمن که یهنگام: سقراط

 

 .شدند شاد دو هر: کلسیکال

 

 شد؟ شاد هم ترسو پس: سقراط



 

 شد؟ شاد اریبس ،يآر: کلسیکال

 

 .شد شاد اریبس ،يآر: کلسیکال

 

 .شدند شاد زین نادانان کنم یم گمان: سقراط

 

 .است درست: کلسیکال

 

 هم؟ شجاع مرد ای شد نیغمگ ترسو مرد تنها آورد حمله دشمن که یهنگام یول: سقراط

 

 .دو هر: کلسیکال

 

 اندازه؟ کی به دو هر: سقراط

 

 .شد نیغمگ شتریب ترسو کنم یم گمان: کلسیکال

 

 نشد؟ شجاع از شادتر ترسو ختیگر دشمن که یوقت: سقراط

 

 .دیشا: کلسیکال



 

 که فرق نیا با شوند یم نیاندوهگ و شادمان کسانی شجاع و ترسو و نادان و دانا تو ي دهیعق به پس: سقراط
 است؟ شتریب نادان و ترسو در ینیغمگ و یشادمان

 

 .يآر: کلسیکال

 

 رابد؟ ترسو و نادان و یدان یم کین را شجاع و دانا همه نیا با: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 .شوند یم نیغمگ و شاد اندازه کی به باًیتقر بدان و کانین پس: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 است؟ کانین از شتریب یکم بدان در يبد و یکین ای وبدند، کین اندازه کی به وبدان کانین: سقراط

 

 .یگوئ یم چه دانم ینم چیه سوگند خدا به: کلسیکال

 

 آنان در يبد که بدند علت نیبد بدان و هست آنان در یخوب که اند خوب علت نیبد کانین ینگفت مگر: سقراط
 درد؟ و رنج همان بد و است لذت و یخوش همان خوب ینگفت مگر نیهمچن دارد؟ يجا

 



 .گفتم نیچن: کلسیکال

 

 رد؟یگ یم يجا او در یخوب یعنی لذت شود، یم شاد یکس که یوقت پس: سقراط

 

 .است یهیبد: کلسیکال

 

 دارد؟ يجا آنان در يبد چون بدند، نانیغمگ و: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 هست؟ آنان در يبد که بدند علت نیا به بدان که یکن یم قیتصد هنوز: سقراط

 

 .کنم یم قیتصد ،يآر: کلسیکال

 

 اند؟ نیاندوهگ که یکسان بدان و شادمانند که هستند یکسان کانین پس: سقراط

 

 .البته: کلسیکال

 

 شتر؟یب یاندک انیترسو و شوند یم نیغمگ و شاد کسانی باًیتقر نادان و دانا و ترسو و شجاع یگفت: سقراط

 



 .میگو یم نیچن زین اکنون ،يآر: کلسیکال

 

 گفته رایز دیآ یم بدست جهینت کدام میا کرده که یقهائیتصد از مینیبب تا میکن حساب هم با ایب اکنون: سقراط
 شجاعند؟ و دانا که هستند یکسان کانین میگفت. است خوب شهیهم خوب سخن تکرار اند

 

 .میگفت نیچن ،يآر: کلسیکال

 

 نادانند؟ و ترسو که یکسان بدان و: سقراط

 

 .است درست: کلسیکال

 

 شادمانند؟ که هستند یکسان خوبان میگفت باز: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 اند؟ نیغمگ که یکسان بدان و: سقراط

 

 .است درست: کلسیکال

 

 در يشاد که فرق نیا با شوند، یم نیغمگ و شاد اندازه کی به باًیتقر و کسانی بدان و کانین یگفت تو و: سقراط
 .باشد شتریب یاندک دیشا بدان



 

 اگر نمیب یم آنکه يبرا کنم؟ یم قیتصد را آنها و دهم یم فرا گوش سخنانت به چرا یدان یم سقراط،: کلسیکال
 هر ای من یکن یم گمان یبراست. يشو یم شادمان کودکان چون کند قیتصد را تو يها گفته یشوخ به یمس

 بد؟ يا پاره و خوبند لذتها از يا پاره که میدان ینم گرید کس

 

 یگوئ یم نیچن گاه رو آن از و يا گرفته يباز به کودکان مانند مرا پس ،یگرام کلسیکال عجب، عجب،: سقراط
 یم اکنون یول دانستم یم خوب کخواهین را تو چون یبفرب مرا کردم ینم گمان گو و گفت آغاز در چنان؟ گاه و
 خوب یکی که هست لذت گونه دو یگوئ یم پس. کنم قناعت یده یم آنچه به ناچارم و ام بوده اشتباه در نمیب

 بد؟ یکی و است

 

 .يآر: کلسیکال

 

 دارد؟ انیز که را یلذت بد لذت و است سودمند که یدان یم را یلذت خوب لذت: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 دهد؟ یم بد جهینت آنکه بد ولذت بخشد یم خوب ي ثمره که است یلذت سودمند لذت: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 و است خوب گردد یم تن يرومندین و یتندرست سبب آنکه دن،ینوش و خوردن مانند ،یجسمان ذیلذا از: سقراط
 بد؟ آورد، یم یناتوان و يماریب آنکه



 

 .شک یب: کلسیکال

 

 بخواهد؟ را کین ذیلذا و دردها همواره دیبا یآدم پس: سقراط

 

 .است یهیبد: کلسیکال

 

 راه نیا در و باشد یخوب کسب یپ در دیبا همواره یآدم که میبود معتقد پولوس و من باشد ادتی به اگر: سقراط
 دنیرس کار هر از مقصود که یکن یم قیتصد و یموافق ما با باره نیا در زین تو پس. نورزد غیدر کوشش چیه از
 است؟ یخوب به

 

 .يآر: کلسیکال

 

 لذت؟ يبرا را یخوب نه میبخواه یخوب يبرا را، لذت یحت و ز،یچ هر دیبا ما نیبنابرا: سقراط

 

 .البته: کلسیکال

 

 یدانش به کار نیا در ای دهد زیتم بد لذت از را خوب لذت و بگذارد فرق ذیلذا انیم تواند یم کس همه: سقراط
 هست؟ ازین خاص

 

 .است الزم خاص یدانش البته: کلسیکال



 

 و جست در فنون از يا پاره گفتم. میاوریب ادی به گفتم، پولوس و اسیگرگ به که را يا نکته بگذار اکنون: سقراط
 که را يآشپز. دارند نظر در را بد و خوب تنها گرید يا پاره و کنند اعتنا بد و خوب به آنکه یب اند لذات يجو
 تنها که را یپزشک. دینام هنر توان ینم را آن گفتم و شمردم نینخست فنون ي زمره در است لذت جادیا تشیغا
 یم سوگند یدوست يخدا به را تو ،یگرام کلسیکال. آرودم حساب به دوم دسته جزء در دارد نظر بد و خوب به

 که یدان یم. مشمار یشوخ زین مرا سخنان. باشد ات دهیعق مخالف که مده یپاسخ و مکن مزاح من با دهم،
 یزندگ دیبا چگونه یآدم که است نیا در سخن رایز است موضوع هر از مهمتر یآدم هر يبرا ما بحث موضوع

 فلسفه از را خود نجات من چون آنکه يای رد،یگ شیپ  در را شما راه استیس در و اموزدیب يسخنور دیبا: کند
 فرق آنها انیم که میکرد قیتصد دو هر آنکه از پس و میده زیتم گریکدی از را راه دو نیا دیبا نخست د؟یبجو

 هنوز کنم یم گمان یول. است تر ستهیشا انتخاب يبرا دو آن از کی کدام و ستیچ آنها فرق مینیبب دیبا است،
 .يا نبرده یپ من مقصود به

 

 .ام نبرده یپ نه،: کلسیکال

 

 خوب انیم که میکرد قیتصد دو هر شیپ یاندک. کنم انیب تر روشن را خود مقصود تا دار فرا گوش پس: سقراط
 ؟یهست یباق قیتصد نیا بر هنوز. گرفت شیپ در گرید یراه دیبا کدام هر به دنیرس يبرا و است فرق ذیلذ و

 

 .يآر: کلسیکال

 

 بلکه ستین هنر يآشپز گفتم بود؟ درست زین تو ي دهیعق به گفتم پولوس و اسیگرگ به که يا نکته: سقراط
 کین را خود موضوع تیماه و عتیطب یپزشک رایز. است نیراست یمعن به هنر یپزشک یول. است یدگیورز ینوع

 ي همه ي درباره تواند یم رو نیا از و کند یم چرا داند یم کند یم چه هر و شناسد یم و کند یم یبررس
 از است لذت جاذیا مقصودش گانهی که يآشپز که یحال در کند، دفاع آنها از و بدهد یکاف حیتوض خود اعمال

. دیآ یم وجود به چگونه و چرا لذت که داند یم نه و شناسد یم را لذت تیماه و عتیطب نه رایز است يعار هنر



 است درست نیبب و کن تأمل گفتم آنچه در اکنون. پردازد یم لذت جادیا به عادت و حافظه ياتکا به تنها بلکه
 کند یم چه هر در و است بد و خوب بند در یکی که دارد وجود تیفعال نوع دو نیا زین روح ي درباره ایآ و نه، ای

 یب آورد فراهم لذت روح يبرا که است شهیاند نیدرا همواره يگرید که یحال در دارد نظر روح صالح و ریخ به
 نکهیا از اعم را، آن و هست یتیفعال نیچن که معتقدم من بد؟ کدام و است خوب روح يبرا لذت کدام بداند آنکه

 و کین بند در آنکه یب است لذت آوردن فراهم آن هدف گانهی رایز. نامم یم یچاپلوس روح، ای باشد تن به مربوط
 ؟یموافق من با زین نکته نیا در. باشد انیز و سود و بد

 

 شود؟ یم کارگر زین خشنود اسیگرگ و برسد جهینت به بحث تا کنم یم قیتصد را تو سخن: کلسیکال

 

 .بخشد یم اثر زین تن چند روح در: کلسیکال

 

 شود؟ گرفته نظر در آنان انیز و سود آنکه یب ساخت خشنود زین را مردمان از یگروه توان یم پس: سقراط

 

 .کنم یم گمان نیچن ،يآر: کلسیکال

 

 سؤال گوناگون فنون ي درباره من یخواه یم ای يببر نام اند تیخاص نیا يدارا که را یفنون یتوان یم: سقراط
 فن نیا تو گمان به. میآور نظر در را زدن ین فن بگذار نخست است؟ جمله آن از کی کدام که یبگوئ تو و کنم
 دارد؟ گرید یتیغا ای آورد یم فراهم لذت تنها

 

 .ستین لذت جز آن تیغا: کلسیکال

 

 است؟ نیچن زین بزمها در چنگ نواختن فن: سقراط



 

 .يآر: کلسیکال

 

 پسر اسیزیک مثال نوعند؟ نیهم از شوند یم خوانده بزمها در که یشعرهائ و یگروه يآوازها و رقصها: سقراط
 آورد؟ بدست را آنان دل خواست یم ای سازد بهتر را شنوندگان که بود آن بند در خواند یم شعر که یوقت ملس

 

 .بود نیهم شک یب اسیزیک مقصود: کلسیکال

 

 یم ای بود بد و خوب بند در خواند یم سرود و زد یم چنگ که یهنگام ؟یگوئ یم چه او پدر ي درباره: سقراط
 شاد يبرا جز یغنائ شعر و چنگ ي نغمه ایآ یول بود آور مالل او آواز گرچه کند؟ شادمان را شنوندگان خواست

 شده؟ ساخته شنوندگان کردن

 

 .نه: کلسیکال

 

 يبرا جز آن انجام و آغاز ؟يدار نظر چه شود یم خوانده يتراژد نام به که واال هنر آن ي درباره: سقراط
 که شعر هر سرودن و سخن هر گفتن از که است آن بند در يتراژد یگوئ یم ای است؟ انیشائیتما ندیخوشا

 يبرا که دیبسرا و دیبگو یسخنان تنها و زدیبپره است آور انیز آنان يبرا یول دیآ یم خوش را شنوندگان
 را راه دو نیا از کی کدام يتراژد تو ي دهیعق به باشند؟ زاریب آنها دنیشن از مردمان چند هر سودمندند مردمان

 د؟یمایپ یم

 

 .است انیتماشائ یشادمان هنر نیا مطلوب که ستین شک سقراط،: کلسیکال

 



 است؟ یچاپلوس یفن نیچن که مینگفت شیپ یاندک: سقراط

 

 .نه: کلسیکال

 

 ست؟ین مردم ي توده با سخن نیا يرو: سقراط

 

 .است درست: کلسیکال

 

 است؟ خطابه ینوع هم شعر پس: سقراط

 

 .دینما یم نیچن: کلسیکال

 

 کنند؟ یم را سخنوران کار همان تئاتر در شاعران گر،ید عبارت به: سقراط

 

 .يآر: کلسیکال

 

 و مردان آزاد و بندگان و زنان و کودکان برابر در که میافتی يسخنور از ینوع سان نیبد پس: سقراط
 یچاپلوس ینوع رایز میشو قائل یارزش آن يبرا مینتوانست ینیب یم چنانکه و شوند، یم برده کار به سالخوردگان

 .است

 

 .است درست: کلسیکال



 

 خوانده گرید يشهرها آزادمردان مجامع در ای آتن ملت برابر در که یهائ خطابه ي درباره. خوب اریبس: سقراط
 ای سازند رابهتر آنان کوشند یم و دارند نظر در را مردمان صالح و ریخ همواره سخنوران گفت؟ دیبا چه شود یم
 یم خود منافع نیتأم در و آورند بدست را آنان دل و ندیبگو شنوندگان ي قهیسل موافق یسخن خواند یم

 يباز نیا ایآ نکهیا به و دهند یم يباز کودکان چون را مردمان بلکه ستندین مردم صالح و ریخ بند در و کوشند
 ندارند؟ یاعتنائ آور، انیز ای است سودمند آنان يبرا

 

 نظر در را هموطنان صالح استمدارانیس و سخنوران از یبعض. ستین آسان سؤال نیا پاسخ سقراط،: کلسیکال
 .یگفت که چنانند گرید یبرخ و دارند

 

 است یچاپلوس آن از ینوع ناچار باشد، نوع دو بر ،یگوئ یم چنانکه ،يسخنور اگر چه. است بس نیهم: سقراط
 و شوند بهتر مردمان که است نیا مقصودش رایز باستیز و کین گرید نوع که یحال در است، زشت اریبس که

 باشد، سودمند شنوندگان يبرا سخنانشان که آنند بند در همواره اند دهیبرگز را يسخنور نوع نیا که یکسان
 او نام چرا يا دهید اگر و يا دهید يسخنور نیچن امروز تا نمیبب بگو اکنون. نه خواه و دیآ خوش را مردمان خواه

 ؟يبر ینم را

 

 .شناسم ینم یکس نیچن زمان نیا سخنوران انیم در سوگند خدا به: کلسیکال

 

 شده بهتر آتن مردم سخنانش پرتو در که یشناس یم يسخنور اصال ؟یگوئ یم چه گذشتگان ي درباره: سقراط
 باشند؟

 

 که را کلسیپر و ادسیلتیم و مونیک ای است؟ بوده یفیشر مرد ستوکلسیتم که يا دهینشن سقراط،: کلسیکال
 ؟يا دهینشن خود گوش به را کلسیپر يها خطابه مگر ؟يندار ادی به است درگذشته تازه



 

 يهوسها و خواهشها ي همه یآدم نکهیا یعنی ،یگفت یم تو که باشد آن نیراست تیقابل اگر کلس،یکال: سقراط
 هر و دیگرد داریپد بحث ياثنا در که است آن تیقابل اگر یول. ندارم يرادیا تو پاسخ به برآورد، را گرانید و خود

 که یهوسهائ از زیپره و گردد یم بهتر آنها برآوردن ي جهینت در یآدم که یلهائیم از يرویپ یعنی م،یرفتیپذ دو
 در د،یآ کار به کردم حیتشر که یمعن نیبد تیقابل کسب يبرا که هست يهنر اگر و هستند، یآدم یتباه هیما

 است؟ بوده هنر آن يدارا که يببر نام را یکس استمدرانیس آن ي همه انیم در یتوان یم ایآ صورت آن

 

 .بدهم پاسخ چه سؤال نیا به دانم ینم: کلسیکال

 

 را يا مسأله یبائیشک با بلکه مینشو ملول بحث از ایب پس. افتی یخواه مرا پاسخ یشیندیب یاندک اگر: سقراط
 یمعن به هنرمند بتوان که است بوده یکس مردان آن انیم در ایآ مینیبب و میکن یبررس است آمده شیپ که

 هدف و نقشه یب است مردمان یکوئین بند در که یکس که یکن یم قیتصد زین تو گمان یب. دینام نیراست
 حرفه مصالح زین گوناگون يها حرفه ارباب همچنانکه دارد نظر در را نیمع یاصل همواره بلکه دیگو ینم سخن

 یم يبنگر را سازان یکشت و معماران و نگارگران اگر. کنند یم انتخاب نیمع يا نقشه ياقتضا به را خود ي
 که آورد یدرم یشکل به را جزء هر و سازد یم فراهم خاص ینظم با را خود کار مصالح و اجزاء کدام هر که ینیب

 هم یهنرمندان. آورد یم دیپد بایز و هماهنگ و منظم ياثر جزءها قیتلف از گاه آن و شود سازگار گرید جزء با
 و نظم تابع را تن که اند شهیاند نیا در همواره ورزش، استادان و پزشکان مانند دارند، سروکار یآدم تن با که

 ست؟ین نیچن ای. کنند خاص يا قاعده

 

 .است نیچن: کلسیکال

 

 بد؟ ناهماهنگ و نظم یب ي خانه و است خوب باشد انینما یهماهنگ و نظم آن در که يا خانه: سقراط

 



 .شک یب: کلسیکال

 

 است؟ قاعده همان تابع زین یآدم تن: سقراط

 

 .شود تندرست تا باشد قاعده و نظم تابع دیبا زین تن ،يآر: کلسیکال

 

 و منظم دیبا زین آن ای است یختگیگس لگام و ینظم یب جهینت آن یخوب ؟یگوئ یم چه روح ي درباره: سقراط
 شود؟ خوب تا باشد متعادل

 

 .است تعادل و نظم ازمندین زین روح میگفت کنون تا آنچه بنابر: کلسیکال

 

 م؟یخوان یم نام چه به شود یم حاصل اعتدال و نظم وجود از تن در که را یحالت: سقراط

 

 .یتندرست: کلسیکال

 

 .یابیب زین را آن نام تا بکوش م؟ینام یم چگونه روح در را حالت آن: سقراط

 

 ؟یده ینم خود را سؤال نیا پاسخ چرا سقراط،: کلسیکال

 



 و يساز آگاه میخطا به مرا گرنه و يریبپذ باشد درست پاسخم اگر آنکه شرط به ام، آماده یبخواه اگر: سقراط
 یتندرست و است، یتندرست شود یم داریپد تن در تعادل و نظم از که یحالت یگفت. بمانم اشتباه در ينگذار
 ست؟ین نیچن. باشد رومندین و تندرست یآدم تن که شود یم سبب

 

 .است درست: کلسیکال

 

 که شود یم سبب و دارد نام يدار شتنیخو و عدالت شود یم دایپ روح در تعادل و نظم از که یحالت: سقراط
 ؟یکن یم قیتصد زین را نیا. باشد دار شتنیخو و عادل روح

 

 .است درست: کلسیکال

 

 که شود یم سبب و دارد نام يدار شتنیخو و عدالت شود یم دایپ روح در تعادل و نظم از که یحالت: سقراط
 ؟یکن یم قیتصد زین را نیا. باشد دار شتنیخو و عادل روح

 

 .باشد نیچن دیشا: کلسیکال

 

 آن همواره شیخو کردار و گفتار در دارد سروکار مردمان روح با که یهنگام هنرمند و عادل سخنور پس: سقراط
 یم راه چه از و چگونه که نگرد یم بدان تنها کند یم که یمخالفت و موافقت هر در و ردیگ یم نظر در را هدف
 آنان درون در را يدار شتنیخو و باردارد، ظلم ارتکاب از را آنان و کند داریب مردمان روح در را عدالت تواند

 راه درونشان در فساد و کنند دایپ تیقابل و ختهنگردندیگس لگام و رندیگ بدست را نفس زمام تا سازد نیگزیجا
 ؟يریپذ یم زین را نیا. ابدین

 



 .میریپذ یم يآر: کلسیکال

 

 تن آن يبرا آنها انیز برد؟ یم سود چه هایدنینوش نیگواراتر و هایخوردن نیذتریلذ از فرسوده و ماریب تن: سقراط
 ست؟ین آنها سود از شیب

 

 .شک یب: کلسیکال

 

 ؟یگوئ یم چه تو. است یبتیمص ناتوان و ماریب تن با یزندگ که برآنم من یحت: سقراط

 

 .موافقم تو با: کلسیکال

 

 ینم اجازه ماریب به یول دارند ینم باز دنیآشام و خوردن از را تندرست مردمان پزشکان که یدان یم: سقراط
 .بنوشد ای بخورد خواهد یم چه هر دهند

 

 .است درست: کلسیکال

 

 و يزکاریناپره و ینادان يماریب به که را یروح کرد؟ تیرعا زین روح ي درباره دینبا را قاعده نیا مگر: سقراط
 هیما که گذاشت آزاد یکارهائ در تنها و بازداشت شیآرزوها و هوسها برآوردن از دیبا مبتالست یختگیگس لگام

 است؟ آن يبهبود ي

 

 .است درست: کلسیکال



 

 است؟ آن در روح صالح رایز: سقراط

 

 .البته: کلسیکال

 

 بزنند؟ لگام آن به و کنند هیتنب را آن که است نیا جز آرزوها و هوسها از روح بازداشتن: سقراط

 

 .نه: کلسیکال

 

 رد؟یخوگ یختگیگس عنان به که است آن از بهتر روح يبرا هیتنب که یکن یم قیتصد پس: سقراط

 

 .بپرس يگرید از فهمم، ینم را سخنها نیا من سقراط،: کلسیکال

 

 راه از یعنی است، یکنون بحث موضوع که راه همان از و برساند سود او به یکس خواهد ینم مرد نیا: سقراط
 .دارد باز یختگیگس عنان از و سازد داریب را او ه،یتنب

 

 .بود اسیگرگ يخشنود يبرا دادم که یپاسخهائ و نمیب ینم يسود سخنها نیا در سقراط،: کلسیکال

 

 م؟یکن رها جا نیهم در را بحث یخواه یم م؟یکن چه اکنون. خوب: سقراط

 

 .بکن یخواه یم چه هر: کلسیکال



 

 من يپرسشها به زین تو پس. داد آن به يسر دیبا بلکه گذاشت سر یب دینبا هم را افسانه ندیگو یم: سقراط
 .نماند جهینت یب بحث تا بده پاسخ

 

 با را آن ای و کن رها جا نیهم در را بحث ای يشنو یم من از اگر مکن اصرار نیا از شیب سقراط،: کلسیکال
 .بده ادامه گرید یکس

 

 نماند؟ ناتمام ما قیتحق تا کند دنبال من با را بحث نیا که هست یکس: سقراط

 

 .یبگوئ پاسخ خود و یبپرس خود یعنی ،یکن استدالل یتنهائ به که است آن بهتر دیشا: کلسیکال

 

 یم نیچن م؟یبگو یتنهائ به خود گفتند یم دوکس کنون تا آنچه کارموسیپیا قول به یخواه یم پس: سقراط
 یم گفته آنچه نندیبب تا فرادارند گوش تما دقت با دیبا همه کنم چنان اگر یول. ستین چاره نیا جز که دینما

. برد خواهند سود آن از همه دیآ بدست درست يا جهینت گو و گفت نیا از اگر چه نادرست، ای است درست شود
 میگو یم نادرست یسخن که پندارد چنان شما از یکس اگر یول کنم یم یبررس و شکافم یم را مسأله نکیا

 به بلکه اموزمیب زین شما به خواهم یم و دانم یم را یراست که نستم یمدع رایز سازد آگاه میخطا به مرا دیبا
 و ورزد مخالف من با یکس اگر که بود خواهد نیچن من روش و دارم یبرم گام جو و حست راه در شما یهمراه

 و کنم یم رها جا نیهم در را بجاست یصورت در روش نیا البته. شد خواهم میتسل زود اوست با حق که نمیبب
 .روم یم خود کار یپ در

 

 به را سخن که است آن بهتر بلکه میشو جدا گریکدی از و میبردار بحث از دست که ستیروان سقراط،: اسیگرگ
 زین گرانید دارم گمان و بشنوم را سخن ي هیبق که مشتاقم اریبس خود من. دیآ بدست يا جهینت تا یبرسان انیپا
 .همداستانند من با



 

 را ونیتریآمف سخن. زئوس ي گفته برابر در تا کنم دنبال کلسیکال با را گو و گفت داشتم آرزو اس،یگرگ: سقراط
 گوش سخن ي دنباله به نکیا یکن ياری من به بحث در يندار لیم چون ،یگرام کلسیکال ،یول. میبگو او به

 من که بدان نیقی و یکن مجاب مرا تا بکوش و بازدار رفتن شیپ از مرا يدیشن نادرست یادعائ گاه هر و کن
 .شمرد خواهم خود نعمتیول را تو ام زنده تا بلکه شد نخواهم نیخشمگ تو مانند

 

 .کن تمام را مطلب و بگو. خوب اریبس: کلسیکال

 

 :میریسربگ از میکرد تو با که را یگوئ و گفت تا فرادار گوش پس: سقرط

 

 ست؟یکی خوب و لذت -

 

 .زندیدوچ بلکه ستندین یکی که میکرد قیتصد دو هر -

 

 لذت؟ يبرا را یخوب ای خواست یخوب يبرا دیبا را لذت -

 

 .یخوب يبرا را لذت -

 

 سازد؟ یم خوب را ما که است يزیچ یخوب و کند یم شاد را ما که است يزیچ لذت -

 

 .يآر -



 

 د؟یآ دیپد ما در یتیقابل که میشو یم خوب یصورت در گر،ید زیچ هر و ما -

 

 .ستین نیا جز یراست من ي دهیعق به ،یگرام کلسیکال -

 

 شود یم دایپ خود يخود به جانداران، از یکی ای و روح ای تن ای آلت ای باشد ءیش آنکه از اعم ز،یچ هر تیقابل -
 آن؟ عتیطب با متناسب يهنر و قاعده و نظم درپرتو ای

 

 .است درست دوم شق من ي دهیعق به -

 

 است؟ زیچ همان خاص نظم ي جهینت زیچ هر تیقابل و یخوب پس -

 

 .يآر -

 

 گردد؟ یم آشفته و نظم یب روح از بهتر کند دایپ را خود خاص نظم که هم یروح -

 

 .شک یب -

 

 شود؟ خاص یاصول بند يپا که کند یم دایپ را خود خاص نظم یصورت در تنها روح -

 

 .است یهیبد -



 

 گردد؟ یم دار شتنیخو باشد خاص یاصول بند پا که یروح -

 

 .يآر -

 

 است؟ دار شتنیخو روح خوب روح پس -

 

 .اموزیب زین من به یدان یم تو اگر. دانم ینم يزیچ نیا از شیب ،یگرام کلسیکال

 

 .اریب را سخن ي دنباله: کلسیکال

 

 :است نیا سخن ي دنباله: سقراط

 

 یم رفتار است ستهیشا چنانکه ان،یآدم مقابل در چه و انیخدا برابر در چه احوال، ي همه در دار شتنیخو اگر -
 ست؟ین دار شتنیخو ردیگ شیپ ستهیناشا يرفتار اگر چه. کند

 

 .گمان یب -

 

 زکار؟یپره و ندارید کند چنان انیخدا با اگر و است عادل کند رفتار یستگیشا به انیآدم با که یکس -

 

 .يآر -



 

 دینبا که را يزیچ دار شتنیخو شخص رایز باشد یم زین شجاع است ندارید و عادل آنکه از گذشته یکس چنان -
 لذت و انیآدم و آمدها شیپ از اعم را یزهائیچ همواره بلکه زدیگر ینم ختیگر دینبا آنچه از و طلبد ینم دیطلب

 است الزم يداریپا که آنجا و ختیگر آنها از دیبا که زدیگر یم یزهائیچ از و دیطلب دیبا که طلبد یم درد و
 .ماند یم استوار

 

 به خوب پس ندار،ید هم و شجاع هم و اند عادل هم يدیشن چنانکه چون داران شتنیخو ،یگرام کلسیکال
. اند کبختین کنند، یزندگ نیچن که یکسان و کنند یم یزندگ خوب و بایز همواره خوبان و اند نیراست یمعن

 يپا که هستند یکسان نانیا. روزند ردهیت و بدبخت رو نیا از و کنند یم یزندگ بد خوبان، برخالف بدان، یول
 که برآنم و يدیشن که است نیهم من ي دهیعق! يستود یم را آنان سبب نیهم به تو و ستندین اصل چیه بند
 بهره يدار شتنیخو از دیبا شود کبختین بخواهد که یکس باشد، نیچن قتیحق اگر اما. ستین نیا جز قتیحق
 ای او خود اگر یول. نگردد هیتنب و سرزنش ازمندین که باشد آن بر همواره و زدیبگر یختگیگس لگام از و ردیبرگ

 او هیتنب در دیبا شود، هیتنب ازمندین دولت، و جامعه خواه و تن چند خواه و باشد تن کی خواه کانش،ینزد از یکی
 هر از مراد و باشد نیهم دیبا یآدم هر یزندگ هدف من ي دهیعق به. فتدین دور یکبختین از تا ندارد روا یکوتاه

 سان نیبد تا باشد هدف آن به دنیرس دیبا میکن یم یاجتماع یزندگ در چه و یخصوص یزندگ در چه که يکار
 یزندگ ینفسان يآرزوها و هوسها برآوردن و یختگیگس لگام. گردد نیگزیجا ما روح در يدار شتنیخو و عدالت

 و يهمکار از رایز اوست، با خدا نه و باشد داشته تواند یم یدوست نه کند یزندگ نیچن که یکس و است راهزنان
 يبقا ندیگو یم دانشمندان کلس،یکال. بود تواند ینم یدوست نباشد یهمبستگ که آنجا و است ناتوان یهمبستگ

 رو نیا از و است عدالت و يدار شتنیخو و یدوست و یهمبستگ ي جهینت انیخدا و انیآدم و آسمان و نیزم
 با من گمان به تو یول. شمارند ینم ختهیگس عنان و آشفته و دانند یم قاعده و نظم تابع و تمام يواحد را جهان

 نیچن. يخبر یب انیآدم و انیخدا عالم در یاضیر اعتدال تیاهم از و یغافل نکته نیا از یهست دانا اریبس نکهیا
 علوم بند در که است آن از نیا و باشد، داشته گرانید از شتریب تا بکوشد دیبا همواره یآدم که يپندار یم
 و عدالت ي جهینت یکبختین میگوئ یم که را ما يادعا نیا و زدیبرخ یکس دیبا ای اکنون پس. یستین یاضیر

 آنگاه و میریبپذ را آن همه دیبا ای و کند، نقض ،یختگیگس لگام و يبد ي زاده يروز هیس و است يدار شتنیخو
 .دیآ یم بدست جهینت چه آن از که میبنگر

 



 به اگر. کنم یم یشوخ يکرد گمان و گفتم شتریپ یساعت که است همان ادعا آن ي جهینت ،یگرام کلسیکال
 ای باشد او خود کس آن خواه بشمارد گناهکار شود یم ظلم مرتکب که را کس هر دیبا یآدم گفتم باشد ادتی

 پولوس که هم يا نکته. دیجو ياری يسخنور از او يگناهکار اثبات يبرا و شانش،یخو و دوستان از یکی ای فرزند
 بد و زشت خود هم کردن ظلم که کرد قیتصد پولوس: بود درست ،يدینپسند تو و رفتیپذ گو و گفت انیپا در

 که بود نیا آن و بود درست امدین خوش را پولوس که زین اسیگرگ سخن. دنید ظلم از بدتر و زشتر هم و است
 .باشد عادل زین خود و بشناسد را ظلم و عدل و ناحق و حق دیبا نخست شود قابل يسخنور بخواهد کس هر

 

 به توانست نخواهم هرگز من که است درست ایآ مینیبب و میکن یبررس یگرفت من بر که را يرادیا بگذار نکیا
 ادی به خصوصاً است؟ من از تواناتر يا هیفروما و زبون هر بلکه برهانم خطر از را آنان و کنم ياری دوستانم ای خود
 مرا ای ببرد را مالم ای بزند من يرو به یلیس تواند یم یناکس هر که يشمرد یم مهم یلیخ را نکته نیا دارم

 یم گرید بار ام، گفته بارها چنانکه! یدانست حالتها نیبدتر را حالت نیا و بکشد مرا یحت و کند رونیب ازشهر
 از تر نیننگ مراتب به یحالت. ببرند را سرم ای بیج ای بزنند من يرو به یلیس که ستین آن حالتها نیبدتر میگو

 ي خانه در ای ببرد یبردگ به مرا ای بدزدد مرا مال ای برساند آزار من دوستان ای من به که است یکس حالت آن،
 آورتر انیز و بدتر مراتب به او يبرا کارها نیا ارتکاب رایز. کند گرید یظلم من دوستان و من به ای و بشکند مرا

 .من يبرا آنها تحمل تا است

 

 حفاظت پوالد و آهن از استوارتر یلیدال با کرد، ثابت را آن یدرست ما ي گذشته يگوها و گفت که دهیعق نیا
 ردیبگ برآن يرادیا یکس ستین ممکن نشکند هم در را لیدال آن تو از رتریدل و تواناتر یکس ای تو تا و است شده

 آورد انیم به آن برخالف یادعائ است نتوانسته کس چیه امروز تا دارم ادی به که آنجا تا و باشد درست سخنش و
. نگردد شنوندگان شخندیر ي هیما و آورد انیم به آن برخالف یادعائ است نتوانسته کس چیه امروز تا ي هیما و

 بزرگتر آن از و هاست،یبد نیبزرگتر دیآال یم آن به دست که یکس يبرا ظلم و است درست دهیعق آن اگر حال
 ای خود به نتواند انسان اگر که ياری آن صورت نیا در آلوده، ظلم به دست که است یکس ماندن فریک یب

 مصون هایبد نیبزرگتر از را ما دوستان و ما که ياری آن نه است؟ ياری کدام استهزاست، سزاوار کند دوستانش
 حالتها نیبزرگتر از را دوستانش ای خود نتواند که است نیا یآدم يبرا حالتها نیتر نیننگ گمان یب پس بدارد؟

 ای خود نتواند که است نیا یآدم يبرا حالتها نیبزرگتر از را دوستانش ای خود نتواند که است نیا یآدم يبرا



 از را آنان نتواند که است آن دوم، ي مرتبه در نیننگ حالت آن، از پس. برهاند هایبد نیبزرگتر از را دوستانش
 درجه يبد از خود ارانی و خود رهاندن از که است یکس حالت سوم ي مرتبه در و دهد یرهائ دوم درجه يبد
 نه؟ ای یکن یم قیتصد را نکته نیا ،یگرام کلسیکال. باشد ناتوان سوم ي

 

 .کنم یم قیتصد: کلسیکال

 

 اکنون. است دنید ظلم از تر آور انیز و بدتر کردن ظلم یول بدند دو هر دنید ظلم و کردن ظلم میگفت: سقراط
 که است نیا مرادم خواستن؟ ای یتوانائ بماند؟ امان در دو هر آن از تا آورد بدست دیبا زیچ چه یآدم مینیبب دیبا

 تحمل از شیخو داشتن مصون يبرا را الزم یتوانائ دیبا ای است یکاف خواستن م،ینکن ظلم تحمل میبخواه اگر
 م؟یآور بدست ظلم

 

 .میباش توانا دیبا که است یهیبد: کلسیکال

 

 دیبا زین کار نیا يبرا ای م؟ینکن ظلم میبخواه که است بس نیهم ؟یگوئ یم چه کردن ظلم ي درباره: سقراط
 چرا کلس،یکال م؟یکن يدار خود ظلم ارتکاب از توانست مینخواه گرنه و میآور بدست خاص يهنر و یتوانائ

 کس چیه که میکرد قیتصد ضرورت يرو از گو و گفت ياثنا در پولوس و من که يپندار یم ؟یده ینم پاسخ
 گردد؟ یم آن مرتکب نخواسته بلکه کند ینم ظلم دانسته و خواسته

 

 .شود تمام گو و گفت تا کنم یم قیتصد هم را نکته نیا: کلسیکال

 

 نکند؟ ظلم بتواند تا آورد بدست خاص يهنر و یتوانائ دیبا یآدم که دینما یم نیچن پس: سقراط

 



 .يآر: کلسیکال

 

 یم مصون ظلم تحمل از است سریم که آنجا تا اقال ای همواره آن ياری به یآدم که است یتوانائ کدام آن: سقراط
 امان در ظلم از بخواهد که یکس من گمان به ؟یشیاند یم من مانند زین باره نیا در نیبب و کن تأمل کین ماند؟
 .باشد دمساز و دوست وقت حاکم با ای و کند یفرمانروائ کشور بر دیبا ای بماند

 

 یم را ات دهیعق و موافقم تو با زین بار نیا. ستود خواهم را تو یبگوئ دهیسنج سخن وقت هر سقراط،: کلسیکال
 .میستا

 

 همجنس با همجنس یدوست کامل یدوست ندیگو یم دانشمندان. نه ای يریپذ یم زین را سخن نیا نیبب: سقراط
 ؟يپندار یم نیا جز تو. است

 

 .نه: کلسیکال

 

 یبس باشد يمرد کشور آن در و کند یفرمانروائ یروح تیترب از بهره یب يمرد يکشور در گاه هر پس: سقراط
 شود؟ دوست یراست به او با توانست خواهد و د،یترس نخواهد مرد آن از مستبد يفرمانروا آن ایآ او، از بهتر

 

 .نه: کلسیکال

 

 حقارت ي دهید به را او چه د،یگز نخواهد یدوست اوست خود از بدتر که هم يمرد با کنم یم گمان: سقراط
 .کند رفتار کدلی یدوست چون او با توانست نخواهد و ستینگر خواهد

 



 .است درست زین نیا: کلسیکال

 

 و بپسندد پسندد یاوم چه هر و باشد او خود مانند که شود دمساز او با توانست خواهد يمرد تنها پس: سقراط
 خواهد بزرگ ينفوذ کشور آن در مرد نیا البته. کن دوتا پشت او شیپ و بنهد گردن او فرمان به حال نیع در

 ست؟ین نیچن. دارد روا او به یاهانت کرد نخواهد جرأت کس چیه و داشت

 

 .است نیچن: کلسیکال

 

 چیه تا آورد بدست بزرگ یقدرت تواند یم چگونه که افتد شهیاند نیا به یجوان کشور آن در اگر پس: سقراط
 عادت یجوان از که است نیا دید خواهد خود شیپ که یراه  گانهی کنم یم گمان نباشد، او آزردن يارای را کس
 .شود کشور يفرمانروا همجنس و هیشب شتریب چه هر و بداند هنر پسندد یم سلطان را چه هر نکهیا به کند

 

 .است درست: کلسیکال

 

 !شود توانا کشور در و بماند امان در آزار و اهانت از تا ردیفراگ دیبا جوان آن که يهنر است نیا پس: سقراط

 

 .البته: کلسیکال

 

 دیکوش خواهد او رایز! کلسیکال کنم ینم گمان ماند؟ خواهد مصون زین ظلم ارتکاب از جوان آن ایآ: سقراط
 چه هر بتواند که رسد یبجائ و است، گرفته دست به را حکومت زمام ظلم ي لهیوس به که شود یفرمانروائ هیشب

 ست؟ین نیچن. ندیبب فریک آنکه یب کند ظلم شتریب

 



 .دیشا: کلسیکال

 

 فرسوده و ماریب را خود روح مستبد يفرمانروا از دیتقل سبب به رایز. برد خواهد را انهایز نیبدتر پس: سقراط
 .ساخت خواهد

 

 مستبد يفرمانروا روانیپ که یدان ینم مگر. یکن یم رورویز را سخن بار هر چگونه دانم ینم سقراط،: کلسیکال
 درآورند؟ يپا از را خود مخالفان توانند یم بخواهند اگر

 

 خود انیهمشهر ي همه از باًیتقر و پولوس و تو از بار چند را سخن نیا و ستمین کر ،یگرام کلسیکال: سقراط
 ینم يستمگر و یگیفروما به تن که را یکسان البته آنان: دار فرا گوش میگو یم که يا نکته به زین تو. ام دهیشن

 یدرم يپا از يزکاریپره و یکین سبب به که یکسان نه بدند و کنند یم يبد آنان یول. آورند یدرم يپا از دهند
 .ندیآ

 

 د؟یدرآ يپا از سبب نیبد انسان که ستین غیدر: کلسیکال

 

 که یگمان نیا در هنوز. ستین نیچن خردمندان نظر در که ساخت مبرهن ما يگو و گفت! کلسیکال نه: سقراط
 یهنرهائ منظور نیبد و برد سر به دراز يعمر و بماند زنده تواند یم تا که باشد شهیاند نیا در دیبا تنها یآدم

 به دادگاه در هنر آن رایز آموخت دیبا یگفت یم که يسخنور مانند دهند، یرهائ خطر از را او که آورد بدست
 رسد؟ یم ما ياری

 

 .است نیچن سوگند خدا به ،يآر: کلسیکال

 



 ست؟ین یمهم فن تو ي دهیعق به شنا فن کلس،یکال: سقراط

 

 .نه: کلسیکال

 

 یفن بگذار ،يشمار یم ریحق را شنا اگر رهاند؟ ینم مرگ از میآن ازمندین که آنجا در را ما فن آن مگر: سقراط
 رهاند یم خطر از را ما جان فقط نه که است يسخنور مانند درست یرانیکشت فن که یدان یم. ببرم نام گرید

 صاحبان و کند ینم اهویه و یخودستائ چیه فن نیا که ینیب یم همه نیا با. کند یم حفظ زین را ما مال بلکه
 يسود ما به که ستندین یمدع آن صاحبان و کند ینم اهویه و یستائ خود چیه فن نیا که ستندین یمدع آن

 یعنی رسانند، یم دادگاه در سخنوران که برساند را سود همان ما به یرانیکشت فن وقت هر. رسانند یم بزرگ
 مال و کودك و زن با را ما اگر و طلبد یم ما از درهم مین کنم یم گمان اورد،یب نجایا به سالم نایاگ از را ما مثال

 است، کرده ما به را خدمت نیا که یکس و دیستا یم درهم دو تنها اوردیب آتن به توسیپون ای مصر از منال و
 در دارد تن به که بها کم ي جامه همان با و شود یم ادهیپ یکشت از رساند یخشک به را ما نکهیهم ناخدا، یعنی

 نشستگان یکشت رهاندن سبب به داند ینم که است شهیاند نیا در حال آن در او دیشا. کند یم گردش ساحل
 رساندن با که است آگاه امر نیا به رایز. انیز کدام به و است رسانده سود ازآنان کی کدام به هالك و غرق از

 خود به ستین دیبع رو نیا از. را او روح نه و است ساخته بهتر را آنان از یکی تن نه یخشک به ایدر از مسافران
 یبدبخت جز او يبرا مرگ از یرهائ است، نشده غرق و داشته يریناپذ درمان يماریب مسافران از یکی اگر« دیبگو

 یمهلک يماریب به است تن از ارجمندتر یبس که آنان از یکی روح اگر یول. ام نکرده یخدمت او به پس. ستین
 يبرا رو نیا از نسبت گرید خطر هر ای دادگاه ای ایدر خطر از یرهائ که دارد یارزش چه او يبرا یزندگ مبتالست،

 ایگو. است يبد یزندگ او یزندگ رایز است ماندن زنده از بهتر بار هزار مردن است دچار يماریب نیا به که یکس
 ما که یهنگام انیناخدا که است سبب نیبد ایگو. است يبد یزندگ ما که یهنگام انیناخدا که است سبب نیبد
 یم یدفاع يبناها و ها قلعه که یمهندسان حال است نیهمچن. نازند ینم خود فن به رسانند یم ساحل به را

 انیناخدا کار از کمتر نکهیا به رسد چه ست،ین سپاه سرداران کار از کمتر نانیا کار ارزش که یدان یم. سازند
 هنر از کمتر را آنان هنر همه نیا با. دهند یم یرهائ دشمن بیآس از را شهرها خود هنر ياری به رایز باشد،

 ثابت لیدل هزار با توانند یم ندیبستا را خود فن شما مانند بخواهند آنان اگر کلس،یکال ؟یدان یم سخنوران
 ریحق آنان فن با سهیمقا مقام در هنرها و فنون ي همه رایز دیشو یدفاع يبناها مهندس دیبا همه شما که کنند



 از يدختر ای یبده آنان به را خود دختر یستین آماده و ينگر یم حقارت چشم به را آنان تو نهمهیا با. دینما یم
 چه ،يبرشمرد گو و گفت يدراثنا که است همان تو فن يبرتر لیدال اگر کلس،یکال. یبخواه پسرت يبرا آنان
 «؟يبشمار ریحق را گرید يها حرفه صاحبان و مهندسان يدار حق

 

 من که ستین آن يبهتر اگر یول. ام برخاسته لیاص یخاندان از و آنانم از بهتر من گفت یخواه که دانم یم
 و مهندسان از چرا پس برهاند، خطر از را خود کسان و خود یآدم که است نیا از عبارت یانسان تیقابل و گفتم،

 اکنون، پس ؟یکن یم ادی ریتحق به است خطر از مردمان رهاندن کارشان که گرید فنون صاحبان و پزشکان
 ست؟ین خطر از افتنی یرهائ و رهاندن از ریغ اصالت و یخوب ایآ نیبب و شیندیب کین گرید بار ،یگرام دوست

 ندیگو یم که را زنان سخن و بگذارد کنار را ماندن زنده ي شهیاند دینبا مرد ایآ دارد؟ یارزش یزندگ خود مگر
 به را عمر است زنده تا که باشد شهیاند نیا در همواره و کند باور »زدیبگر خود سرنوشت از تواند ینم کس چیه«
 حاکم با و کند يرویپ کشور یاسیس وضع از کس هر که است نیا درست راه يپندار یم ای برد؟ سر به یکین

 نفوذ دولت دستگاه در و يگرد منصب و جاه صاحب تا یکن یچاپلوس آتن ملت از زین تو و شود دمساز وقت
 و آوردند یم نیبزم آسمان از را ماه ندیگو یم که یتسال زنان مانند که است سزاوار تو و من يبرا ایآ ؟یابی

 بدست نفوذ و جاه و میبده را خود وجود جزء نیتر هیگرانما دادند، یم دست از را خود فرزندان و خود چشمان
 نفوذ صاحب يمرد یبتوان آن ياری به که اموزدیب تو به يهنر تواند یم که کند ادعا یکس اگر کلس،یکال م؟یآور

 و اعتبار آتن در یبخواه اگر. بدیفر یم را تو که بدان نیقی ،يشو وقت انیفرمانروا همجنس آنکه یب يگرد
 به اگر چه. دارند بدست را شهر نیا حکومت زمام که يشو یکسان همجنس یراست به دیبا يآور بدست یمقام

 يسخنور و استمداریس را تو تواند یم یکس تنها رو نیا از. گرفت نخواهند يباز به را تو یکن دیتقل آنان از ظاهر
 دارند دوست را یکس مردم ي توده رایز. سازد آنان عتیطب همجنس یراست به را تو عتیطب بتواند که کند توانا

 تو ي دهیعق ،یگرام دوست. زارندیب آورد انیم به بیغر یسخن که هر از و دیبگو سخن آنان ي قهیسل موافق که
 است؟ نیا از ریغ

 

 قانع مردمان شتریب مانند یول ندینما یم درست نظرم به تو سخنان که ستیچ علت دانم ینم سقراط،: کلسیکال
 .شوم ینم

 



 گمان یول يریبپذ مرا سخن گذارد ینم است دهیگز خانه تو دل در که دموس عشق ،یگرام کلسیکال: سقراط
 تن با رفتار مورد در میگفت که يدار ادی به. شد یخواه قانع میکن یبررس شتریب و بهتر را مسأله نیا اگر برم یم
 را ما که نبود راه دو نیا اختالف را؟ یخوب يگرید و ردیگ یم نظر در را يندیخوشا یکی که هست راه دو روح و
 ساخت؟ یم جدا گریکدی از

 

 .دارم ادی به: کلسیکال

 

 نیچن. است یچاپلوس ینوع و ارزش یب و پست دارد نظر لذت و یخوش به تنها که نینخست راه میگفت: سقراط
 م؟ینگفت

 

 .باشد ،یخواه یم چنان تو اگر: کلسیکال

 

 بهتر در همواره روح، خواه و باشد تن خواه م،یدار سروکار چه هر با که دارد یم آن بر را ما دوم راه یول: سقراط
 .میبکوش آن ساختن

 

 .است درست: کسیکال

 

 آن ساختن بهتر صرف را خود يروین ي همه و میریگ شیپ در را دوم راه دینبا زین ملت برابر در ایآ: سقراط
 اندوزند یم هنگفت یثروت که یکسان اگر و بود خواهد دهیفا یب گرید خدمت هر میبرو نیا جز یراه اگر م؟یکن

 سالم يفکر طرز و روح دارا کنند یم یفرمانروائ جامعه تمام بر ای و رسند یم بلند يمقامها به کشور در ای
 نه؟ ای یکن یم قیتصد را نکته نیا. برد نخواهند سود نعمتها آن از کدام چیه از نباشند

 



 .یخواه یم نیچن تو چون ،يآر: کلسیکال

 

 ریتعم را بندرگاهها ای میبساز يحصار شهر يبرا مثال م،یبکن یاجتماع يکار میبخواه ما اگر کلسیکال: سقراط
 و یمهندس فن در ایآ مینیبب و میبنگر خود در کار شروع از شیپ دینبا ایآ مینمائ پا بر یگاه پرستش ای و میکن

 م؟یا فراگرفته آموزگار کدام نزد در را فن آن و میدار یمهارت يمعمار

 

 .شک یب: کلسیکال

 

 خوب خانه آن و میا ساخته يا خانه دوستانمان از یکی ای خود يبرا کنون تا ایآ که مینیبب دینبا سپس: سقراط
 به و افتهی تیترب نامدار استادان دست ریز در که شود معلوم یبررس ي جهینت در اگر نه؟ ای است درآمده کار از
 میا آورده در کار از یبناهائ چنان یتنهائ به خود زین استادان از جداشدن از پس و ساخته بایز یبناهائ آنان ياری

 فن نه اگر یول. میبپرداز یعموم يبناها ساختن به که داد خواهند حق ما به خردمندان ي همه صورت آن در
 را یعموم یبنائ ساختن که ستین خرد از دور میباش ساخته بایز یبنائ خود نه و آموخته ياستاد از را يمعمار

 م؟یکن آغاز

 

 .توست با حق: کلسیکال

 

 میبپرداز یپزشک شغل به میبخواه تو و من اگر ؟یدان یم صادق زین یعموم يکارها گرید در را اصل نیا: سقراط
 توانسته تاکنون ایآ و نه، ای است تندرست خود سقراط مینیبب بگذار« یبگوئ و یازمائیب مرا تو نخست دینبا ایآ

 امروز تا ما که شود معلوم اگر و میازمایب را تو من دینبا ایآ سپس و »کند؟ مداوا آزاد و بنده از اعم را یکس است
 خنده دهم، یم سوگند خدا به را تو صورت آن در م،یکن مداوا را یزن ای مرد ای گانهیب ای يهمشهر میا نتوانسته

 یخم ساختن با را يگر کوزه آموختن معروف مثل بنابر و میازیب دست ریخط نیچن يکار به که بود نخواهد آور
 م؟یکن بیترغ کارها آن به ستندین ما خود از بهتر که هم را یکسان و میجوئ شیپ و میکن آغاز بزرگ



 

 .است درست: کلسیکال

 

 استیس از چرا که یکن یم سرزنش مرا و يا شده یاسیس يکارها وارد تازه تو چون ،یگرام دوست: سقراط
 امروز تا کلسیکال ایآ مینیبب بگذار پس م؟یازمائیب را گریکدی باره نیا در که ستین آن وقت نم،یگز یم يدور

 و گانهیب و يهمشهر از اعم ،یکس که است افتاده اتفاق ایآ سازد؟ بهتر را خود هموطنان از یکی است توانسته
 گردد؟ خردمند و عادل و کین کلسیکال ياری به است، بوده خرد یب و ظالم و بد نخست که بنده، و آزاد

 بهتر تو زبایخ و افت پرتو در که برد یخواه نام را کس کدام و گفت یخواه چه بپرسند نیچن اگر کلس،یکال
 ،ینداشت را یعموم يکارها در مداخله جرأت هنوز و يکرد یم یزندگ خود يبرا که یزمان در اگر است؟ شده

 ؟يبر ینم را او نام چرا ،يساز بهتر را یکس يا توانسته

 

 .توست جانب به حق ندیبگو که يدار اصرار همواره سقراط،: کلسیکال

 

 به که بدانم و ابمیدر را قتیحق خواهم یم یراست به بلکه برود شیپ از من سخن که ستین آن مرادم: سقراط
 مردمان که است نیا جز یدولت يکارها در مداخله از تو مقصود ایآ و کرد اداره دیبا چگونه را کشور تو ي دهیعق
 ؟یده ینم پاسخ چرا ست؟ین نیا جز یاسیس مرد ي فهیوظ که مینکرد قیتصد دو هر بارها مگر ؟يساز بهتر را

 عادل مرد ي فهیوظ اگر. میکرد قیتصد را مطلب نیا يآر: دهم یم پاسخ تو يجا به من يا مانده خاموش چون
 میبرد نام شیپ یاندک که یمردان ي درباره را خود ي دهیعق و شیندیب گرید بار پس است، نیا کشورش برابر در

 ؟یدان یم یخوب استمدارانیس را ستوکلسیتم و ادسیلتیم و مونیک و کلسیپر هنوز مینیبب تا يبگو

 

 .ام دهیعق نیا بر ،يآر: کلسیکال

 



 ساخته بهتر و داده یرهائ يبد از را انیآتن خود یفرمانروائ دوران در ازآنان کدام هر دیبا صورت آن در: سقراط
 نه؟ ای است درست. باشد

 

 .دیشا: کلسیکال

 

 یم بدست جهینت آن بالضروره باشد بوده نیراست ياستمداریس او اگر د؟یشا یگوئ یم چرا کلس،یکال: سقراط
 .دیآ

 

 ست؟یچ سخن نیا از مقصودت: کلسیکال

 

 برقرار مزد یعموم يکارها يبرا کلسیپر یفرمانروائ دوران در انیآتن که برآنند مردم ایآ بدانم خواهم یم: سقراط
 .ساخت صیحر و سخن پر و ترسو و پرور تن را آتن مردمان نمود

 

 .اوست مخالفان يادعا نیا سقراط،: کلسیکال

 

 یکین به یفرمانروائ آغاز در کلسیپر که میدان یم کین تو و من بلکه ام دهینشن را دوم مطلب نیا یول: سقراط
 اما. گفتند ینم ناسزا و دادند ینم دشنام را او بودند بد هنوز چون انیآتن و داشت فراوان احترام و بود شهره
 به محکوم خواستند یم و کردند متهم يدزد به عمر انیپا در را او دندیگرد بهتر او ياری به چون بعد يچند

 .دانستند یم فاسد و بد يمرد را او چه کنند اعدامش

 

 است؟ کلسیپر يبد لیدل نیا: کلسیکال

 



 آن از پس و نباشند یوحش و لگدزن شوند سپرده یچوپان به آنکه از شیپ گاو و خر و اسب یگروه اگر: سقراط
 یانیچارپا يدار ماریت یکس اگر نیهمچن م؟یشمار یم یخوب چوپان را او گردند، چنان او يپرستار ي جهینت در
 م؟یبنام یخوب مارداریت را او دیبا دهد لیتحو چموش و یوحش را آنها يچند از پس و ردیبگ عهده به را

 

 .شک یب: کالسکلس

 

 کرد؟ یم یسرپرست انیآدم بر کلسیپر و: سقراط

 

 .البته: کلسیکال

 

 ستند؟ین رام عادل انیآدم هومر قول به مگر: سقراط

 

 .کنم یم قیتصد: کلسیکال

 

 او دست به که ساخت یهنگام از تر ختهیگس عنان و تر یوحش را مردمان کلسیپر که ینیب یم یول:  سقراط
 .نبود جهینت نیا خواهان هرگز او که یحال در رساند انیز او خود به آنان یختگیگس عنان و شدند سپرده

 

 کنم؟ قیتصد را سخن نیا یخواه یم: کلسیکال

 

 .يآر است، درست اگر: سقراط

 



 .خوب اریبس: کلسیکال

 

 است؟ ساخته شیپ از بدتر گفت دیبا پس باشد کرده تر ختهیگس عنان را مردمان او اگر: سقراط

 

 .دیشا: کلسیکال

 

 است؟ نبوده یخوب استمداریس کلسیپر پس،: سقراط

 

 .است نیچن تو ي دهیعق: کلسیکال

 

. بود تواند ینم نیا جز زین تو ي دهیعق یرفتیپذ که یاصول بنابر خورم، یم سوگند خدا به کلس،یکال: سقراط
 کم دست تا ندادند او دیتبع به يرأ کند بهتر خواست یم او که یمردمان همان ؟یگوئ یم چه مونیک ي درباره

 نساختند؟ وطنش از آواره و نکردند نیچن زین ستوکلسیتم با باشند؟ آسوده او يصدا دنیشن از سال ده
 او ياری به حکومت سیرئ اگر و افکنند چاه در خواستند یم یدان یم چنانکه زین را ماراتون فاتح ادسیلتیم

 هر به. شدند ینم سرنوشت آن دچار بودند بزرگ یاستمدارانیس مردان آن اگر. بودند کرده چنان بود دهینرس
 اسبها یزمان آنکه از پس یول باشد مسلط خود ياسبها و ارابه بر کار آغاز در یران ارابه که است دهیند یکس حال

 .رافتدیز به مرکب از و گردد ناتوان ارابه بر تسلط از کرد شتریب ینیتمر یران ارابه در و پرورد را

 

 .است درست: کلسیکال

 

 که يکرد قیتصد نکهیا با تو. بود درست است نداشته قابل ياستمداریس هرگز ما کشور گفتم نکهیا پس: سقراط
 تن چند آن نمونه يبرا و یداشت گرید يا دهیعق گذشتگان ي درباره میندار نیراست یمعن به ياستمداریس امروز



 بوده سخنور اگر و اند نبوده یکنون یاستمدارانیس از بهتر زین آنان که ساخت روشن ما پژوهش یول. يبرد نام را
 در يپا از زیانگ غم وضع بدان گرنه و ،یچاپلوس در نه و اند داشته یمهارت یقیحق یمعن به يسخنور در نه اند
 .آمدند ینم

 

 .اند کرده آنان که لیقب آن از کند یکارهائ بتواند یکنون مردان از یکی که هاتیه سقراط، یول: کلسیکال

 

 در که معتقدم و کنم ینم سرزنش اند کرده ملت به که یخدمت سبب به را آنان ،یگرام کلسیکال: سقراط
. برآورند را مردم يآرزوها و ازهاین اند توانسته نانیا از بهتر و بوده يامروز مداران استیس از بهتر يخدمتگزار

 داشته بهتر یآرزوهائ مردمان که کنند يکار و سازند بهتر را ملت زور ای اندرز راه از نتوانسته که است نیا رادمیا
 ستین نیا استمداریس فهیوظ چه،. نمیب ینم یفرق امروز ساستمداران و آنان انیم که است لحاظ نیا از و باشند

 و بندرها البته. سازد بهتر را مردم که است نیا بلکه بکوشد آنها يارضا در و کند يرویپ مردم التیتما از که
 میکن یم آور خنده يکار تو و من کلس،یکال ،یول اند بوده یکنون مردان از برتر مراتب به دست نیا از یکارهائ

. میابیدر را گریکدی مقصود آنکه یب میگرد یم مطلب کی گرد به میا کرده آغاز را گو و گفت نیا که یوقت از رایز
 یمعن نیبد است يخدمتگزار ینوع فقط یکی. هست تیفعال دو روح و تن پرورش يبرا که میکرد قیتصد دو هر
 و کفش میشو سرما دچار اگر و کند یم فراهم آب میگرد تشنه چون و دهد یم غذا ما به میشو گرسنه چون که

 و آشپز و بازرگان اگر اکنون. یبفهم زود تا کنم یم حیتشر مثالها نیا با را مطلب. دهد یم ما به لحاف و  جامه
 وجود از که هم یکسان و بشمارند تن انیمرب را خود سازند یم فراهم ما يبرا را زهایچ آن که کفشدوز و نانوا
 دانند ینم کسان آن رایز بود نخواهد یشگفت ي هیما کنند، قیتصد را آنان يادعا خبرند یب یپزشک و ورزش هنر
 تنها رایز. آنهاست حق میشمرد بر که یفنهائ ي همه بر یفرمانروائ و اند ورزش و یپزشک تن نیراست انیمرب که
 آن ي همه و است سودمند تن یبائیز و یتندرست يبرا یدنینوش ای یخوردن کدام نکهیا بر واقفند هنر دو آن

 که یحال در دارند يخدمتگزار ي جنبه تنها که است سبب نیهم به و اند بهره یب یشناسائ نیا از گرید يفنها
 .اند فنون آن انیفرمانروا و سروران حق به ورزش و یپزشک

 

 یابی یم در مرا مقصود که دینما یم نیچن گاه هست، تیفعال گونه دو آن زین روح ي درباره میگو یم که یوقت
 که یکن یم ادعا آن از پس یدم یول. یهمداستان من با برم یم گمان که یکن یم قیتصد چنان مرا سخن رایز



 یم رتیح به که يبر یم نام را یکسان ستند،یک آنان پرسم یم چون و است داشته قابل استمدارانیس ما کشور
 بوده استاد تن پرورش در کسان کدام ما کشور در بپرسم که است آن مانند درست یده یم که یپاسخ. افتم
 نام را فروش یم سارامبوس و یلیسیس يآشپز کتاب ي سندهینو کوس تهیم و نانوا ونیتئاز جواب، در تو و اند،
 يغذاها ساختن ایمه در یدوم و پخته یم خوب نان یکی چون يبشمار تن پرورندگان نیبهتر را آنان و يببر
 خواهم یده پاسخ نیچن من یسؤال به اگر کلس،یکال. است ساخته یم گوارا يشرابها یسوم و بوده استاد ذیلذ

 ما تن يخواهشها به تنها يبرد نام که یکسان. يخبر یب ورزش هنر از شود یم معلوم ،یگرام دوست: گفت
 یم خدمت ما تن يخواهشها به تنها يبرد نام که یکسان. يخبر یب ورزش هنر با آنکه یب کنند یم خدمت

 تن گوشت و بزرگ را شکم که است نیا آنان کار حاصل گانهی رو نیا از و باشند آشنا ورزش هنر با آنکه یب کنند
 به را خود يماریب گناه ینادان يرو از گردند یم ماریب يپرخور سبب به که یمردمان چند هر سازند فاسد را

 مردم به يستود شیپ یاندک که یاستمدارانیس. دارد باز يپرخور از را آنان بلکه گذارند ینم مردان آن گردن
 غافل يدار شتنیخو و عدالت از یول ساختهاند رومندین و بزرگ ظاهر به را آتن شهر و کرده خدمت گونه همان

 و شمرد خواهند گناهکار را يامروز مشاوران انیآتن دیآ دیپد يماریب یفربه نیا یپ در اگر اکنون. اند بوده
 کرد خواهند ادی یکین به آنان از و ستود خواهند هستند یاصل گناهکاران که را کلسیوپر مونیک و ستوکلسیتم

 یبدبخت یاصل مسبب شما که یحال در جست خواهند نهیک ادسیبیآلک من دوست و تو بر ینباش بهوش اگر و
 .دیگذشتگان جرم کیشر تنها بلکه دیستین آتن مردم

 

 کند یم محاکمه است سرزده او از که یگناه سبب به را استمدارانیس آن از یکی دولت که یوقت گذشته نیا از
 به که خدمت آنهمه با« دیگو یم و ده،یگرد دچار بزرگ یبتیمص به یگوئ که آغازد یم ونیش و ناله چنان او

 چنانکه بلکه ستین یکنون استمدارانیس به منحصر رفتار نیا و »کنند نیچن من با ستین سزاوار ام کرده کشور
 از و باشد بوده یدولت سیرئ ای عضو یکس که پسندد یم عقل ایآ یول. اند بوده چنان زین گذشتگان شنوم یم

 ياستمداریس يادعا که مردان آن حال بخواند؟ بدخواه و ظالم را آن و ندیبب يآزار حق برخالف دولت همان
 شاگردان از گاه آن و دهند یم تیقابل و یدرست درس مردم به کنند یم ادعا که ستهاستیسوف حال مانند دارند
 ایآ. کنند یم یناشناس حق اند دهید یکین شانیا از نکهیا با و پردازند ینم را شانیا مزد که دارند گله خود
 ادعا نیا ایآ کنند؟ یم ظلم ام آورده بار به عادل من که یمردمان دیبگو یکس که هست نیا از تر ابلهانه یسخن

 سخن شدم مجبور ينداد پاسخ من يپرسشها به چون ،یگرام کلسیکال ست؟ین خود با متناقض تو ي دهیعق به
 .کنم دراز



 

 ؟یبگوئ سخن یتنهائ به یتوان ینم ندهند پاسخ تو يسؤالها به اگر: کلسیکال

 

 به را تو ،یگرام دوست ،یول. میپرداخت يسخنور به ناچار ينداد پاسخ تو چون حال هر به. نه ظاهراً: سقراط
 و است ساخته رابهتر يگرید کند ادعا یکس که ستین عقل از دور ایآ نمیبب بگو دهم، یم سوگند یدوست يخدا

 است؟ مانده بد شده، دهید بهتر او ياری به نکهیا با که کند سرزنش را او گاه آن

 

 .است عقل از دور البته: کلسیکال

 

 ؟يشنو ینم شمارند یم یکوئین و تیقابل آموزگار را خود که یکسان از روز هر را سخن نیا: سقراط

 

 ؟يدار توقع چه نیا از شیب گانیفروما ازآن یول. شنوم یم: کلسیکال

 

 یم رجز دارند بدست را دولت امور زمام که یهنگام که یکسان ي درباره یگوئ یم چه. ارخوبیبس: سقراط
 جامعه که کنند یم ادعا روز هر و خوانند رجز دارند بدست را دولت و جامعه که کنند یم ادعا روز هر و خوانند

 چنان دولت و جامعه وضع از و آغازند یم تیشکا و ناله افتادند کار از نکهیهم یول اند ساخته بهتر را دولت و
 گانیفروما آن از بهتر تو نظر در استمدارانیس نیا ایآ گنجد؟ ینم تصور در آن بدتر یگوئ که کنند یم یبدگوئ

 ستهایسوف مانند درست استمداران،یس و سخنوران گفتم پولوس به شیپ یساعت چنانکه ،یگرام دوست اند؟
 فن از واالتر و باتریز را يسخنور فن اشتباه يرو از تو یول. هست آنها انیم یبزرگ شباهت کم دست ای هستند،

 از واالتر يقانونگزار چنانکه است يسخنور از برتر یستیسوف يبنگر کین اگر که یحال در يشمار یم ستهایسوف
 که یکسان رفتار از دینبا استمدارانیس و ستهایسوف که است نیا یراست. است یپزشک از برتر ورزش و قضاوت

 خود فن از و بشمارند گناهکار را خود يسخنور فن همان ياری به دیبا بلکه کنند شکوه اند کرده تیترب خود
 .ببخشد کوین یتیترب کرده، تیترب را آنان است یمدع که یکسان به است نتوانسته که کنند تیشکا



 

 .است درست: کلسیکال

 

 که یکس از ورزش آموزگار اگر. بخواهند مزد خود خدمت يبرا دینبا پس باشد درست آنان يادعا اگر: سقراط
 آموخت دنیدو آنکه از پس شاگرد است ممکن ردینگ مزد درس آغاز از شیپ اموزدیب دنیدو فن خواهد یم

 بلکه ستین یآهستگ کند یم ظلم ارتکاب به وادار را مردمان آنچه رایز زند باز سر مزد ازپرداختن و زدیبگر
 ست؟ین نیچن. است عدالت از يخبریب

 

 .است درست: کلسیکال

 

 پس او شاگرد نکهیا از باشد داشته میب دینبا ببرد انیم از را عدالت از يخبر یب تواند یم که یکس یول: سقراط
 .اموزدیب گرانید به مزد انتظار یب را خود هنر دیبا بلکه کند، ظلم شد، عادل و افتی یرهائ ظلم از آنکه از

 

 .کنم یم قیتصد: کلسیکال

 

 تواند یم که یکس یول. ستین ننگ آن مانند یفنون و يمعمار آموختن يبرا مزد طلب علت نیهم به: سقراط
 مزد خود خدمت يبرا اگر کنند، اداره یبدرست را يشهر بلکه خود ي خانه تنها نه بتوانند تا سازد بهتر را گرانید

 .شمارند یم هیفروما را او همه بخواهد

 

 .است درست: کلسیکال

 



 دیکوش خواهد شود برخوردار ازآن کس هر که است یخدمت گانهی نیا خدمتها، ي همه انیم در رایز: سقراط
 درس گرنه و کند یشناس حق شاگرد که است نیا خوب میتعل ي نشانه پس. کند یخدمت آن برابر در زین خود

 ؟یکن یم قیتصد زین را نکته نیا. ارزد ینم يزیپش به استاد

 

 .يآر: کلسیکال

 

 ایآ رم؟یگ شیپ دیبا را روش دو آن از کی کدام استیس در من تو ي دهیعق به نم،یبب بگو اکنون پس: سقراط
 خدمتگزار يا بنده چون ای سازم مردمان ساختن بهتر صرف را خود يروین ي همه آزموده کار یپزشک چون دیبا
 آغاز از همچنانکه ،یگرام کلسیکال آورم؟ فراهم آنان يبرا خواستند چه هر و کنم يرویپ آنان هوس و يهو از

 .بگو فاش یشیاند یم چه هر زین اکنون يا گفته سخن هیرایپ یب بحث

 

 .یکن شهیپ يخدمتگزار دیبا: کلسیکال

 

 کنم؟ یچاپلوس یگوئ یم ف،یشر مرد يا پس،: سقراط

 

 ...گرنه و بخوا، يخدمتگزار را آن یموسون بندگان مانند ،يدار لیم اگر: کلسیکال

 

 هم من تا بکشد، را تو توانست خواهد يا هیفروما هر گرنه و که مگو و مکن تکرار را نیشیپ سخنان باز: سقراط
 به ظلم به است گرفته ظلم به همچنانکه بلکه دید نخواهد يسود آن از ببرد مرا مال آنکه یول ،يآر: مینگو باز

 .دید خواهد انیز و برد خواهد کار

 



 یول. آورد يرو من به است ممکن بتهایمص آن از کی چیه که يا شهیاند نیا در گمانم به سقراط،: کلسیکال
 چیه رایز بود، خواهد ظالم يمرد من یمدع سازند دچار بتهایمص آن به و ببرند دادگاه به مرا اگر که دارم نیقی

 چرا؟ یدان یم. دهند من کشتن به حکم اگر داشت نخواهم عجب و بندد، ینم تهمت گناهان یب به یعادل

 

 .نه: کلسیکال

 

 یم یقیحق استیس به زمان نیا در انیآتن از یتن چند و من فقط میگو یم تنها، من مینگو آنکه يبرا: سقراط
 آنان صالح و ریخ مردمان آمد خوش يبجا میگو یم که یسخن هر در چون. میکن یم عمل آن موافق و میپرداز

 با توانست نخواهم هم دادگاه در رو نیا از پردازم ینم يدار چشم من از تو که یکارهائ به و رمیگ یم نظر در را
 آن مانند درست نمود خواهند محکوم مرا ناچار گفتم پولوس به چنانکه و آورم بدست را مردمان دل سخن
 رایز شماست بدخواه مرد نیا ن،ینازن کودکان«: دیبگو آشپز اگر. برد تیشکا کودکان به او از يآشپز که پزشک

 و کند یم الغر و زشت را شما تن سوزاندن و کردن داغ و دنیبر با و آزارد یم را شما از کوچکتر کودکان و شما
 هر که دیجو ینم یتأس من به هرگز و گذارد یم تشنه و گرسنه زور به را شما و خوراند یم شما به تلخ يداروها

 خود از توانست خواهد چگونه پزشک حال آن در »آورم یم فراهم شما يبرا دیکن آرزو نیریش و ذیلذ يغذا
 گمان کردهام، شما یتندرست يبرا را کارها آن ي همه ز،یعز کودکان که دیبگو را قتیحق بخواهد اگر کند؟ دفاع

 کرد؟ نخواهند اهویه و دیکش نخواهند ادیفر گفت؟ خواهند چه اند، نشسته برابرش در که یداوران یکن یم

 

 .گمان یب: کلسیکال

 

 ماند؟ نخواهد ناتوان گفتن سخن از و شد نخواهد درمانده پزشک آن: سقراط

 

 .توست با حق: کلسیکال

 



 گونه چیه آتن ملت يبرا کنون تا رایز بود خواهد همان من حالت ببرند دادگاه به زین مرا اگر که دانم یم: سقراط
 در دانند یم سودمند خود حال به را یخوش تنها که یمردمان برابر در آن ذکر با تا ام نساخته فراهم یخوش
 را آنان نه و کنند یم فراهم گرانید يبرا را هایخوش گونه آن که ستود خواهم را یکسان نه. بکوشم خود یرهائ
 فاسد و افکنم یم دیترد به را جوانان من که کند ادعا یکس دادگاه در اگر. گردند یم برخوردار هایخوش آن از که

 توانست خواهم نه م،یریگ یم خرده رانیپ یاجتماع و یخصوص یزندگ بر خود تلخ يسخنها با ای سازم یم
 یسخن نه و »خواهم یم را شما یکین رایز کنم چنان دارم حق ف،یشر داوران يا« میبگو و کنم انیب را قتیحق

 .دهم رضا دیآ شیپ چه هر به شد خواهم ناچار پس. آورم زبان به گرید

 

 خود از نتواند و باشد یحالت نیچن دچار شیخو کشور در یآدم که است خوب تو ي دهیعق به سقراط،: کلسیکال
 کند؟ دفاع

 

 و انیخدا برابر در ظلم ارتکاب از بتواند آن ياری به تا باشد مند بهره يگرید یتوانائ از آنکه شرط به ،يآر: سقراط
 به تواند یم کس هر که ياری نیمهمتر که میکرد قیتصد دو هر ،یباش داشته ادی به اگر. ورزد يخوددار انیآدم

 ام بهره یب یتوانائ نیا از که کند ثابت من به گرانید حضور در ای خلوت در یکس اگر پس. است نیهم کند خود
 مرگ رمیبم یناتوان نیا سبب به اگر و شد، خواهم شرمسار کنم، ياری گرانید ای خود به توانم ینم باره نیا در و

 مرگ آن که دید یخواه شوم محکوم مرگ به یچاپلوس از یناتوان علت به اگر یول بود خواهد دردناك یمرگ من
 آنچه. باشد يعار یمردانگ و خرد از آنکه مگر ترسد ینم کس چیه مرگ خود از رایز رفتیپذ خواهم اقیاشت با را

 یتباع و يدیپل به که یحال در یآدم روح که است آن یواقع یبدبخت رایز است، ظلم بترسد آن از دیبا یآدم
 .میبگو یداستان سخن نیا دییتأ در يدار لیم اگر. برسد گرید جهان به است آلوده

 

 .برسان انیپا به را بحث و يبگو زین را داستان نیا ،یگفت را همه که اکنون: کلسیکال

 

 به من یول پنداشت یخواه افسانه را آن تو که دانم یم. میبگو نیریش یداستان تا فرادار گوش پس: سقراط
 .دارم نیقی آن یراست



 

 میتقس خود انیم بودند برده ارث به پدر از که را سلطنت پلوتون و دونیا پوزه و زئوس د،یگو یم هومر چنانکه
 که است نیچن آن و کنند یم يرویپ آن از انیخدا هم هنوز که بود یقانون کرونوس یفرمانروائ دوران در. کردند

 سعادت در يبد گونه هر از فارغ آنجا در و روند یم کبختانین رهیجز به مرگ از پس زگاریپره و عادل مردمان
 به گرید جهان در گذرانند یم روزگار يستمکار و ینیدیب به جهان نیا در که آنان یول. برند یم سر به کامل
 .دارد نام تارتاروس و است شده ساخته گناهکاران مجازات يبرا که گردند یم روانه زندان

 

 اتیح حال در بود دهیرس فرا مردنشان وقت که یکسان ي محاکمه زئوس یفرمانروائ آغاز در  کرونوس زمان در
 یم داوران آن که یحکمهائ یول. کردند یم یدگیرس آنان کردار بد و کین به زنده داوران و گرفت یم صورت

 جا دو هر در گفتند و بردند تیشکا زئوس به کبختانین ي رهیجز پاسبانان و پلوتون رو نیا از. نبود درست دادند
 علت. کرد خواهم دگرگون را وضع نیا من گفت زئوس. ستندین خود يجا خور در که شوند یم دهید یکسان

 هنگام رو نیا از و شوند یم محاکمه یزندگ حال در مردمان که است نیا دهند یم نادرست احکام داوران نکهیا
 هنگام و اند دهیپوش لیاص تبار و يتوانگر و بایز يها تن به دیپل يروحها از یبس رایز اند حجاب در محاکمه
 .اند ستهیز يزکاریپره و عدالت به آنان که دهند یم یگواه و ندیآ یم گرد اریبس گواهان محاکمه

 

 تن تمام و گوش و چشم ي پرده پشت در زین آنان خود روح چون و افتند یم اشتباه در داوران سبب نیبد
 است نیا کرد دیبا که يکار نینخست رو نیا از. کنند يداور درست و نندیبب را قتیحق توانند ینم است پنهان

. بردارد انیم از را قاعده نیا ام گفته اوس پرومته به و باشند خبر با خود مرگ روز از دینبا انیآدم نیا از پس که
 تا باشند برهنه تن ي جامه از و مرده دیبا زین داوران و شوند محاکمه مرگ از پس دیبا مردمان گذشته نیا از

 از شی پ را هایدشوار نیا ي همه من. کنند صادر درست حکم و نندیبب روشن را گرید ارواح روح چشم با بتوانند
 از و ام دهیبرگز را رادامانتوس و نوسیم ایآس از: ام گماشته يداور به را خود فرزندان از تن سه و افتهیدر شما
 به گرید راه و کبختانین رهیجز به آن راه کی که یراه سه در درگذرند چون تن سه نیا. را اکوسیا اروپا

 محاکمه ندیآ یم ایآس از که را یمردگان رادامانتوس. نشست خواهند يداور به يچمنزار بر ونددیپ یم تارتاروس
 دیترد به يرأ صدور هنگام دو آن از یکی اگر و داد خواهد حکم یاروپائ مردگان ي درباره اکوسیا و کرد خواهد



 یاحکام تا ام کرده را کارها نیا ي همه من. بود خواهد یقطع نوسیم حکم و جست خواهد ياری نوسیم از افتد
 .باشد درست و کامل شود یم صادر مردمان ي درباره که

 

 تن از روح یجدائ جز مرگ که رمیگ یم جهینت نیچن ازآن و دانم یم درست را تیحکا نیا من کلس،یکال
 تن: ماند یم داشت یزندگ در که صورت همان به کی هر دندیگرد جدا گریکدی از دو آن آنکه از پس. ستین

 فربه و درشت یتن یزندگ روش سبب به ای عتیطب حسب بر یکس اگر. بود یزندگ زمان در که ماند یم همان
 يدراز همان به شیمو زین مرگ از پس داشت دراز يمو یزندگ در اگر. است فربه و درشت زین او نعش داشت

 او درنعش آثار نیا است داشته تن به زخم و انهیتاز از يآثار و بوده تکاریجنا یزندگ زمان در یکس اگر. ماند یم
 آنکه سخن کوتاه. است داریپد او جسد در حال نیهم است داشته کج ای شکسته يعضو اگر و شود یم دهید زین

 چگونه آن با و داشته یحال و وضع چه یزندگ در او تن که دید توان یم مرگ از پس یزمان تا کس هر نعش در
 .است شده رفتار

 

 بتوان روشن شد برهنه تن ي جامه از مرگ دنیرس فرا با که گاه آن و باشد نیچن زین روح وضع کنم یم گمان
 به ارواح که یهنگام. است داده يرو آن در یهائیدگرگون چه یزندگ روش سبب به و بوده چگونه آغاز در که دید
 شیپ در را آنان رادامانتوس و روند یم رادامانتوس نزد به اند آمده ایآس از که یمردگان رسند، یم داوران شیپ

 شیپ بسا و ستیک روح که بداند و بشناسد آنکه یب نگرد یم دقت به را یروح هر و دارد یم برپا خود خود يرو
 روح در که يآثار يرو از تنها رادامانتوس و ستدیا یم او برابر در گرید یپادشاه ای رانیا شاه روح که آد یم
 ندیبب اگر. کند یم يداور آن ي درباره داستیپ روح يرو آن که ندیبب اگر. کند یم يداور آن ي درباره داستیپ

 و است کرده ظلم و خورده دروغ سوگند که داند یم است زخمدار و خورده انهیتاز بلکه ستین سالم روح آن که
 نکرده رشد راست نگفته راست چون و دهیگرد مغرور خود به و گفته دروغ که ابدی یدرم بود شکسته و کج اگر

 که برد یم یپ بود ناهنجار و روزگار يزکاریناپره و یگیفروما به که برد یم یپ بود ناهنجار و زشت اگر و است
 چنان رادامانتوس. است بوده بهره یب يدار شتنیخو و اعتدال از و گذرانده روزگار يزکاریناپره و یگیفروما به

 .بکشد اوست سزاوار که را يفریک تا فرسد یم زندان به زود را یروح

 



 گردند بهتر آن ي جهینت در و ببرند سود فریک آن از خود ای تا نندیب یم عادالنه يفریک گناهکاران ي همه ارواح 
 تنها یول. آورند صالح به رو کشند یم آنان که یعذاب دنید با گرانید تا شوند گرانید عبرت ي هیما آنکه ای و

 اند آلوده بزرگ گناهان به دست که آنان. باشد ریپذ درمان گناهشان که گردند یم بهتر فریک پرتو در یکسان
 نیا با و کشند یم عذاب چگونه آنان نندیب یم که رسد یم یکسان به تنها آنان فریک سود و رندیپذ ینم درمان

 و برند، سر به يابد زندان در که است نیا سرنوشتشان و ستین ریپذ درمان عمق و شدت سبب به دردشان همه
 دارم نیقی باشد درست گفت الاوس آرشه ي درباره پولوس آنچه اگر. رندیپذ یم عبرت آنان سرنوشت دنید از

 گرانید عبرت ي هیما که یکسان شتریب کنم یم گمان و بود خواهد الاوس آرشه يابد محکومان آن از یکی که
 کشورها در که یخاص یتوانائ سبب به گروه نیا رایز بود خواهند مستبد انیفرمانروا و استمدارانیس شد خواهند

 برده را انیفرمانروا و پادشاهان از یبس نام خود اشعار در هومر چنانکه. گردند یم تهایجنا نیبزرگتر مرتکب دارند
 از یول. توسیت و فوسیزیس و تانتالوس مانند اند دهیگرد محکوم فرهایک نیتر سخت به جهان درآن که است
 یتوانائ نانیا رایز است آمده گرفتار يابد فریک به ازآنان یکی که دیگو ینم و برد ینم ینام تسیترز مانند یکسان

 یم قدرت صاحبان انیم در را مردمان نیتبهکارتر ،یگرام کلسیکال ،يآر. اند نداشته را بزرگ يگناهها ارتکاب
 نیچن. ند برنخاستها زکاریپره و عادل یمردمان گروه نیا انیم از که ستین یمعن بدان سخن نیا یول. افتی توان
 عدل به همواره و باشد توانا یکس که است دشوار اریبس رایز اند شیستا یبس خور در شوند دایپ اگر یکسان
 دیا ستهیآر آنان از یکی. گرید يکشورها در هم و اند بوده نجایا در هم مردان گونه نیا همه نیا با. کند یزندگ
 قدرت صاحبان شتریب ،یگرام کلسیکال ،یول. دارد سزا به یشهرت انیونانی انیم در که است ماخوسیزیل پسر

 از ای ستیک بداند بداند آنکه یب ابدی خود برابر در گناهکار یروح رادامانتوس چون گفتم چنانکه. اند تبهکاربوده
 که بدانند همه تا گذارد یم او يرو به هم یعالمت و کند یم تارتاروس ي روانه را او برخاسته، خانواده کدام

 عدالت به که ندیبب يزکاریپره روح اگر یول. ندیب یم شیخو سزاوار يفریک آنجا در او و نه، ای راستیپذ درمان
 او دنید از نپرداخته، خود کار به جز عمر ي همه در که باشد یلسوفیف روح اگر خصوصاً است، گذرانده یزندگ

 که نیچوب یعصائ با روش همان به زین اکوسیآ. سازد یم روانه کبختانین ي رهیجز به را او و گردد یم شادمان
 تنها گرفته دست به نیزر یعصائ دارد عهده به را دو آن یسرپرست که نوسیم یول. کند یم يداور دارد بدست

 دست به نیزر یعصائ که است دهید را او نکهیا به کند یم مباهات سهیاود هومر، اشعار در چنانکه ندینش یم
 .کرد یم محاکمه مردگانرا و داشت

 



 نزد به سالم یروح با دیبرآ دستم از که آنجا تا کوشم یم و دانم یم راست را سخنان نیا ي همه من کلس،یکال
 ي همه و نهم ینم یارج شمارند یم شرف و يبرتر ي هیما مردمان آنچه يبرا رو نیا از. بروم جهان آن داوران

 فرا من نوبت چون و میمایبپ یزندگ در را راه نیبهتر و ابمیدر را قتیحق که کنم یم آن صرف را خود يروین
 را تو اکنون و کنم یم بیترغ راه نیا مودنیپ به زین را گرانید است سریم که آنجا تا. بروم جهان از پاك رسد

 تو يبرا رایز. کنم یم دعوت هاست مسابقه نیبهتر که مسابقه نیا و یزندگ گونه نیا به ،یگرام کلسیکال زین
 درمانده زئوس پسر شگاهیپ در بلکه یبکوش خود یرهائ در ینتوان يداور روز در که ستین نیا از باالتر یننگ
 تو و بزنند یلیس تو يرو به آنجا در که ستین دیبع. شد خواهم درمانده جهان نیا دادگاه در من همچنانکه يشو

 .یبگوئ خود دفاع در یسخن یبتوان آنکه یب کنند ریتحق را

 

 حق و ،يبشمار ریحق را آنها و ندیگو یم کودکان به رزنانیپ که گونه آن از يپندار افسانه را سخنها نیا تو دیشا
 تو که ینیب یم یول. میکن دایپ نها آ از بهتر یسخن میتوانست یم پژوهش و بحث راه از ما اگر یکن نیچن یداشت

 که آن جز یراه دیبا یآدم که دیکن ثابت دینتوانست دیهست آتن مردمان نیداناتر نکهیا با اسیگرگ و پولوس و
 شما يادعاها ي همه ینادرست بلکه. دیدرآ کبختانین ي جرگه در جهان دو هر در تا ردیگ شیپ در مینما یم من

 ي همه و ظلم، تحمل از تا بهراسد شتریب ظلم ارتکاب از دیبا یآدم که شد قیتصد سخن نیا تنها و دیگرد انیع
 هر و يسخنور و زد،یبپره گرانید برابر در چه و یخصوص یزندگ در چه که شود آن صرف دیبا انسان کوشش

 .بندد کار به عدالت به خدمت يبرا فقط را گرید هنر

 

 زبان همچنانکه افتی یتوان یم آن در را جهان دو هر یکبختین که یجائ به ا،یب من دنبال به و ریبپذ مرا پند پس
 یلیس تو يرو به ای بنگرد حقارت ي دهید به را تو خواهد یم که هر بگذار پس آن از. داد یگواه آن به تو خود
 .دیرس نخواهد تو به يبد چیه ،يآور بدست تیقابل و يشو کین یراست تو اگر رایز بزند

 

 یاسیس يکارها به میبدان الزم اگر میشد توانا تیکفا قدر به و میبرد سر به را نیتمر دوران هم با آنکه از پس
 ما خود بر نخست آنکه شرط به گرفت میخواه شیپ در دیآ بهتر نظرمان به که گرید يکار ای پرداخت میخواه

 است ننگ میحال نیا در که یهنگام تا یول. میا آورده بدست را کارها آن تیصالح امروز از بهتر که گردد مبرهن



 گانهی خود با و نکرده دایپ ثابت يا دهیعق مطالب نیمهمتر ي درباره هنوز که یحال در میبدان یکس را خود که
 .است پساس اندازه نیبد هنوز ما تیترب ي هیپا يآر: میا نشده

 

 در چه راهها، نیبهتر که کرد روشن ما بر سخن نیا: میساز خود يراهنما شد آشکار آن یراست که را یسخن ایب
 به زین را گرانید و میبرو سخن نیا دنبال به ایب پس. است یانسان تیقابل و عدالت راه مرگ، از پس چه و یزندگ

. یکن یم دعوت آن رفتنیپذ به زین مرا و يا بسته آن به دل تو که یسخن دنبال به نه میکن بیترغ آن يرویپ
 .ارزد ینم چیه به سخن آن ،یگرام کلسیکال را،یز
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