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 یم بدست نیتمر راه از و ستین یآموختن ای  است؟ یآموختن تیقابل که یبگوئ من به یتوان یم سقراط،: منون
 به ای اوست، عتیطب جزء و شده خلق یآدم با بلکه شود یم حاصل نیتمر راه از نه و است یآموختن نه ای د؟یآ

 د؟یآ یم دیپد گرید ينحو

 

 یول. بودند شهره يسوار اسب در مهارت و يتوانگر به یتسال نیسرزم مردمان شتریپ ،یگرام منون: سقراط
 زادگاه که سایالر شهر مردمان بخصوص اند، برده همگان از سبقت يگو زین یدانائ به که دینما یم نیچن اکنون
 تنها نه آمد شما شهر به او که یهنگام رایز دیهست اسیگرگ ونیمد را وضع نیا شما. است پیستیآر تو دوست
 یتسال مردمان ي همه گفت توان یم بلکه است، آنان از یکی پیستیآر تو عاشق که ادیآلو ي لهیقب بزرگان

 ي وهیش به دیپرس شما از يزیچ یکس وقت هر نکهیا به داد عادت را شما او و دندیگرد او دانش ي فتهیش
 چه هر است آماده که گفت یم جا همه در زین خود او یدان یم چنانکه. دیبده پاسخ شرم و ترس یب دانشمندان
 گرید ینوع از وضع ،یگرام منون نجا،یا در یول. گذاشت ینم پاسخ یب را یپرسش چیه و بدهد پاسخ بپرسند
 آورده يرو شما شهر به و بربسته رخت شهر نیا از دانش که دینما یم نیچن و ستین یدانش گرید نجایا. است
 شود یم معلوم گانه،یب يا«: گفت خواهد و دیخند خواهد یبکن را سؤال آن یکس از نجایا در اگر رو نیا از. است

 ینم اصال که یحال در نه، ای است یآموختن تیقابل دانم یم يبر یم گمان که يپندار یم کبختین مراچنان
 ینم چیه باره نیا در انیآتن ي همه مانند زین من و است نیچن زین من خود حال منون،. »ستیچ تیقابل دانم
 بتوانم که يدار چشم چگونه ستیچ تیقابل خود دانم ینم که یوقت پس. ملولم اریبس خود ینادان از و دانم
 باستیز او که بداند است ممکن مگر شناسد ینم را منون که یکس. میبگو يزیچ آن خصائص و صفات ي درباره

 ؟يعاد مردم از ای است بزرگ یخاندان از دست،یته ای است توانگر زشت، ای



 

 به را مطلب نیا یده یم اجازه و ستیچ تیقابل یدان ینم یبراست سقراط، یول. ستین ممکن البته: منون
 م؟یبگو انمیهمشهر

 

 ام دهیند یکس امروز تا دیگو یم سقراط که کن اضافه آن به بلکه بگو را مطلب نیا تنها نه من، دوست: سقراط
 .بداند يزیچ تیقابل ي درباره که

 

 دانست؟ ینم زین او یکن یم گمان: منون

 

 دیبع. کردم دایپ ياعتقاد چه او به راجع هنگام آن در دانم ینم و است شده فیضع من حافظه منون،: سقراط
 به را سخنان آن تا بکوش پس. یباش داشته ادی به را او يها گفته زین تو و باشد گفته یسخنان باره آن در ستین
 او ي دهیعق از ریغ تو ي دهیعق کنم ینم گمان رایز يبگو را خود ي دهیعق يدار لیم اگر و ياوریب من ادی

 .باشد

 

 .است درست: منون

 

 خود تو دهم، یم سوگند خدا به را تو منون،. ستین نجایا او خود چون میبگذار کنار را او است بهتر پس: سقراط
 بداند که ام دهیند یکس مینگو ندهیآ در تا مکن غیدر من به آن آموختن از و بگو ست؟یچ تیقابل نمیبب بگو
 .ستیچ تیقابل

 

 که است نیا آن و کنم حیتشر را مرد تیقابل نخست تا فرادار گوش. ستین دشوار تو سؤال پاسخ سقراط،: منون
 خود به آنکه یب بکوبد سر را دشمنان و برساند سود خود دوستان به ضمن آن در و کند اداره را شهر امور بتواند

 خود شوهر از و کند اداره خوب را خانه که است نیا ،یبدان یخواه یم اگر ز،ین زن تیقابل. برسد يگزند او



 خاص گرید یتیقابل و دختر، چه و پسر چه است کودکان خاص که هست هم يگرید تیقابل. ببرد فرمان
 کار هر و سن هر و وضع هر يبرا رایز کرد فیتعر توان یم یآسان به را همه و فراوانند تیقابل. سالخوردگان

 .دارد وجود خاص یتیقابل

 

 گردم یم تیقابل کی یپ در من رایز است آورده يرو من به بزرگ یسعادت امروز شود یم معلوم منون،: سقراط
 عسل زنبوران از انبوه یگروه کن فرض م،یبمان هیتشب نیا بر نکهیا يبرا. يدار آماده تهایقابل از انبوه یگروه تو و
 دمیپرس یم باز و »دارند اریبس انواع زنبورها« یگفت یم و »ست؟یچ زنبور« دمیپرس یم و نمودم یم تو به را
 به ،»؟یبزرگ و یکوچک و یبائیز و یزشت مانند گرید یجهت از ای است بودن زنبور ثیح از گریکدی با آنها فرق«
 ؟يداد یم پاسخ چه سؤال نیا

 

 .ستین آنها انیم یفرق بودن زنبور ثیح از گفتم یم: منون

 

 نیا به »ست؟ین آنها انیم یفرق ثیح آن از و کندیشر آن در همه که آن ستیچ« دمیپرس یم باز اگر: سقراط
 ؟يداد یم پاسخ زین پرسش

 

 .البته: منون

 

 و واحد یصورت دیبا همه اند گوناگون و اریبس گرچه که یمعن نیبد. باشند چنان دیبا زین تهایقابل پس: سقراط
 دیبا کند وصف را تیقابل بخواهد که یکس نیبنابرا. شوند خوانده واحد ینام به علت بدان و باشند داشته مشترك

 ؟یافتیدر مرا مقصود اکنون. آورده نظر در را واحد صورت آن

 

 

 .ام افتهیدرن دیبا چنانکه هنوز را سؤال یول ام برده یپ تو مقصود به کنم یم گمان: منون



 

 و یبزرگ و یتندرست ای کند یم فرق کودك و زن و مرد مورد در تیقابل تنها یکن یم گمان منون،: سقراط
 کس، همه در یتندرست ای است زن یتندرست از ریغ مرد یتندرست گر،ید عبارت به است؟ نیچن زین يرومندین

 است؟ کسانی کودك، چه و زن چه و مرد چه

 

 .است کسانی همه در البته: منون

 

 گرانید در اگر که است يرومندین همان سبب به زن کی يرومندین است؟ نیچن زین يرومندین و یبزرگ: سقراط
 چه و مرد در چه که است نیا ،»يرومندین همان سبب به« میگو یم نکهیا از مرادم شوند؟ یم رومندین باشد زین
 است؟ نیا از ریغ تو ي دهیعق. کند ینم فرق زن در

 

 .است همان زین من ي دهیعق: منون

 

 ر؟یپ در ای باشد جوان در زن، در ای باشد مرد در که کند یم فرق تیقابل يمعتقد یول: سقراط

 

 .کند یم فرق يا اندازه تا تیقابل کنم یم گمان ،يآر: منون

 

 را خانه امور نکهیا در زن تیقابل و کند اداره خوب را شهر امور که است نیا مرد تیقابل ینگفت مگر چرا؟: سقراط
 بخشد؟ سامان

 

 .گفتم نیچن: منون

 



 يرویپ عدالت و یدانائ با رفتارش اگر کند اداره خوب را گرید يزیچ ای خانه ای شهر یکس است ممکن: سقراط
 د؟ینما

 

 .البته: منون

 

 خصائص و صفات یعنی باشند، عادل و دانا که اند تیقابل يدارا یصورت در زنان و مردان ي همه پس: سقراط
 باشند؟ داشته مشترك

 

 .شک یب: منون

 

 اند؟ تیقابل يدارا که گفت توان یم باشند ظالم و نادان اگر ؟یگوئ یم چه جوانان و رانیپ ي درباره: سقارط

 

 .هرگز: منون

 

 دارند؟ تیقابل باشند عادل و دانا اگر یول: سقراط

 

 يآر: منون

 

 باشند مند بهره زیچ کی از دیبا همه رایز اند خوب وجه کی به انیآدم ي همه که دینما یم نیچن پس: سقراط
 .باشند خوب تا

 



 .دینما یم نیچن يآر: منون

 

 .باشند خوب وجه کی به توانستند ینم نبودند تیقابل کی يدارا اگر یول: سقراط

 

 .است درست: منون

 

 از اسیگرگ که را یفیتعر تا بکوش است، یکی انیآدم ي همه مورد در تیقابل شد معلوم که اکنون: سقراط
 .ياوریب من ادی به يا رفتهیپذ زین تو و است کردن تیقابل

 

 است نیا تیقابل: میگو یم باشد صادق موارد ي همه در که کنم فیتعر چنان را تیقابل یاه خو یم اگر: منون
 .کند یفرمانروائ گرانید بر بتواند یآدم که

 

 زین بندگان و کودکان مورد در يکرد که یفیتعر منون، یول. یکن فیتعر گونه همان خواهم یم البته: سقراط
 یم فرمان که یکس تو ي دهیعق به و کند؟ یفرمانروائ خود ي خواجه بر که است نیا بنده تیقابل است؟ صادق
 است؟ بنده راند

 

 .نه: منون

 

 نه عدل به« یفزائیب فیتعر آن بر دینبا ایآ یول» .کند یفرمانروائ بتواند یآدم که است نیا تیقابل« یگفت: سقراط
 «ظلم؟

 



 .است تیقابل عدالت رایز. سقراط است یهیبد: منون

 

 تها؟یقابل از یکی ای است تیقابل: سقراط

 

 ست؟یچ مقصودت: منون

 

 هست؟ گرید يشکلها رهیدا جز رایز اعم، یمعن به شکل نه است اشکال از یکی رهیدا میگوئ ینم مگر: سقراط

 

 .هست گرید يتهایقابل عدالت جز رایز است تیقابل عدالت تنها که میگو ینم زین من. است درست: منون

 

 .بشمار را گرید يتهایقابل زین تو. بشمارم را گرید يشکلها توانم یم من یبخواه اگر اند؟ کدام تهایقابل آن: سقراط

 

 است جمله آن از زین يجوانمرد. یدانائ سوم و يدار شتنیخو گرید و است شجاعت تهایقابل از یکی: منون
 .اند تیقابل همه که هستند زین گرید وصفات

 

 و میگشت یم تیقابل یپ در رایز. گرید یصورت به بار نیا منتها م،یشد روبرو يدشوار همان با باز: سقراط
 .میا افتهین است مشترك وجه آنها ي همه انیم که را يزیچ آن یول میافتی اریبس يتهایقابل

 

 .میابیب را، تهایقابل انیم اشتراك وجه یعنی ،یجوئ یم تو آنچه میا نتوانسته هنوز و توست با حق سقراط،: منون

 



 و »ست؟یچ شکل« بپرسد یکس اگر. میشو کترینزد مقصود به بلکه تا میبکوش خواهم یم یول. دانم یم: سقراط
 است شکل رهیدا« بپرسد باز و »رهیدا« یبگوئ و »شکلها؟ از یکی ای است شکل رهیدا« بپرسد باز و »رهیدا« یبگوئ
 شکلهاست؟ از یکی رهیدا که داد ینخواه پاسخ »شکلها؟ از یکی ای

 

 

 .گمان یب: منون

 

 هست؟ گرید يشکلها یبس رهیدا از ریغ چون: سقراط

 

 .يآر: منون

 

 برد؟ یخواه نام را آنها گمان یب کدامند، گرید يشکلها که بپرسد اگر و: سقراط

 

 .يآر: منون

 

 از یکی ای است رنگ دیسف« بپرسد باز و »دیسف« یبگوئ و »ست؟یچ رنگ« بپرسد یکس اگر نیهمچن: سقراط
 «رنگهاست؟ از یکی« گفت یخواه ،»رنگها

 

 .البته: منون

 

 بودن رنگ ثیح از که برد یخواه نام را گرید یرنگهائ ناچار ،يبشمار را گرید يرنگها بخواهد اگر و: سقراط
 ندارند؟ دیسف با یفرق



 

 .البته: منون

 

 بودن رنگ ثیح از که برد یخواه نام را گرید یرنگهائ ناچار ،يبشمار را گرید يرنگها بخواهد اگر و: سقراط
 ندارند؟ دیسف با یفرق

 

 .يآر: منون

 

 از یکی ای است رنگ دیسف« بپرسد نام را گرید یرنگهائ ناچار ،يبشمار را گرید يرنگها بخواهد اگر و: سقراط
 «رنگهاست؟ از یکی« گفت یخواه »رنگها،

 

 .البته: منون

 

 بودن رنگ ثیح از که برد یخواه نام را گرید یرنگهائ ناچار ،يبشمار را گرید يرنگها بخواهد اگر و: سقراط
 ندارند؟ دیسف با یفرق

 

 .يآر: منون

 

 در اریبس یزهائیچ موارد آن ي همه در: دیبگو و دهد ادامه پرسش به من مانند کس آن است ممکن: سقراط
 که یکن یم ادعا و ینام یم شکل را همه مثال و یده یم نام کی آنها ي همه به تو یول مینیب یم خود برابر
 هست رهیدا در هم که ستیچ آن پس. ستین آنها انیم یشباهت گونه چیه ظاهر به گرچه اند شکل آنها ي همه
 ندارند؟ گریکدی با یفرق بودن شکل ثیح از و اند شکل دو هر جهت نیبد و مربع در هم و



 

 .است درست: منون

 

 مانند را رهیدا و ینیب یم گرد رهیدا مانند را مربع که است نیا ینام یم شکل را آنها ي همه نکهیا علت: سقراط
 مربع؟

 

 .وجه چیه به: منون

 

 ست؟ین مربع از کم بودن شکل ثیح از رهیدا که یگوئ یم یول: سقراط

 

 .است درست: منون

 

 که یبگوئ و »ستیچ رنگ ای شکل« بپرسد یکس اگر. یکن فیتوص را آن تا بکوش ست؟یچ شکل پس: سقراط
 چگونه«: گفت خواهد و کرد خواهد تعجب گمان یب ،یابی ینم در را مقصودش و خواهد یم چه یدان ینم

 ینخواه »ست؟یچ است مشترك وجه زهایچ آن ي همه در آنچه بدانم خواهم یم ؟یابی ینم در مرا مقصود
 میبتوان نکهیا يبرا است یخوب نیتمر خود نیا رایز یابیب را سؤال پاسخ تا بکوش پس ؟یبده پاسخ توانست
 .میکن قیتحق تیقابل ي درباره

 

 .بده پاسخ خود تو. میبگو چه دانم ینم سقراط،: منون

 

 تو؟ خاطر يبرا: سقراط

 



 .يآر: منون

 

 .است يسودمند ي معامله چون رمیپذ یم. خوب اریبس: سقراط

 

 .بگو پس: منون

 

 شکل. نه ای يریپذ یم مرا سخن که یبگوئ و یده فرا گوش دقت به میگو یم آنچه به دیبا هم تو یول: سقراط
 یم ای است یکاف فیتعر نیا. گرفته قرار رنگ از پس فاصله یب یئیش در و جا همه در که است يزیچ آن

 خرسند من یکن فیتعر نحو نیهم به را تیقابل یبتوان زین تو اگر کنم؟ ادا گرید یعبارت به را مطلب یخواه
 .شد خواهم

 

 .است کودکانه فیتعر نیا سقراط،: منون

 

 ف؟یتعر کدام: سقراط

 

 یکس اگر یول باشد نیچن که رمیگ. گرفته قرار رنگ از پس که است يزیچ آن شکل یگفت که نیهم: منون
 گفت؟ یخواه چه باشد روبرو يدشوار همان با زین باره آن در و ستیچ رنگ که نداند

 

 من: گفت خواهم کند، يباز کلمه با بخواهد و باشد مغالطه اهل کس آن اگر. گفت خواهم را قتیحق: سقراط
 سخن و يریگ دست به را قیتحق ي رشته که توست نوبت نشده روشن یبدرست مطلب اگر. دادم را خود پاسخ
 رفتار یمهربان به او با بداند را یراست بخواهد و باشد من دوست تو مانند کننده سؤال اگر یول. یکن نقض مرا

 روش با پاسخش بخواهد که یکس. باشد کیالکتید روش مطابق که بدهم یپاسخ تا دیکوش خواهم و کرد خواهم



 که کند ادا یکلمات با را مسأله جواب دیبا بلکه ورزد قناعت درست یفیتعر گفتن به دینبا باشد موافق کیالکتید
 حیتشر روش بدان را سؤال موضوع تا فرادار گوش اکنون. است دهیفهم را مطلب که ردیبپذ یبراست کننده سؤال
 یم یمعن کی به را ها کلمه آن ي همه من ؟ینام یم »آخر« ای »حد« ای »انیپا« تو که هست يزیچ. کنم
 یبرخ که يمعتقد گمان یب ،یشیاند ینم او مانند تو چون یول است مخالف سخن نیا با کوسیپرود البته. رمیگ
 .باشد داشته یمعن نیچند که يزیچ نه است ساده یمعن نیهم زین من مقصود. دارند یانیپا و محدودند زهایچ

 

 .فهمم یم زین را تو مقصود و برم یم کار به و شناسم یم را ها کلمه آن ،يآر: منون

 

 از هندسه در چنانکه یشناس یم جسم نام به که گرید يزیچ و یخوان یم سطح که هست هم يزیچ: سقراط
 ند؟یگو یم سخن آنها

 

 .يآر: منون

 

 سازد یم محدود را اجسام آنچه: میگو یم. ستیچ شکل از من مقصود که دیفهم یخواه اکنون پس: سقراط
 .است جسم حدود شکل گر،ید عبارت به. است شکل

 

 ست؟یچ رنگ پس: منون

 

 پاسخ دشوار يسؤالها نیا ي همه به که يدار چشم رمردیپ من از و يدار ینم نگاه اندازه چیه تو منون،: سقراط
 کرده فیتعر چگونه را تیقابل اسیگرگ که ياوریب ادی به و یبده رنج خود به یکم یستین آماده خود یول بدهم
 .ياموزیب من به را آن و است

 



 .آموخت خواهم تو به را آن يداد مرا پاسخ آنکه از پس: منون

 

 و یبائیز اریبس هنوز تو که داند یم باشد هم بسته چشم انسان یگشائ یم سخن به دهان نکهیهم منون،: سقرط
 !يدار فراوان دلباختگان

 

 چرا؟: منون

 

 خو دادن فرمان به که نازپرورده انیخوبرو مانند یده یم فرمان همواره سخن ضمن در نکهیا يبرا: سقراط
 پاسخ و نهم یم گردن تو فرمان به پس. ندارم مقاومت يارای انیخوبرو برابر در من که یدان یم دیشا. اند گرفته
 .بده پاسخ يآر: منون.دهم یم را سؤالت

 

 ؟يشو خرسندتر تا دهم پاسخ اسیگرگ روش به یخواه یم: سقراط

 

 .روش همان به ،يآر: منون

 

 ست؟ین نیچن. دارد یتشعشع موجود هر که دیبرآن امپدوکلس و تو: سقراط

 

 .است درست: منون

 

 گذرند؟ یم ازآنها و شوند یم وارد آنها در تشعشعها آن که هست یمجراهائ و: سقراط

 



 .يآر: منون

 

 کوچکترند؟ ای بزرگتر گرید یبرخ که یحال در مطابقند مجراها آن با تشعشعها از یبرخ: سقراط

 

 .است نیچن: منون

 

 ؟یخوان یم ینائیب يروین که هست هم يزیچ: سقراط

 

 .يآر: منون

 

 در مطابق ینائیب يروین با که است شکل تشعشع رنگ،. »میگو یم چه که بشنو« نداریپ قول به اکنون: سقراط
 .ابدی یدرم را آن ینائیب و دیآیم

 

 .رفتمیپذ و يداد کوین یپاسخ سقراط،: منون

 

 و بو که يا افتهیدر کنم یم گمان حال هر به یول. بود ذوقت موافق انمیب ي وهیش که جهت بدان دیشا: سقراط
 .کرد حیتشر توان یم سان نیبد زین گرید يزهایچ یبس و صدا

 

 .است درست: منون

 



 که یافتی یپاسخ از بهتر کردم ادا رایگ یانیب با شاعران ي وهیش به چون را پاسخ نیا ،یگرام منون: سقراط
 .دادم شکل ي درباره

 

 .است راست: منون

 

 اگر کنم یم گمان و بود نیا از بهتر مراتب به نمیشیپ پاسخ که برآنم من دموس، یالکس پسر يا ،یول: سقراط
 تو ،يشو پاك و یکن شرکت آنها در بلکه ينرو نجایا از یمذهب يجشنها انیپا از شیپ يداد وعده روزید چنانکه

 .افتی یخواه دوم پاسخ از بهتر را پاسخ آن زین

 

 .يساز روشن من بر را بحث موضوع ي همه زین تو آنکه شرط به بمانم ام آماده سقراط،: منون

 

. برد میخواه سود دو هر کنم گو و گفت تو با مسائل گونه نیا در بتوانم اگر. مکن دیترد من یآمادگ در: سقراط
 به یشوخ مقام در چنانکه تا، باش بهوش یول. ستیچ تیقابل که بگو و کن وفا خود ي وعده به زین تو اکنون
 از کل مگذار و دار نگاه سالم را تیقابل بلکه. ينساز تا چند یکی از ند،یگو یم است شکسته یظرف که یکس

 .آوردم یکاف ي اندازه به مثال باره نیا در. بماند یباق پراکنده یاجزائ و زدیبگر ما دست

 

 به و ببرد لذت یبائیز از یآدم« د،یگو یم شاعر چنانکه که، است آن تیقابل من ي دهیعق به سقراط،: منون
 آن بتواند و باشد یبائیز ي فتهیش که است تیقابل يدارا یکس گرید عبارت به. »باشد توانا زین آن ساختن فراهم

 .آورد دست به را

 

 ند؟یجو یم را یخوب یبائیز فتگانیش تو ي دهیعق به: سقراط

 



 .يآر: منون

 

 خواهند؟ ینم را یخوب مردمان ي همه را؟ یخوب يا پاره و ندیجو یم را يبد مردمان از یبرخ پس: سقراط

 

 .پندارم یم نیچن من: منون

 

 خواهند؟ یم را يبد که هستند هم یکسان پس: سقراط

 

 .يآر: منون

 

 آن به کنند یم آرزو همه نیا با و است بد که دانند یم ای خواهند یم است خوب نکهیا گمان به را يبد: سقراط
 برسند؟

 

 .است ممکن صورت دو هر: منون

 

 بخواهد؟ را آن و است بد يزیچ که بداند یکس است ممکن یگوئ یم پس: سقراط

 

 .يآر: منون

 

 برسد؟ او به يبد که خواهد یم ست؟یچ خواهد یم را آن یگوئ یم نکهیا از مرادت: سقراط

 



 .يآر: منون

 

 خواهد؟ یم همه نیا با و دارد انیز يبد که داند یم ای است؟ سودمند او يبرا يبد که پندارد یم چون: سقراط

 

 .دارد انیز دانند یم نکهیا با گرید یبرخ و خواهند یم است سودمند نکهیا گمان به را يبد کسان یبعض: منون

 

 اند؟ واقف آن يبد بر پندارند، یم سودمند را بد که یکسان يبر یم گمان و: سقراط

 

 .کنم ینم گمان نه،: منون

 

 یم گمان که خواهند یم را يزیچ بلکه خواهند ینم را يبد ستندین واقف آن يبد بر که یکسان پس: سقراط
 یخوب خواهان قتیحق در خواهند، یم و پندارند یم کین را يبد که یکسان گرید عبارت به است؟ خوب کنند
 ست؟ین نیچن. يبد نه اند

 

 .دینما یم نیچن: منون

 

 د؟ید خواهند انیز يبد از که دانند ینم خواهند، یم و شناسند یم را يبد که آنان یول: سقراط

 

 .بدانند دیبا البته: منون

 

 شد؟ خواهند روز رهیت نندیبب انیز اگر که دانند ینم و: سقراط



 

 .دانند یم شک یب: منون

 

 شد؟ خواهند روز رهیت نندیبب انیز اگر که دانند ینم و: سقراط

 

 .دانند یم: منون

 

 زد؟یبگر یکبختین از و بخواهد يروز رهیت که هست یکس: سقراط

 

 .کنم ینم گمان سقراط،: منون

 

 رهیت رایز خواست نخواهد را يبد زد،ینگر یکبختین از و نخواهد يروز رهیت که یکس ،یگرام منون پس: سقراط
 .گردد بد و برود یپ در یآدم که ستین نیا جز يروز

 

 .باشد يبد يآرزو در تواند ینم کس چیه. توست جانب به حق سقراط،: منون

 

 باشد؟ داشته را آن به دنیرس یتوانائ و بخواهد را یخوب یآدم که است نیا تیقابل یگفت که يدار ادی به: سقراط

 

 .گفتم نیچن: منون

 



 گرانید از بهتر کس چیه ثیح نیا از و هست همه در خواستن آن که ساخت روشن ما بحث یول: سقراط
 .ستین

 

 .دینما یم نیچن: منون

 

 است؟ يگرید از برتر یکی آن به دنیرس یتوانائ ثیح از تنها میبگوئ پس: سقراط

 

 .میبگوئ نیچن دیبا يآر: منون

 

 آورد؟ دست به را یخوب بتواند انسان که است نیا تیقابل پس: سقراط

 

 .است نیهم درست سخن يآر: منون

 

 یگوئ یم. باشد تو جانب به حق دیشا. نه ای است درست مینیبب تا میکن یبررس زین را سخن نیا بگذار: سقراط
 آورد؟ دست به را یخوب بتواند یآدم که است نیا تیقابل

 

 .يآر: منون

 

 است؟ يتوانگر و یتندرست مانند یزهائیچ ،یخوب از مقصودت و: سقراط

 

 .اند لیقب آن از زین جاه زرو و میس ،يآر: منون



 

 ینم داند؟ یم تیقابل را زر و میس است، بوده نیهمنش رانیا شاه با پدرش که منون پس. خوب اریبس: سقراط
 آن که يمعتقد ای ؟»دیآ دست به یدرست و عدالت به که يزر و میس« یفزائیب فیتعر آن به کم دست یخواه
 م؟یگرد یم تیقابل يدارا میآور دست به راه هر از را زهایچ

 

 .دیآ فراهم یبدرست دیبا میس و زر البته: منون

 

 همراه تیقابل اجزاء گرید ای يدار نید و يدار شتنیخو و عدالت با دیبا زر و میس لیتحص یگوئ یم پس: سقراط
 ست؟ین تیقابل است، خوب نکهیا با تنها، زر و میس گرنه و باشد

 

 .میگو یم نیچن يآر: منون

 

 است، همراه یختگیگس عنان و ظلم با آنها لیتحص که آنجا زر، و میس آوردن دست به از یکس اگر: سقراط
 است؟ تیقابل زین اوردنین دست به نیا ورزد، يخوددار

 

 .دینما یم نیچن: منون

 

 تیقابل از نه ،يشمار یم خوب که یزهائیچ اوردنین دست به ای آوردن دست به شود یم معلوم پس: سقراط
 ظلم با آنچه و است تیقابل موافق است همراه عدالت با چه هر فقط و د،یافزا یم آن بر نه و کاهد یم یآدم

 .فساد و يبد است همراه

 

 .است نیهم یراست کنم یم گمان: منون



 

 ت؟یقابل خود نه اند تیقابل ياجزا فقط يدار شتنیخو و عدالت که ینگفت شیپ یساعت مگر: سقراط

 

 .گفتم نیچن: منون

 

 ؟یکن یم مزاح من با منون،: سقراط

 

 ست؟یچ مقصودت: منون

 

. داد پاسخ دیبا چگونه سؤال به که یبدان تا آوردم هم یمثالهائ و ینشکن را تیقابل تا باش بهوش گفتم: سقراط
 قیتصد خود مگر آورد؟ دست به را یخوب عدالت ياری به بتواند انسان که است نیا تیقابل یگوئ یم باز اکنون
 است؟ تیقابل از یجزئ عدالت که ينکرد

 

 .توست با حق منون

 

 رایز است، تیقابل باشد، همراه تیقابل از یجزئ با که یعمل که دیآ یبرم جهینت نیا تو پاسخ از نیبنابرا: سقراط
 .تیقابل تمام نه است تیقابل از یجزئ عدالت که يا کرده قیتصد خود

 

 .ینیب یم یبیع چه سخن نیا در: منون

 



 یگوئ یم ،یبنمائ من به را تیقابل خود نکهیا يجا به تو یول یکن فیتعر را تیقابل تمام خواستم منون،: سقراط
 به را آن از یجزئ و یبشکن را تیقابل اگر که يپندار یم و است، تیقابل باشد همراه تیقابل از یجزئ با که یعمل
 منون،: میبگو و کنم تکرار را خود پرسش ناچارم رو نیا از. ستیچ تیقابل تمام که دانست خواهم یبنمائ من
 را آن از یجزئ تواند یم شناسد ینم را تیقابل تمام که یکس یکن یم گمان ای ست؟یچ تیقابل تمام پس

 بشناسد؟

 

 .کنم ینم گمان نیچن نه،: منون

 

 یکلمات با رایز مینمود رد را پاسخ گونه آن م،یکرد یم فیتعر را شکل که یهنگام یباش داشته ادی به اگر: سقراط
 دهنده پاسخ و پرسنده انیم آنها یمعن ي درباره بود الزم نخست و نبود روشن آنها خود یمعن که بود شده ادا

 .دیآ عمل به توافق

 

 .است درست: منون

 

 آن، از یجزئ ذکر با توانست یخواه ،يا نساخته معلوم را تیقابل خود تا که مکن گمان من، دوست پس: سقراط
 ست؟یچ تیقابل خود بپرسم باز ناچارم رو نیا از. ستین درست مورد چیه در روش نیا. يساز روشن را آن تمام
 ؟یدان ینم بجا را سؤال نیا ای

 

 .بجاست البته: منون

 

 باره آن در اسیگرگ تو دوست و ستیچ تیقابل که یبگوئ و یبده را آن پاسخ تا بکوش پس بجاست اگر: سقراط
 د؟یگو یم چه

 



 و رانیح خود مانند را همه که است نیا تو هنر گانهی بودم دهیشن شوم آشنا تو با آنکه از شیپ سقراط،: منون
 کنم، یمزاح که یده یم اجازه اگر. يا ساخته درمانده و جیگ و مسحور مرا که نمیب یم زین اکنون. یکن درمانده

 یم تنش بزند دست آن به کس هر که یهست یائیدر جانور آن مانند گرید جهات از هم و ظاهر صورت به هم تو
 حس یب چنان زبانم و افتاده لرزه به روحم و تن که کنم یم احساس زین خود من رایز. شود یم حس یب و لرزد
 ي دهیعق به و رانده سخن تیقابل ي درباره مردم يبرا بارها کنون تا. بدهم را تو پاسخ توانم ینم که است شده
 به رو نیا از. ستیچ تیقابل میبگو که ندارم یتوانائ اندازه آن دم نیا در یول ام برآمده عهده از خوب اریبس خود
 نیچن گانگانیب غربت ارید در اگر چه ينرو گانهیب يشهر به و يرینگ شیپ در سفر راه هرگز که دهم یم پند تو
 .کرد خواهند رونیب خود شهر از و پنداشت خواهند جادوگر و ساحر را تو نندیبب تو از ياثر

 

 .یبیبفر مرا بود کینزد و یهست یبیغر زنگبازین منون،: سقراط

 

 ست؟یچ مقصودت: منون

 

 انیخوبرو ي همه ي وهیش نیا و کنم آغاز را تو وصف زین من تا یساخت انینما مرا ریتصو هیتشب آن با: سقراط
 به را تو من یول. نندیبب آن در را خود یبائیز تا شود نهاده برابرشان در يا نهیآئ خواهند یم هموراه که است
 یب را گرانید تنها که است چنان يکرد هیتشب آن به مرا که یائیدر جانور آن اگر. کرد نخواهم مانند زیچ چیه

. ستین او و من انیم یشباهت گرنه و بجاست تو هیتشب صورت آن در است حس یب زین خود بلکه کند ینم حس
 من حال زین تیقابل مورد در. شمیتشو در همواره زین خود که است آن از سازم یم مشوش را گرانید من نکهیا

 من تن به دستت که اکنون و یدانست یم شتریپ تو دیشا یول. ستیچ آن دانم ینم زین خود رایز است چنان
 .میکن دایپ را آن میبتوان بلکه تا مینشو ملول قیتحق از ایب پس. يا برده ادی از را آن است خورده

 

 از یابیب را آن اگر و ؟یکن قیتحق یخواه یم چگونه ست،یچ یدان ینم اصال که يزیچ ي درباره سقراط،: منون
 .میکن دایپ را آن میبتوان آنچه که دانست یخواه کجا

 



 از یابیب را آن اگر و ؟یکن قیتحق یخواه یم چگونه ست،یچ یدان ینم اصال که يزیچ ي درباره سقراط،: منون
 ؟یجست یم که است همان يا افتهی آنچه که دانست یخواه کجا

 

 یمعن ؟يآور یم انیم به را یبزرگ ي مسأله چه سخن نیا با که یدان یم چیه. یگوئ یم چه فهم یم: سقراط
. داند ینم آنچه ي درباره نه و کرد تواند یم قیتحق داند، یم که يزیچ ي درباره نه یآدم که است نیا تو سخن

 ي درباره داند ینم چون کرد تواند ینم قیتحق داند ینم آنچه در و ستین قیتحق به يازین داند یم آنچه در رایز
 .کند قیتحق چه

 

 ؟یدان ینم درست مرا سخن: منون

 

 .نه: سقراط

 

 ؟یدان ینم درست مرا سخن: منون

 

 .نه: سقراط

 

 ؟یکن انیب را آن علت یتوان یم: منون

 

 .آگاهند یآله اسرار از که ام دهیشن یزنان و مردان از را آن ،يآر: سقراط

 

 ند؟یگو یم چه: منون



 

 .بایز هم و است درست هم ندیگو یم آنچه: سقراط

 

 ند؟یگو یم چه و ستندیک آنان: منون

 

 حساب يرو از کنند یم و ندیگو یم چه هر تا مراقبند همواره که انندیخدا خدمتگزاران آنان از یبرخ: سقراط
 انیخدا از که ندارندیپ مانند یشاعران گرید یبرخ. رندیگ عهده به را خود گفتار و کردار تیمسئول بتوانند و باشد
 او خود یول ابدی یم انیپا جهان نیا در او اقامت چند هر. است جاودان یآدم روح ندیگو یم. ندیجو یم الهام
 که معتقدند جهت نیبد. ردیگ یم سر از را یزندگ دیگز یجدائ تن از آنکه از پس بلکه رود ینم انیم از هرگز
 نیبد را یزندگ کس هر ندیگو یم و باشد، زکاریپره و ندارید است سریم که آنجا تا یزندگ سراسر در دیبا یآدم
 یروشنائ به و باال عالم به سال نه از پس و رهاند یم فریک از را او فونه پرسه نیزم ریز جهان در برد بسر سان
 پادشاهان و گردند یم انیآدم نیپاکتر و نیبهتر بازگردند جهان نیبد دوباره چون نانیا. فرستد یم آفتاب

 از را یزندگ بارها و است جاودان گفتم، چنانکه رح، چون. زندیخ یبرم شانیا انیم از بزرگ لسوفانیف و رومندین
 از. شناسد یم و ندیب یم را زیچ همه گفت توان یم یحت و زها،یچ یبس جهان آن و جهان نیا در ردیگ یم سر
 افتهیدر و دهید نیشیپ یزندگ در که را یمطالب زهایچ گرید و تیقابل ي درباره بتواند اگر ستین شگفت رو نیا

 که ستین یمانع پس آشناست زیچ همه به روح و است وستهیپ هم به عتیطب تمام چون. اوردیب ادی به و است
 مردمان را يادآوری نیا. اوردیب ادی به را زیچ همه ستدینا باز جو و جست از اگر آورد ادیب را يزیچ که هر

 یگفت تو که را یسخن نیبنابرا. ستین آوردن ادی به جز قتیحق در آموختن و دنیپژوه یول نامند یم آموختن
 گرید سخن آن یحال در سازد یم پرور تن و دارد یم باز جو و جست و پژوهش از را یآدم چون رفتیپذ نخواهم

 درباره تو ياری به خواهم یم دارم نیقی آن یدرست به من چون و کند یم بیترغ جو و جست و قیتحق به را ما
 .کنم قیتحق تیقابل ي

 

 زین من به و یکن ثابت را نکته نیا یتوان یم ست؟ین ادآوردنی به جز آموختن یگوئ یم پس. خوب اریبس: منون
 ؟ياموزیب



 

 همه و ستین یآموختن زیچ چیه گفتم نکهیا با بخوانم؟ نگباز ین را تو داشتم حق که ینیب یم منون،: سقراط
 من سخن در یتناقض یکوش یم سان نیبد و اموزمیب تو به را نکته آن یخواه یم باز است یآوردن ادی به زیچ
 .یکن دایپ

 

 یدرست یتوان یم اگر پس. گفتم چنان عادت لیسب بر بکله ستین آن مقصودم سوگند خدا به سقراط، نه: منون
 .کنم روشن من بر را سخن آن

 

 .نجایا ایپسرب. خوب اریبس: منون

 

 داند؟ یم یونانی زبان و است یونانی يخواند که غالم نیا: سقراط

 

 .است آمده ایدن به ما ي خانه در ،يآر: منون

 

 آورد؟ یم ادیب يزیچ ای آموزد یم من از يزیچ نیبب و دار فرا گوش او و من يگو و گفت به اکنون پس: سقراط

 

 .داد خواهم گوش دقت به: منون

 

 است؟ یشکل نیچن ست؟یچ مربع یدان یم غالم،: سقراط

 

 .يآر: غالم



 

 بود؟ خواهد خصائص همان يدارا باز شود کوچکتر ای بزرگتر مربع نیا اگر: سقراط

 

 .يآر: غالم

 

 تر ساده یسؤال بگذار است؟ گز چند مربع مساحت دوگز، زین ضلع نیا و باشد دوگز ظلع آن طول اگر: سقراط
 بود؟ نخواهد دوگز مربع مساحت گز کی ضلع نیا و باشد دوگز ضلع آن اگر. بکنم

 

 .البته: غالم

 

 ست؟ین دوگز دوبار مربع مساحت است، دوگز زین ضلع نیا که اکنون یول: سقراط

 

 .شک یب: غالم

 

 .بده پاسخ آنگاه و شیندیب کین است؟ گز چند دوگز دوبار: سقراط

 

 .گز چهار: غالم

 

 اضالعش و باشد نیا هیشب ثیح هر از که میباش داشته مربع نیا برابر دو ي اندازه به یمربع است ممکن: سقراط
 باشد؟ برابر گریکدی با

 



 .است ممکن البته: غالم

 

 بود؟ خواهد گز چند آن مساحت: سقراط

 

 .گز هشت: غالم

 

 بود؟ خواهد گز چند دوم مربع در. بود دوگز نینخست مربع در ضلع هر طول: سقراط

 

 .بود خواهد آن برابر دو که است معلوم: غالم

 

 هر طول داند یم که پندارد یم او. کنم یم سؤال فقط بلکه آموزم ینم يزیچ او به که ینیب یم منون،: سقراط
 داند؟ ینم که است معتقد یکن یم گمان ای. است گز چند يگز هشت مربع ضلع

 

 .داند یم که پندارد یم: منون

 

 داند؟ یم یبراست: سقراط

 

 .نه: منون

 

 باشند؟ برابر دو دیبا زین آن اضالع طول باشد برابر دو مربع مساحت اگر که پندارد یم پس: سقراط

 



 .يآر: منون

 

. آورد خواهد ادی به را گرید مطالب یمطلب از چگونه ینیبب تا فرادار گوش گو و گفت ي دنباله به اکنون: سقراط
 طول که ستین نیا مرادم شود؟ یم دوبرابر زین آن مساحت میکن برابر دو را مربع اضالع اگر که يمعتقد غالم،

 نیبب و شیندیب گرید بار. شوند برابر دو دیبا اضالع ي همه بلکه بماند، کوتاه گرید ضلع و شود درازتر ضلع کی
 ساخت؟ برابر دو را ضلع هر دیبا مربع مساحت ساختن برابر دو يبرا

 

 .يآر: غالم

 

 گردد؟ یم برابر دو میفزائیب آن خود ي اندازه به ضلع نیا به اگر. خوب اریبس: سقراط

 

 .يآر: غالم

 

 د؟یآ یم دست به گز هشت مساحت به یمربع میکن برابر دو را ضلع چهار هر طول اگر و: سقراط

 

 .يآر: غالم

 

 است؟ يگز هشت تو ي دهیعق به مربع نیا. میکن رسم برابر دو اضالع با یمربع ایب: سقراط

 

 .يآر: غالم

 



 است؟ يگز چهاز مربع آن ي اندازه به آنها از کی هر که ستین مربع چهار يحاو مربع نیا یول: سقراط

 

 .است درست: غالم

 

 است؟ مربع آن برابر چهار پس: سقراط

 

 .يآر: غالم

 

 است؟ برابر دو همان برابر، چهار: سقراط

 

 .نه: غالم

 

 است؟ برابر چند پس: سقراط

 

 .برابر چهار: غالم

 

 برابر؟ دو نه دیآ یم دست به برابر چهار مربع میکن برابر دو را ضلع اگر پس: سقراط

 

 .توست با حق: غالم

 



 ؟يگز هشت نه دیآ یم دست به يگز شانزده مربع یعنی: سقراط

 

 .يآر: غالم

 

 .شد برابر چهار میکرد رسم اکنون هم که یمربع د؟یآ یم دست به چگونه يگز هشت مربع پس: سقراط

 

 .است درست: غالم

 

 ست؟ین يگز هشت نصف يگز چهار مربع: سقراط

 

 .است نیچن: غالم

 

 است؟ يگز شانزده نصف و يگز چهاز برابر دو يگز هشت مربع پس: سقراط

 

 .يآر: غالم

 

 باشد؟ يگز شانزده از کوچکتر و يگز چهار از بزرگتر دیبا يگز هشت پس: سقراط

 

 .يآر: غالم

 



 ست؟ین گز چهار ضلع نیا طول و دوگز ضلع آن طول: سقراط

 

 .است نیچن: غالم

 

 باشد؟ دیبا گز چند يگز هشت مربع ضلع پس: سقراط

 

 .گز سه: غالم

 

 کی آن نصف و است دوگز ضلع طول رایز م؟یفزائیب آن به را آن نصف دینبا باشد، گز سه میبخواه اگر: سقراط
 آمد؟ خواهد دست به میخواه یم که یمربع سان نیبد که يمعتقد. گز سه شود یم دوگز بعالوه گز کی و گز،

 

 .يآر: غالم

 

 است؟ چند سه بار سه: سقراط

 

 .نه: غالم

 

 باشد؟ گز چند ما مربع مساحت میخواست یم: سقراط

 

 .گز هشت: غالم

 



 آورد؟ مینخواه بدست يگز هشت مربع میریبگ گز سه را مربه ضلع هر اگر: سقراط

 

 .نه: غالم

 

 بده نشان و ایب کترینزد یکن انیب یتوان ینم عدد با را آن ضلع طول اگر م؟یآور بدست چگونه را آن پس: سقراط
 باشد؟ دیبا يدراز چه به نمیبب

 

 .دانم ینم سقراط،: غالم

 

 دانست ینم هم گو و گفت آغاز در است؟ کرده شرفتیپ اندازه چه تا آوردن ادی به در ینیب یم منون،: سقراط
 یم پاسخ خاطر نانیاطم با رو آن از و داند یم که پنداشت یم یول باشد دیبا گز چند يگز هشت مربع طول
 .داند یم که برد ینم هم گمان و داند ینم چون است شده مشوش اکنون یول. داد

 

 .یگوئ یم راست: منون

 

 است؟ نشده شیپ از بهتر او وضع داند ینم آنچه ي درباره: سقراط

 

 .شده بهتر البته: منون

 

 است؟ دهید انیز م،یساخت حسش یب و جیگ یائیدر جانور آن مانند و میکرد مشوش را او نکهیا از: سقراط

 



 .کنم ینم گمان: منون

 

 سخن پروا یب رو آن از و داند یم که پنداشت یم نخست. میا برده شتریپ گام چند را او کار نیا با پس: سقراط
 داند ینم که داند یم اکنون یول. گفت یم سخن پروا یب رو نیا از و داند ینم که داند یم اکنون یول. گفت یم
 .بداند داند ینم آنچه خواهد یم و است کرده دایپ جو و جست و قیتحق به یلیم رو نیا از و

 

 .است درست: منون

 

 آماده داند، ینم که گردد معتقد و شود مشوش و جیگ آنکه از شیپ گو، و گفت آغاز در یکن یم گمان: سقراط
 اموزد؟یب داند، یم که پنداشت یم یول دانست ینم که را يزیچ تا کند هموار برخود جو و جست رنج بود

 

 .وجه چیه به: منون

 

 بود؟ سودمند او حال به شدن مشوش پس: سقراط

 

 . گمان یب: منون

 

 که را يزیچ تا کرد خواهد ياری من به جو و جست در چگونه شیتشو نیا سبب به نیبب اکنون: سقراط
 دقت با زین تو. آموخت نخواهم او به زیچ چیه و کرد خواهم یسؤالهائ او از فقط من. میابیب میگرد یم بدنبالش

 او از را او خود يها شهیاند سؤال راه از ای آموزم یم او به يزیچ ایآ ینیبب تا فرادار گوش ما يگو و گفت به تمام
 .آورم یم رونیب

 



 ست؟ین يچهارگز مربع همان نیا نمیبب بگو غالم،

 

 .است همان: غالم

 

 م؟یکن وصل آن به اندازه نیهم به یمربع میتوان ینم: سقراط

 

 .میتوان یم البته: غالم

 

 اندازه؟ همان به سوم یمربع و: سقراط

 

 .البته: غالم

 

 ستند؟ین يمساو مربع چهار ها نیا: سقراط

 

 .است معلوم: غالم

 

 است؟ نینخست مربع برابر چند ها نیا مجموع: سقراط

 

 .برابرآن چهار: غالم

 



 م؟یخواست یم چه که يا کرده فراموش مگر. میآور دست به را آن برابر دو  میخواست یم یول: سقراط

 

 .ام نکرده فراموش است، درست: غالم

 

 برابر جزء دو به را مربعها آن کنند یم وصل آن گرید ي هیزاو به را مربع ي هیزاو کی که خطها نیا: سقراط
 کنند؟ ینم میتقس

 

 .است درست: غالم

 

 سازند؟ ینم تازه یمربع کنند یم وصل گریکدی به را مربعها يایزاو که خط چهار نیا: سقراط

 

 .سازند یم: غالم

 

 است؟ اندازه چه به تازه مربع نیا: سقراط

 

 .دانم ینم درست: غالم

 

 اند؟ نکرده جدا را آن نصف مربع هر از خطها نیا مگر: سقراط

 

 .است نیچن: غالم

 



 است؟ مربع نصف چند يحاو تازه مربع نیا: سقراط

 

 .چهارتار: غالم

 

 دارد؟ را مربعها نصف نیا از تا چند ما نینخست مربع: سقراط

 

 .دوتا: غالم

 

 دوتاست؟ برابر چند تا چهار: سقراط

 

 .آن برابر دو: غالم

 

 دارد؟ گز چند تازه مربع نیا پس: سقراط

 

 .گز هشت: غالم

 

 اند؟ کدام آن اضالع: سقراط

 

 .خطها نیا: غالم

 



 وندند؟یپ یم يا هیزاو به را يا هیزاو يچهارگز يمربعها در که یخطهائ یعنی: سقراط

 

 .يآر: غالم

 

 ضلع آن قطر میکن برابر دو را يگز چهار یمربع میبخواه اگر پس. نامند یم قطر علم اهل را خطها نیا: سقراط
 بود؟ خواهد تازه مربع

 

 .است درست سقراط، ،يآر: غالم

 

 آورد؟ زبان به خود تصورات جز يا کلمه غالم نیا بگو، راست منون،: سقراط

 

 .بود او خود تصورات گفت چه هر سقراط، نه: منون

 

 نبود؟ نادان شیپ یاندک مگر: سقراط

 

 .است درست: منون

 

 نه؟ ای بودند او در تصورات آن همه نیا با: سقراط

 

 .بودند او در البته: منون

 



 دارد؟ درست یتصورات داند ینم آنچه ي درباره داند، ینم که هم یکس پس: سقراط

 

 .است نیچن که يکرد ثابت تو: منون

 

 روش نیبد مکرر یکس اگر و درآمدند جنبش به یائیرؤ مانند او تصورات جواب و سؤال نیا ياثنا در: سقراط
 .داند یم زهایچ یبس او که دید یخواه کند سؤال

 

 .دینما یم نیچن: منون

 

 و ابدیب خود در را دانستن توانست خواهد کنند سؤال درست اگر اموزد،یب او به يزیچ یکس آنکه یب پس: سقراط
 اورد؟یب رونیب خود از

 

 .است درست: منون

 

 است؟ آوردن ادیب جز دانستن، آوردن رونیب خود از: سقراط

 

 .نه: منون

 

 يدارا شهیهم پس داشته، شهیهم اگر یول. است بوده یدانائ آن يدارا شهیهم پس داشته، شهیهم اگر: سقراط
 اندازه دانش او به یکس مگر. است نکرده دایپ جهان نیا در نیقی نداشته، شهیهم اگر یول. است بوده یدانائ آن



 آن اگر. گرید يدانشها است نیهمچن. برد بکار را دانش آن تواند یم شهیهم همه نیا با است؟ آموخته يریگ
 .است آمده ایبدن تو ي خانه در که یگفت خود رایز. یبدان دیبا تو باشد آموخته یکس از را دانش

 

 .نداده ادی او به را زهایچ نیا کس چیه که دانم یم: منون

 

 است؟ گرفته ادی گرید یدرزمان که میکن قیتصد دیبا پس اموخته،ین جهان نیا در را آنها اگر: سقراط

 

 .است یهیبد: منون

 

 نبود؟ انسان هنوز او که نبود یهنگام زمان، آن: سقراط

 

 .است یهیبد: منون

 

 اکنون هم رندیپذ یم دانستن صورت و ندیآ یم جنبش به جواب و سؤال ياری به که درست تصورات اگر: سقراط
 شهیهم او روح که میکن قیتصد دیبا پس داشتند، يجا او درون در نبود یآدم که یهنگام هم و هستند او در
 .است بوده دانا

 

 .ندارم چاره قیتصد جز: منون

 



 یم فراوان دیام با زین تو نیبنابرا. است يابد و یازل که میکن قیتصد دیبا داناست، شهیهم روح اگر و: سقراط
 جو و جست از اگر که بدان نیقی و یکن قیتحق ،يآور ینم ادی به یعنی ،یدان ینم آنچه ي درباره یتوان
 .آورد یخواه ادی به را آن یستیبازنا

 

 .توست با حق که دینما یم نیچن سقراط،: منون

 

 ندارمو کامل اعتماد خود استدالل به ها نکته یبرخ ي درباره یول. پندارم یم نیچن زین خود من منون،: سقراط
 و بهتر مراتب به م،یکن قیتحق میدان ینم آنچه ي درباره میتوان یم که میباش معتقد اگر که برآنم همه نیا با
 .کند قیتحق تواند ینم داند ینم آنچه ي درباره یآدم میکن گمان که بود میخواه یهنگام از رتریدل

 

 .ستین دیترد چیه نیا در: منون

 

 درباره يا آماده نیبنابرا کند قیتحق داند ینم آنچه ي درباره دیبا یآدم که میکن یم قیتصد دو هر پس: سقراط
 م؟یکن قیتحق تیقابل ي

 

 و میکن یبررس آوردم انیم به بحث آغاز در که را يا مسأله نخست دارم لیم یول ام آماده لیم کمال با: منون
 ؟یآموختن ای است یآدم عتیطب جزء تیقابل مینیبب

 

 تیقابل خود میبدان آنکه از شیپ دهم، یم بخود که دهم فرمان چنان تو به توانستم یم اگر منون،: سقراط
 خود به یستین آماده تو چون. کنم چه یول. نه ای است یآموختن تیقابل که یبپرس گذاشتم ینم هرگز ستیچ

 اصرار. ندارم میتسل جز چاره ،یده یم فرمان من به و یباش آزاد ثیح هر از شهیهم يدار لیم بلکه یبزن عنان
 رو نیا از. ستین یشدن کار نیا یول. میبشناس را آن خود آنکه از شیپ میکن نیمع را يزیچ صفات که يورز یم
 از که است همان مشروط پاسخ از مرادم. میبده مشروط یپاسخ سؤال آن به بده اجازه و کن ارفاق یکم



 یم گنجاند، يا رهیدا در را یمثلث توان یم ایآ که یبپرس آنان از اگر مثال. دیشن توان یم هندسه دانشمندان
 آن تا میکن رسم آن ي قاعده دور به يا رهیدا میبتوان که باشد چنان مثلث آن اگر: شرط کی به اما ،يآر«: ندیگو

 را مثلث آن بماند، یباق مثلث همان ي اندازه به یمثلث يبرا یجائ رهیدا یخال طرف در و بشود رهیدا قطر قاعده
 به دیبا زین تیقابل ي درباره اکنون» .است مشروط تو سؤال پاسخ نیبنابرا. میده يجا رهیدا آن در میتوان یم
 میبگوئ تا میشو قائل یشرائط میناچار است، چگونه و ستیچ آن خود میدان ینم چون. میکن قیتحق روش نیهم

 باشد روح متعلقات از کی کدام جزء تیقابل: یکن طرح گونه نیبد دیبا را سؤال رو نیا از. نه ای است یآموختن
 آن توان یم یعنی است، یآموختن هم باز باشد دانش از ریغ تیقابل اگر که دید دیبا نخست پس است؟ یآموختن

 است؟ دانش خاص آوردن ادی به و آموختن ای آورد؟ ادی به را

 

 .است درست آخر شق که دینما یم نیچن: منون

 

 است؟ یآموختن باشد، دانش ینوع تیقابل اگر پس: سقراط

 

 .بود تواند ینم نیا جز: منون

 

 یآموختن گرنه و است یآموختن باشد دانش اگر تیقابل که دیگرد معلوم و میشد فارغ مسأله نیا از: سقراط
 .ستین

 

 .يآر: منون

 

 نه؟ ای است دانش تیقابل دید دیبا اکنون: سقراط

 



 .است درست: منون

 

 است؟ خوب تیقابل: سقراط

 

 .البته: منون

 

 هم تیقابل که داد میخواه احتمال نباشند، دانش یول باشند خوب که میکن دایپ گرید زیچ چند اگر: سقراط
 .بود خواهد دانش زین تیقابل ناچار ست،ین دانش جز است خوب چه هر که شود معلوم اگر یول ستین دانش

 

 .است درست: منون

 

 م؟یشو یم خوب تیقابل پرتو در فقط ما که میدار نیقی: سقراط

 

 .میدار نیقی يآر: منون

 

 است؟ یکی يسودمند و یخوب رایز میگرد یم سودمند میشو خوب اگر و: سقراط

 

 .يآر: منون

 

 است؟ سودمند تیقابل پس: سقراط

 



 .است نیهم استدالل ي جهینت: منون

 

 و یتندرست ایآ. سودمندند ما يبرا آنها از کی کدام مینیبب و میبنگر بدقت را زهایچ کیکای ایب اکنون: سقراط
 م؟یدان ینم سودمند را آنها نند ما و يتوانگر و یبائیز و يرومندین

 

 .است درست: منون

 

 ست؟ین نیچن. دارند انیز ما يبرا هم یگاه سودمندند نکهیا با آنها یول: سقراط

 

 .است نیچن: منون

 

 راه در را آنها اگر که یکن ینم گمان آور؟ انیز یک و سودمندند یک آنها مینیبب و میشیندیب بگذار پس: سقراط
 بخشند؟ یم انیز میببر کار به نادرست راه در اگر و شوند یم واقع سودمند میببر کار به درست

 

 .است نیچن: منون

 

 .یزهوشیت و عدالت و شجاعت و يدار شتنیخو مانند اور،یب نظر در را روح متعلقات اکنون: سقراط

 

 .خوب اریبس: منون

 



 مثال بخش؟ انیز گاه و است سودمند گاه ستین دانش آنچه آنها انیم از ؟یگوئ یم چه آنها ي درباره: سقراط
 سودمند باشد همراه ینیب روشن و دانش با اگر است، یباک یب و تهور ینوع فقط بلکه ستین دانش شجاعت اگر
 بخش؟ انیز گرنه و است

 

 .شک یب: منون

 

 بخش؟ انیز گرنه و سودمندند باشند همراه ینیب روشن و دانش با اگر یآدم روح يتهایفعال ي همه پس: سقراط

 

 .شک یب: منون

 

 در و هستند یکبختین ي هیما باشند همراه ینیب روشن و دانش با اگر یآدم روح يتهایفعال ي همه پس: سقراط
 ؟يروز رهیت سبب صورت آن ریغ

 

 .دینما یم نیچن: منون

 

 از که میگفت رایز. بود تواند ینم دانش جز باشد سودمند حال هر به و روح متعلقات از تیقابل اگر پس: سقراط
 نیا به بسته آن یانبخشیز و يسودمند بلکه بخش انیز نه و است سودمند نه ستین دانش آنچه روح متعلقات
 ینوع دیبا ناچار است سودمند حال هر در تیقابل چون نیبنابرا نه ای باشد همراه ینیب روشن و دانش با که است
 .باشد دانش

 

 .کنم یم قیتصد: منون

 



 ریغ در و گردند یم سودمند روح متعلقات ي همه کند یفرمانروائ روح به دانش اگر که میدید سو کی از: سقراط
 و دندیمف گاه که را آنها مانند و یتندرست و يتوانگر یآدم روح اگر که میگفت گرید يسو از. انبخشیز صورت آن
 .انیز گرنه و برد یم سود آنها از اندازد بکار درست راه در مضر گاه

 

 .است نیچن: منون

 

 به بسته روح يبد و یکین و است روح به بسته یآدم يبرا زهایچ ي همه انیز و سود گفت دیبا پس: سقراط
 که است نیا دیآ یم دست به استدالل نیا از که يا جهینت. نه ای باشد مند بهره ینیب روشن و دانش از نکهیا

 .است سودمند احوال ي همه در تیقابل که میگفت باشد ادتی به اگر. ستین ینیب روشن و دانش جز سودمند

 

 .میگفت نیچن يآر: منون

 

 .آن از یجزئ ای است تیقابل تمام ای ینیب روشن و دانش پس: سقراط

 

 .دینما یم نیچن: منون

 

 .ستین خوب فطرتاً کس چیه و زیچ چیه گفت دیبا باشد درست سخن نیا اگر: سقراط

 

 .است درست: منون

 



 را کین کودکان توانستند یم که شدند یم دایپ یکسان ما انیم در گمان یب بودند، کین فطرتاً کانین اگر: سقراط
 با زشیآم سبب به میگذاشت ینم و  میکرد یم جدا گرید کودکان از را آنان صورت آن در. دهند زیتم گرانید از

 وجودشان از جامعه تا میگذاشت یم دولت اریاخت در را آنان دندیرس یم بلوغ سن به چون و گردند فاسد بدان
 .دیجو سود

 

 .است یهیبد: منون

 

 .اند دهیگرائ یکین به آموزش ي جهینت در که میریبپذ دیبا نباشد، يفطر کانین یکین اگر یول: سقراط

 

 .دیآ ینم دست به آموختن راه از جز دانش و است دانش تیقابل که میدید رایز. بود تواند ینم نیا جز: منون

 

 .بود نخواهد درست میا گرفته که هم يا جهینت نباشد درست ما استدالل مقدمات اگر منون، یول. دیشا: سقراط

 

 .بود درست بظاهر میگفت کنون تا آنچه: منون

 

 .باشد درست زین ندهیآ در دیبا بلکه دیبنما درست اکنون تنها دینبا باشد چنان اگر یول: سقراط

 

 است؟ یآموختن تیقابل که نشد ثابت مگر ؟يا کرده دایپ دیترد چه باز: منون

 



 یدان یم. دارم دیترد هنوز است دانش یبراست تیقابل نکهیا در یول. است یآموختن باشد دانش اگر البته: سقراط
 و اموزند،یب گرانید به را آن که شدند یم دایپ یآموزگاران ناچار بود دانش تیقابل اگر که شمیاند یم چرا؟

 .رندیفراگ آموزگاران از را آن که یشاگردان

 

 .است یهیبد: منون

 

 .میبدان یآموختن را آن میندار حق ،یشاگردان نه و میکن دایپ آن يبرا یآموزگاران نه اگر یول: سقراط

 

 ندارد؟ وجود تیقابل آموزگار که یکن یم گمان یول. است درست سخن نیا: منون

 

 مانده ثمر یب کوششم امروز تا یول گردم یم تیقابل آموزگار یپ در خود من که سالهاست ،یگرام منون: سقراط
 من از شیب کار نیا در که یکسان خصوصاً گران،ید دوشادوش و ام برنداشته طلب از دست همه نیا با. است
 نزد در و آمد توسیآن که است اری ما با بخت کنم یم گمان زین اکنون. دهم یم ادامه جو و جست به دارند تجربه

 پسر او رایز. میبخواه ياری او از جو و جست نیا در و میساز کیشر بحث در زین را او بگذار پس. نشست ما
 دست به گرانید بخشش راه از یتب اسیسمنیا مانند را خود یدارائ اوال که است توانگر و خردمند ونیآنتم
 يمرد یثان در. است دنیرس آن به ینیب روشن و خرد پرتو در و کوشش و زحمت ي جهینت در بلکه اوردهین

 نیهم که را خود فرزند نیا از گذشته. دارد شهرت یکین و يدرستکار به بلکه ستین پسند خود و مغرور
 را او علت نیبد و گواهند سخن نیا یدرست به انیآتن ي همه و است کرده تیترب خوب اریبس است توسیآنت
 گرفته شیپ که یقیتحق در را او که بجاست اریبس رو نیا از. اند دهیبرگز یدولت يمقامها نیتر یعال يتصد يبرا
 و ستیک هست اگر و نه، ای هست يآموزگار تیقابل يبرا که داند یم ایآ مینیبب و میساز کیشر کیشر میا

 تو ي دهیعق به که بگو و کن ياری منون دوستم و من به یبررس نیا در و ایب کترینزد توس،یآن پس، کجاست؟
 میبخواه اگر: بده پاسخ سؤال نیا به برسد جهینت به زودتر قیتحق نکهیا يبرا. کسانند کدام تیقابل آموزگاران

 پزشک؟ نزد به م؟یفرست یم کس کدام نزد به را او شود پزشک منون

 



 .البته: توسیآن

 

 م؟یفرست یم کفشگر نزد به شود کفشگر میبخواه اگر و: سقراط

 

 .شک یب: توسیآن

 

 م؟یکن یم چنان زین گرید يفنها مورد در: سقراط

 

 .يآر: توسیآن

 

 نیا سخن نیا از مقصود کنم یم گمان. میفرست یم پزشک نزد به شود، پزشک میبخواه اگر میگفت: سقراط
 را خود هنر که است آماده نیا بر عالوه و است استاد یپزشک هنر در که میفرست یم یکس نزد به را او که است
 ست؟ین نیچن. ردیبگ مزد و اموزدیب زین گرانید به

 

 .است درست: توسیآن

 

 زدن ین خواهد یم که را یجوان اگر چه. میکن نیچن دیبا زین هنرها گرید و یقیموس مورد در گمان یب: سقراط
 ردیگ یم مزد و آموزد یم گرانید به را هنر آن و است يآموزگار اش شهیپ که مینفرست یکس نزد به اموزدیب

 خواهند ابله را ما همه دارد، يشاگرد نه و داند یم یقیموس آموزگار را خود نه که میبفرست یکس نزد به بلکه
 .خواند

 



 .است یابله نشانه يکار چنان البته: توسیآن

 

 یم او است یزمان رید. کرد دیبا چه منون نیا با مینیبب تا میکن شور هم با ایب اکنون پس. یگفت خوب: سقراط
 کین پس. کند اداره خوب را خود شهر و خانه تواند یم یآدم آن پرتو در که ردیفراگ یتیقابل و دانش خواهد

 خود که میبفرست یمردان نزد به دیبا نیشیپ استدالل بنابر م؟یبفرست دیبا کس کدام نزد به را او نیبب و شیندیب
 .رندیبگ مزد و اموزندیب کس همه به را آن اند آماده و دانند یم تیقابل آموزگار را

 

 مردانند؟ کدام مقصودت: توسیآن

 

 .شوند یم دهینام ستیسوف که کسانند همان آنان که یدان یم خود تو: سقراط

 

. سازد تباه را خود و بگذارد آنان یپ در سر که شود وانهید چنان یکس نکند خدا سقراط؟ یگوئ یم چه: توسیآن
 .ندارند مردم ساختن تباه جز يهنر آنان رایز

 

 به سودمند یهنرهائ کنند یم ادعا که یکسان ي همه انیم در یگوئ یم ست؟یچ مقصودت توس،یآن: سقراط
 یشرم یب کمال با همه نیا با و سازند یم تباه را خود شاگردان که هستند یکسان تنها ستهایسوف آموزند، مردم
 شتریب مراتب به قیطر نیا از یتنهائ به پروتاگوراس رایز. کنم باور چگونه را سخن نیا دانم ینم طلبند؟ یم مزد
 دوز نهیپ اگر ؟یگوئ یم چه یدان یم چیه. آورده گرد مال گرید کرسازیپ ده از شیب یحت و کرساز،یپ اسیدیفا از
 از و بماند پنهان او يهنر یب ستین ممکن کند، تر پاره ریتعم يبجا را مردم ي جامه و کفش يرفوگر ای

 تباه را خود شاگردان اگر. کرد يآموزگار سال چهل به کینزد پروتاگوراس یدان یم چنانکه. ردینم یگرسنگ
 شیستا جز کنون تا من یول. بود آموزگار سال چهل و کرد عمر سال هفتاد پروتاگوراس. ندارد مردمان ساختن
 اند زنده هنوز یبرخ و مرده یبعض که فراوانند او مانند بلکه ستین نیچن پروتاگوراس تنها ام دهینشن او ي درباره



 ندانسته ای دانسته آنان میبگوئ که ستیروان پس. يشنو ینم شیستا و نیتحس جز کس چیه از آنان ي درباره و
 .میبشمار نادان و ابله انندیآدم نیداناتر مردمان شتریب ي دهیعق به که را یکسان و اند، ساخته فاسد را جوانان

 

 و پدران آنان از تر ابله و دهند یم پول آنان به که هستند یجوانان بلکه ستندین آنان ابله سقراط، نه: توسیآن
 یکسان همه از تر ابله من ي دهیعق به و فرستند یم ستهایسوف نزد به را خود فرزندان که جوانانند آن شانیخو

 .دهند یم راه ما شهر به را ستهایسوف که هستند

 

 دارد؟ گرید یعلت آنان با تو یدشمن ای يا دهید يبد ستهایسوف از توس،یآن: سقراط

 

 .برود آنا نزد به کسانم از یکی که ام گذاشته نه و ام داشته يکار آنان با خود نه امروز تا: توسیآن

 

 ؟يا نداشته آنان با یزشیآم و یآشنائ چیه پس: سقراط

 

 .هستند یکسان چگونه دانم یم کنم زیخ و افت آنان با آنکه یب. ستین يا مسأله نیا: توسیآن

 

 يداور گونه نیبد یشناس ینم که یکسان ي درباره گرنه و یهست گو بیغ تو کنم یم گمان توس،یآن: سقراط
 یم بلکه شود تباه و فاسد تا میبفرست کسان کدام نزد به را منون که نبود نیا در سخن حال هر به. يکرد ینم

 که ،یانسان تیقابل از تا آورد يرو کسان کدام به بزرگ شهر نیا در که یبگوئ و یکن یخدمت او به تو میخواست
 .گردد مند بهره بود، ما بحث موضوع شیپ یاندک

 

 ؟يبر ینم نام خود تو را کسان آن چرا: توسیآن

 



 .یرفتینپذ تو یول بردم نام شناختم یم که را یآموزگاران: سقراط

 

 .است درست: توسیآن

 

 .ببر نام را تن کی الاقل و برود آتن مردمان از کی کدام نزد به که بگو تو اکنون پس: سقراط

 

 بهتر را او تواند یم ستهایسوف از شتریب مراتب به درستکار و فیشر یآتن هر ببرم؟ را تن کی نام چرا: توسیآن
 .دینما يرویپ آنان از زین او نکهیا شرط به کند

 

 شده چنان ببرند سر به آموزگار صحبت در یزمان آنکه یب و خود يخود به درستکار و فیشر مردان آن: سقراط
 اموزند؟یب گرانید به توانند یم اند اموختهین خود که را يزیچ گذشته، نیا از اند؟

 

 همواره شهر نیا که یهست نیا منکر مگر. اند آموخته شیخو اسالف و پدران از را کین يایسجا آنان: توسیآن
 است؟ داشته درستکار و فیشر یمردان

 

 یول. اند بوده فراوان زین گذشته در و فراوانند درستکار و فیشر مردان ما شهر در امروز که برآنم زین من: سقراط
 مردان شهر نیا در ایآ که ستین نیا ما بحث موضوع اند؟ بوده زین تیقابل و يدرستکار آموزگاران مردان آن ایآ

 که است یساعت منون و من. نه ای است یآموختن تیقابل ایآ که است نیا بلکه نه، ای افتی توان یم فیشر و قابل
 را خود تیقابل توانند یم قابل مردان ایآ که ام دهیرس مسأله نیا به بحث ياثنا در و میکن یم بحث باره نیا در
 بحث موضوع ابد؟ی انتقال يگرید به شخص کی از تواند ینم و ستین یآموختن تیقابل ای اموزند،یب زین گرانید به
 تو ي دهیعق به مینیبب بگو اکنون. باشد باره نیا در یگوئ یم چه هر تا کن یسع زین تو پس است نیهم ما
 .بود قابل و فیشر يمرد ستوکلسیتم

 



 .قابل و فیشر اریبس: توسیآن

 

 اموزد؟یب گرانید به را خود تیقابل توانست یم و بود هم یخوب آموزگار: سقراط

 

 .توانست یم البته خواست یم اگر: توسیآن

 

 جهت نیبد و گردند؟ مند بهره تیقابل از او، خود پسر بخصوص گران،ید خواست ینم که يمعتقد پس: سقراط
 اموزد؟یب گرانید به را خود تیقابل که بود

 

 .توانست یم البته خواست یم اگر: توسیآن

 

 جهت نیبد و گردند؟ مند بهره تیقابل از او، خود پسر بخصوص گران،ید خواست ینم که يمعتقد پس: سقراط
 و يسوار اسب آموزگار اوپانتوس کله پسرش يبرا که یدان یم اموخت؟ین پسرش به را خود تیقابل که بود
 در و بدواند اسب ستادهیا توانست یم پانتوس او کله که بود رسانده یجائ به فنها نیا در را او و گرفته يراندازیت

 از را مطلب نیا کنم یم گمان. افکند یم رتیح به را همه که داشت گرید هنر هزار و کند يراندازیت حال آن
 .یباش دهیشن سالخوردگان

 

 .ام دهیشن يآر: توسیآن

 

 .است رنبودهیپذ تیترب او پسر عتیطب که گفت توان ینم پس: سقراط

 



 .دیشا: توسیآن

 

 مند بهره داشت ستوکلسیتم خود که هم يهنر از پانتوس او کله که يا دهیشن یکس از کنون تا یول: سقراط
 است؟ بوده

 

 .ام دهینشن را نیا: توسیآن

 

 ي همه از بهتر يراندازیت و يسوار اسب در پسرش خواست یم ستوکلسیتم که میباش معتقد دیبا: سقراط
 سازد؟ خود گانیهمسا از بهتر داشت خود که یتیقابل در را او خواست ینم یول گردد جوانان

 

 .ستین یرفتنیپذ سخن نیا: توسیآن

 

! يشمار یم خود زمان یاسیس مرد نیبزرگتر و نیبهتر تو که یکس است بوده يآموزگار نیچن پس: سقراط
 اعتماد انیشا و درستکار تو ي دهیعق به ماخوسیزیل پسر دسیا ستهیآر. میاوریب يرو گرید يمرد به بگذار اکنون
 بود؟

 

 .شک یب: توسیآن

 

 یبراست را خود پسر توانست ایآ یول. آموخت ماخوسیزیل پسرش به بود یآموختن معلم از چه هر زین او: سقراط
 یم ای. یبدان کس همه از بهتر را مطلب نیا دیبا يدار یدوست ماخوسیزیل با چون تو سازد؟ گرانید از بهتر
 و است پارالوس یکی که کرد تیترب پسر دو او که یدان یم م؟یکن گو و گفت نامدار کلسیپر ي درباره یخواه
 .پوس یکسانت گرید



 

 .شک یب: توسیآن

 

 را خود پسر دانست یم ایآ یول. آموخت ماخوسیزیل پسرش به بود یآموختن معلم از چه هر زین او: سقراط
 ای. یبدان کس همه از بهتر را مطلب نیا دیبا يدار یدوست ماخوسیزیل با ن چو تو سازد؟ گرانید از بهتر یبراست

 است پارالوس یکی که کرد تیترب پسر دو او که یدان یم م؟یکن گو و گفت نامدار کلسیپر ي درباره یخواه یم
 .پوس یکسانت گرید و

 

 .دانم یم يآر: توسیآن

 

 را آنان سپس. آموخت آنان به را فن نیا و گرفت يسوار اسب معلم آنان يبرا نخست او یدان یم چنانکه: سقراط
 آنان به را خود تیقابل یول. دندیگرد اقران سرآمد هنرها نیا در تا فرستاد ورزش معلم و یقیموس استاد نزد به
 نکهیا يبرا ست؟ین یآموختن تیقابل ای گردند؟ قابل یمردان پسرانش خواست ینم یکن یم گمان. اموختین

 یم که چنان هم او. اوریب ادی به زین را دسیدیتوک اند بوده ناتوان تیقابل آموختن از یتن چند تنها ينبر گمان
 سپرد اسیکسانت به را یکی و نکرد غیدر مال بذل و کوشش از ستفانوس و اسیملز خود فرزندان تیترب در یدان
 .شدند آتن رانیگ یکشت نیبهتر دو هر تا دروسی او هی را يگرید و

 

 .است درست: توسیآن

 

 خود فرزندان به است مال بذل مستلزم آنها فراگرفتن که را یهنرهائ بود آماده دسیدیتوک میبگوئ ایآ: سقراط
 نشان و نام یب يمرد یکن یم گمان ای داشت؟ یم غیدر آنان از بود گانیرا آموختنش که را يهنر یول اموزدیب

 هم و بود توانگر هم یدان یم چنانکه د؟یبجو ياری آنان از کار نیا در تا نداشت یدوستان انیآتن انیم در و بود
 به را تیقابل توانست ینم یاسیس يکارها به اشتغال سبب به خود اگر پس. داشت فراوان نفوذ با شانیخو



 توسیآن ن،یبنابرا. گماشت یم آنان بر و کرد یم دایپ یآموزگاران گانگانیب و انیآتن انیم از اموزدیب خود فرزندان
 .ستین یآموختن تیقابل که دینما یم نیچن ،یگرام

 

 مراقب است بهتر يبشنو من از اگر. یگذران یم حد از را مردمان از یبدگوئ من ي دهیعق به سقراط،: توسیآن
 تو کنم یم گمان و ما، شهر در خصوصاً است کردن یکین از آسانتر گرانید به کردن يبد جا همه در. یباش خود

 .یدان یم من از بهتر را نکته نیا

 

 را کشور بزرگان من که کند یم گمان اوال چه. ستین یشگفت يجا و است آزرده من از توسیآن منون،: سقراط
 زین را خود یثان در و سازم یم بدنام داند ینم یول. شمارد م آنان از یکی زین را خود یثان در و سازم یم بدنام

 به يرو باز اکنون. شد ینم آزرده دانست یم اگر چه ستیچ ساختن بدنام داند ینم یول. شمارد یم آنان از یکی
 افت؟ی توان یم درستکار و فیشر مردمان زین شما شهر در: پرسم یم و کنم یم تو

 

 .البته: منون

 

 دانند؟ یم یآموختن را تیقابل و شمارند یم تیقابل آموزگار را خود زین آنان: سقراط

 

 .ستین یآموختن ندیگو یم گاه و است یآموختن ندیگو یم گاه. سقراط نه: منون

 

 توان یم نه، ای است یآموختن تیقابل دانند ینم و ندارند استوار يا دهیعق باره نیا در که را یکسان: سقراط
 شمرد؟ تیقابل آموزگار

 

 .کنم ینم گمان: منون



 

 .دانند یم تیقابل آموزگار را خود آنان که یدان یم ؟یگوئ یم چه ستهایسوف ي درباره: سقراط

 

 خود که هم یکسان به و کند ینم یادعائ نیچن هرگز که پسندم یم جهت بدان را اسیگرگ من سقراط،: منون
 شمرد؟ تیقابل آموزگار را

 

 .کنم ینم گمان: منون

 

 .دانند یم تیقابل آموزگار را خود آنان که یدان یم ؟یگوئ یم چه ستهایسوف ي درباره: سقراط

 

 خود که هم یکسان به و کند ینم یادعائ نیچن هرگز که پسندم یم جهت بدان را اسیگرگ من سقراط،: منون
 .اموزدیب گرانید به تواند یم را يسخنور فقط که است معتقد او. خندد یم دانند یم تیقابل آموزگار را

 

 ؟يریپذ ینم يآموزگار به را ستهایسوف هم تو پس: سقراط

 

 دهیعق نیا خالف گاه و هستند یخوب آموزگاران کنم یم گمان مردم شتریب مانند گاه. میبگو چه دانم ینم: منون
 .دارم را

 

 و دیدان یم یآموختن گاه را تیقابل و د،یرانیح مسأله نیا در استمدارانیس گرید و تو تنها که مکن گمان: سقراط
 .است دیترد نیهم دچار شما مانند زین شاعر سیتئوگن. نه گاه

 



 .شعر کدام در: منون

 

 :دیگو یم جا کی: سقراط

 

 .دارند یقدرت شهر در که باش الهیپ و همکاسه یکسان با»

 

 .آموخت توان یم کانین از را یکین رایز

 

 «يگرد یم گانهیب خرد از ینیبنش بدان با اگر

 

 .است یآموختن تیقابل یگوئ که دیگو یم سخن چنان شعر نیا در

 

 .است درست: منون

 

 .است یآموختن تیقابل یگوئ که دیگو یم سخن چنان يشعر در یول: سقراط

 

 .است درست: منون

 

 :دیگو یم که آنجا کند، یم اظهار گرید يا دهیعق گرید يشعر در یول: سقراط

 



 «دهند يجا یآدم درون در و بسازند را خرد شد یم اگر»

 

 و کردند، یم افتیدر کالن يمزد فن نیا استادان

 

 .دیزائ ینم ناخلف يفرزند لیاص يتبار از»

 

 .«آموخت یکین توان ینم بدان که غایدر یول

 

 د؟یگو یم سخن خود نیشیپ ي دهیعق برخالف چگونه نجایا در ینیب یم

 

 .يآر: منون

 

 آن ياستاد به که هم یمردان و رندینپذ آموزگار را خود که یکسان که یشناس یم گرید یدانش منون،: سقراط
 یبراست توان یم شندیاند یم نیچن یدانش ي درباره که را یکسان نه؟ گاه و بدانند یآموختن را آن گاه معروفند
 خواند؟ دانش آن آموزگار

 

 .وجه چیه به: منون

 

 تیقابل يبرا گفت دیبا را، قابل و فیشر مردان نه و شمرد تیقابل آموزگار بتوان را ستهایسوف نه اگر پس: سقراط
 ست؟ین يآموزگار

 



 .گفت نیچن دیبا ناچار: منون

 

 بود؟ نخواهد هم يشاگرد نباشد يآموزگار که آنجا: سقراط

 

 .نه: منون

 

. بود نتواند یآموختن ،يشاگرد نه و افتی توان یم آن يبرا يآموزگار نه که یدانش میگفت دو هر شتریپ: سقراط
 ؟يدار ادی به را سخن نیا هنوز

 

 .دارم ادی به البته: منون

 

 ست؟ین يآموزگار تیقابل يبرا که ساخت مامبرهن بحث و: سقراط

 

 .يآر: منون

 

 بود؟ نخواهد هم يشاگرد نباشد يآموزگار اگر: سقراط

 

 .نه: منون

 

 ست؟ین یآموختن تیقابل پس: سقراط

 



 يمرد جا چیه در که يمعتقد یبراست سقراط، یول. است درست زین جهینت نیا باشد درست ما بحث اگر: منون
 است؟ آورده دست به چگونه را تیقابل هست اگر ست؟ین قابل

 

 اثر تو در اسیگرگ درس نه: دیآ کار به که میا اموختهین يزیچ تو و من که دینما یم نیچن منون،: سقراط
 کسان کدام مینیبب و میباش خود ي شهیاند در ما خود الاقل ایب پس. من در کوسیپرود درس نه و است دهیبخش
 آن و میشد غافل نکته کی از میکرد تیقابل ي درباره تاکنون که یگفتگوئ در. کنند نیا از بهتر را ما توانند یم
 نیا در تواند یم که هست هم يگرید زیچ بلکه ابدی ینم سامان دانش پرتو در تنها یآدم یزندگ که است نیا

 .شد مند بهره تیقابل از توان یم چگونه که میابیدر مینتوانست غفلت نیهم سبب به و کند، ياری ما به راه

 

 ست؟یچ مقصودت: منون

 

 م؟ینکرد قیتصد را نکته نیا مگر. باشند سودمند دیبا قابل مردمان که است نیا مرادم: سقراط

 

 .میکرد قیتصد يآر: منون

 

 قیتصد زین را مطلب نیا. کند يرهبر خوب را گرانید بتواند که است سودمند یصورت در یآدم و: سقراط
 م؟یکرد

 

 .يآر: منون

 

 نخواهد درست سخن نیا باشد دانش يدارا که کند يرهبر خوب را ما تواند یم یکس میبگوئ اگر یول: سقراط
 .بود



 

 چرا؟: منون

 

 آنجا به را گرانید تواند یم البته بداند، را گرید يشهر ای سایالر راه یکس اگر. دهم حیتوض تا فرادار گوش: سقراط
 د؟ینما يرهبر

 

 .تواند یم البته: منون

 

 یفرق دارد آن ي درباره درست يپندار آنکه و شناسد یم را یراه که یکس انیم يرهبر لحاظ از پس: سقراط
 ست؟ین

 

 .نه: منون

 

 پندار بلکه میبجوئ ياری دانش از قطعاً که ستین الزم میآور بجا درست را يکار میبتوان نکهیا يبرا پس: سقراط
 غافل نکته نیا از میکرد گو و گفت تیقابل ي درباره که یهنگام. بکند را ياری همان ما به تواند یم زین درست
 همان زین درست پندار که مینیب یم اکنون یول. کرد درست کار توان یم دانش ياری به فقط میگفت یم و میبود
 .دارد را سود

 

 .دینما یم نیچن ،يآر: منون

 

 .ستین دانش از کمتر درست پندار ي دهیفا پس: سقراط

 



 پندار صاحب که یحال در رسد یم مقصد به شهیهم است مند بهره دانش از که یکس یول. است درست: منون
 .نرسد ای برسد است ممکن درست

 

 نرسد؟ مقصد به اوست در پندار نیا که یهنگام تا دارد درست پندار که یکس است ممکن مگر: سقراط

 

 و نهند یم ارج پندار از شیب دانش به همه چرا که شگفتم در یول هستم يهمرأ تو با زین من نکته نیا در: منون
 .دانند یم آن از ریغ را نیا

 

 ؟یشگفت در امر نیا از چرا میبگو یخواه یم: سقراط

 

 .بگو يآر: منون

 

 بسته يریتصو یول. ارزد ینم چیه به که است یزپائیگر ي بنده مانند نباشد بسته یجائ به که يریتصو: سقراط
 که یهنگام تا درست پندار ست؟یچ هیتشب نیا از مرادم یدان یم. ندارد رینظ یبائیز در چون گرانبهاست اریبس
 بجا دراز یزمان پندارها گونه آن یول. بخشد یم کین اثر رایز گرانبهاست خته،ینگر ما از و است یباق خود يبجا
 که است يادآوری همان بستن نیا و م،یببند برهان و لیدل ریزنج با را آنها نکهیا مگر زندیگر یم و مانند ینم

 یم و شوند یم دانش به لیتبد میببند را آنها میبتوان اگر. میکرد گو و گفت لیتفص به اش درباره شیپ یساعت
 .است نبودن بسته و بودن بسته نیهم در آنها فرق و دارد يبرتر درست پندار به دانش که روست نیا از و مانند

 

 .يآورد مناسب یهیتشب سوگند خدا به سقراط،: منون

 



 پندار نکهیا در اما. باشد چنان که زنم یم حدس بلکه ستین یدانائ يرو از گفتم آنچه که بدان یول: سقراط
 خواهد نیهم زیچ آن بکنم را يزیچ دانستن يادعا بخواهم اگر و ندارم دیترد چیه است دانش از ریغ درست
 .بود

 

 .است حیصح: منون

 

 بود نخواهد يکار از بدتر میبکن درست پندار از يرویپ به که يکار گفتم که است حیصح زین نکته نیا: سقراط
 م؟یآور بجا دانش از يرویپ به که

 

 .است حیصح زین نیا يآر: منون

 

 بدتر دارد بهره آن از که یکس و ستین دانش ي دهیفا از کمتر ما کردار يبرا درست پندار ي دهیفا پس: سقراط
 است؟ برخوردار دانش از که ستین یکس از

 

 .وجه چیه به: منون

 

 است؟ سودمند درستکار و قابل مرد که میساخت مسلم شیپ یاندک و: سقراط

 

 .يآر: منون

 



 يبرا و درستکار و قابل توانند یم زین درست پندار ي واسطه به بلکه دانش پرتو در تنها نه انیآدم چون: سقراط
 یکن یم گمان ای ،یاکتساب نه و است یآدم عتیطب جزء نه درست پندار و دانش چون و باشند، سودمند جامعه
 ماست؟ عتیطب جزء دو آن از یکی که

 

 .هرگز: منون

 

 ست؟ین یعیطب و یذات قابل و کین مردمان در تیقابل و یکین که میکن قیتصد میناچار پس: سقراط

 

 .میکن قیتصد دیبا البته: منون

 

 نه؟ ای است یآموختن مینیبب دیبا پس ستین یعیطب چون: سقراط

 

 .يآر: منون

 

 است؟ دانش میگفت یم است، یآموختن شد یم معلوم اگر و: سقراط

 

 .يآر: منون

 

 صورت آن ریغ در چه داشت، وجود آن يبرا يآموزگار که است یآموختن میدانست یم یصورت در و: سقراط
 بود؟ ینم یآموختن

 



 .است درست: منون

 

 ست؟ین آن يبرا يآموزگار که میدید یول: سقراط

 

 .است درست: منون

 

 ؟یآموختن نه و است دانش نه تیقابل که میگرفت جهینت پس: سقراط

 

 .يآر: منون

 

 است؟ خوب تیقابل که میکن یم قیتصد دو هر یول: سقراط

 

 .يآر: منون

 

 کند؟ یراهنمائ درست راه به را ما که است يزیچ چنان سودمند و خوب و: سقراط

 

 .البته: منون

 

 به را ما بخواهند که یکسان و داشت چشم توان یم درست پندار و دانش از فقط را درست یراهنمائ یول: سقراط
 یناش ونددیپ یم وقوع به اتفاق و تصادف حسب بر چه هر رایز باشند مند بهره آنها از دیبا کنند تیهدا راست راه



 ای باشد مند بهره دانش از ای که کند يرهبر را يزیچ تواند یم یصورت در فقط انسان و ست،ین یانسان يرهبر از
 .درست پندار از

 

 .است نیچن گمان یب: منون

 

 ست؟ین دانش نباشد یآموختن اگر تیقابل و: سقراط

 

 .نه: منون

 

 ینم دانش یاسیس امور در که میباش معتقد و میبگذار کنار را یکی دیبا سودمند و خوب زیچ دو از پس: سقراط
 باشد؟ ما يراهنما تواند

 

 .تواند ینم که معتقدم زین من: منون

 

 نکرده يرهبر دانش از يرویپ به را کشور برد نام توسیآن که گرانید و ستوکلسیتم مانند یمردان پس: سقراط
 نبوده یدانائ از یناش آنان خود تیقابل که است نیهم کنند خود چون را گرانید اند نتوانسته نکهیا علت و اند،
 .است

 

 .توست با حق که دینما یم نیچن سقراط،: منون

 



 نیبنابرا. ماند ینم يزیچ درست پندار جز پس باشد نبوده دانش يدار کشور امر در آنان يراهنما اگر و: سقراط
 دانش ثیح از که یحال در کنند يدار کشور توانند یم درست پندار ياری به فقط یاسیس مردان گفت دیبا ناچار
 يها گفته ي درباره آنکه یب ندیگو یم درست سخنان یبس زین نانیا رایز ندارند کاهنان و انیشگویپ با یفرق
 .بدانند يزیچ خود

 

 .بود تواند ینم نیا جز: منون

 

 دینبا باشند مند بهره دانش از آنکه یب کنند یم بزرگ یکارهائ کردار و گفتار به که را یکسان منون،: سقراط
 م؟یبخوان یاله یموجودات

 

 .شک یب: منون

 

 میبگوئ و میبشمار یاله یموجودات را یاسیس مردان و شاعران و انیشگویپ و کاهنان اگر ستین ناروا پس: سقراط
 یم رو نیا از و است آورده ذوق و وجد به را آنان و شده دهیدم آنان در خدا دم و هستند خدا مجذوبان آنان که

 .بدانند يزیچ ندیگو یم آنچه ي درباره آنکه یب بکنند یبزرگ يکارها خود سخنان با توانند

 

 .میبدان نیچن را آنان دیبا البته: منون

 

 وقت هر زین الکدمون مردمان و دانند یم یاله موجودات را کمردانین زین زنان یدان یم چنانکه منون،: سقراط
 .بدانند يزیچ ندیگو یم ندیبستا يزکاریپره و یکین به را یک بخواهند

 

 .میبدان نیچن را آنان دیبا البته: منون



 

 وقت هر زین الکدمون مردمان و دانند یم یاله موجودات را کمردانین زین زنان یدان یم چنانکه منون،: سقراط
 .است یآله يمرد ندیگو یم ندیبستا يزکاریپره و یکین به را یکس بخواهند

 

 .است آزرده تو از هنوز توسیآن کنم یم گمان سقراط، یول. ندیبگو چنان دارند حق: منون

 

 نیا میباش برده انیپا به درست را خود بحث اگر. کرد خواهم گو و گفت گرید يروز او با. ستین باك: سقراط
 یآدم در خدا الهام و اراده به فقط بلکه ،یآموختن نه و ماست عتیطب جزء نه تیقابل که دیآ یم دست به جهینت
 زین را گرید یکس باشد توانسته یاسیس مردان از یکی کم دست یستیبا بود نیا جز اگر. گردد یم نیگزیجا

 انیم در اسی تزه حال به زندگان انیم در را او حال میافتی یم يمرد چنان اگر. سازد یاسیس مرد خود مانند
 در است زنده او تنها مردگان جهان ساکنان ي همه انیم در میگفت یم هومر قول به و میکرد یم هیتشب مردگان

 وضع مانند درست گرید مردمان برابر در او وضع تیقابل ثیح از رایز. سرگردانند یهائ هیسا گرانید که یحال
 .بود یم ها هیسا و اشباح برابر در یقیحق يموجود

 

 .سقراط یگفت خوب: منون

 

 به خدا فقط را تیقابل که است نیا میآورد دست به بحث از تاکنون که يا جهینت ،یگرام منون پس،: سقراط
 از یآدم میبپرس آنکه يجا به که دانست میخواه یبدرست یهنگام باره نیا در را امر قتیحق. بخشد یم یآدم
 تو. بروم دیبا من اکنون یول. ستیچ تیقابل خود که میکن یبررس را مسأله نیا آورد، یم دست به تیقابل راه چه

. يساز تر آرام و تر نرم را او و یکن حیتشر توسیآن يبرا يا افتهیدر خود که را یهائ نکته من ابیغ در تا بکوش
 .يا کرده آتن ملت به یخدمت یکن معتقد خود سخنان یدرست به را او یبتوان اگر
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