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  ي الكترونيكي توضيحاتي پيرامون اين نسخه

 : اين كتاب تهيه شده استنخستچاپ وي اين نسخه، از ر .1

  )1385 ،يانتشارات جام، تهران(ي محمدعلي فروغي  افالطون، ترجمه، ي ضيافت يا سخن در خصوص عشق رساله

فات، جز در مواردي كـه ذكـر شـد،          اين تصر  . گرفته است  كلمات صورت ي چاپي و نگارش اماليي       ش نسخه ي الكترونيكي، تغييراتي در سياق نگار      ي نسخه  تر ساختن جلوه   گاهي براي به   .2
 .شوند وجه، شامل متن كتاب نمي هيچ به

ي چـاپي كتـاب از سـوي سـاير           خريـداري نـسخه   . رسي آسان به اين كتاب، برايشان فـراهم نيـست          دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دست        ي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب       نسخه .3
  .ي كتاب خواهد شد ختهمندان، سبب حمايت از ناشر فرهي عالقه

گزارش دهند تا در بهبود كيفيت آن، » ي مجازي گرداب كتابخانه«ي الكترونيكي را به    ي كتاب، خطاهاي اماليي و نگارشي نسخه       منديم ضمن مطالعه   در پايان، از دوستان و سروران خواهش       .4
  .سهيم گردند

  ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

ir.seapurse.www://http  

  

http://www.seapurse.ir/
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  ديباچه

  سرگذشت و زندگاني افالطون 

ترين مربيان نوع بشر بوده است و ليكن هر وقت بخواهيم در احوال و زندگاني شخص يا عقايد  ترين حكما و از گرامي افالطون، بزرگ
  .ده است، جدا كنيمتوانيم او را از سقراط، كه مربي او بو و تعليمات او وارد شويم، نمي

توان از هم جدا كرد، اين است كه سقراط، گذشته از قدمت زمانش، نويسنده نبوده و اصالً قلـم          سبب اين كه اين معلم و شاگرد را نمي        
سـقراط  روي كاغذ نگذاشته است و بنابراين اگر افالطون و يك نفر شاگرد ديگر سقراط كه گزنفون نام داشته نبودند، امروز براي ما احوال                        

  .به كلي مجهول بود

يك از تحقيقات و تعليمات خويش را به       اما افالطون كه برعكس سقراط آثار قلمي بسيار دارد، اين امر عجيب در كار او هست كه هيچ                 
ات، و  خود نسبت نداده و هرچه نوشته است، به صورت مكالمه ميان دو يا چند نفر است و از اين رو كتب و رسائل او، موسوم بـه مكالمـ                            

جا بـا اوسـت و    ها سقراط است و اگر چند نفرند، باز شخص مهم سقراط است و روي سخن همه آن در آن مكالمات اگر دو نفرند، يكي از  
تـوان    اين است كـه نمـي     . حاصل اين كه از يك طرف از سقراط آثاري باقي نماند، از طرف ديگر هرچه افالطون نوشته به نام سقراط است                    

  .سقراط جدا كرد و بايد تعليمات سقراط و افالطون را از روي حدس و قياس از هم تميز دادافالطون را از 

ي  در هر حال، چه بتوانيم  تشخيص بدهيم چه ندهيم، آثار افالطون مبدأ و منشأ حكمت يونان است كه حكمت امروز دنيـا نيـز دنبالـه       
  .باشد همان مي

يعني نزديك به دو هزار و چهارصد سال پيش در شهر آتن بـوده و ايـن موقـع را اگـر                       قبل از ميالد مسيح،      427تولد افالطون در سال     
زيـرا در  . خود افالطـون رعيـت ايـران نبـود    . شود بخواهند با تاريخ ايران تطبيق كنند، زمان سلطنت اردشير درازدست، پادشاه هخامنشي مي     

 از ايران و پادشاهان ايران مكرر اسم بـرده اسـت و جـاي خرسـندي     اما. شد  زيست كه از متصرفات ايران محسوب نمي        قسمتي از يونان مي   
ها را توهين نكرده     آن  ها هم    اند كه دشمن   ها قومي بوده   است كه به بدي نام نبرده، بلكه ستوده است و اين خود نشاني است بر اين كه ايراني                 

  .اند و تمجيد نموده

در زبـان يونـاني بـه معنـي وسـيع      ) Platonپالتون ( است و افالطون     Aristocles آريستوكلس   .اسم واقعي اين حكيم بزرگ، افالطون نيست      
ي ايـن كـه چهارشـانه و          انـد بـه واسـطه      بعضي گفته . اند اند و تأويالت بسيار كرده     درست معلوم نيست كه چرا اين لقب را به او داده          . است
گروهي گفتند مقـصود    . اند پيشاني وسيع و بزرگ داشته است       نوشتهبعضي ديگر   . الصدر، به معناي ظاهري، بوده و قد بلند داشته است          وسيع

به اين تأويالت و اين كه كـدام        . الصدر به معناي مجازي بوده است      يعني افالطون وسيع  . معني مجازي آن است   . معني حقيقي پالتون نيست   
كلس بود و بعد ملقب و معـروف بـه افالطـون            قدر بايد بدانيم اسمي كه پدرش روي او گذاشت، آريستو           همين. درست است، كاري نداريم   

  .شد

  اصل و نسب افالطون

رسد كه آخرين پادشاه آتن بوده و بعد از   ميCodrosنسب او از طرف پدر به كدروس . مند بوده است اي بزرگ و ارج افالطون از خانواده
  .او دولت آتن مبدل به جمهوري شده است

 است كه   Solonرسد كه از مردمان نامي است و او سولون            ب مادرش به شخص ديگري مي     از جهت مادر نيز شريف و محترم بوده و نس         
چه بعد پيدا  اين نكته را در ضمن بگويم كه پيش از ارسطو و افالطون، حكمت معنايي داشت غير از آن. پادشاه نبود، اما مقام حكمت داشت
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دهيم؛ يعني معرفت و رياضيات       ايي استعمال شده كه اكنون ما به او مي        چه، پس از افالطون و مخصوصاً پس از ارسطو، حكمت به معن           . كرد
گفت و اين البته      سنج و خردمندي داشت و كلمات حكيمانه مي        گفتند كه طبع نكته     ها، حكيم كسي را مي      آن  اما پيش از    . و طبيعيات و الهيات   

امروز هم در ميان ما حكمـت و حكـيم،   . داند قايد حكما را ميغير از كسي است كه عالم به حكمت است، يعني فلسفه خوانده و اقوال و ع    
  .شود به هر دو معني گفته مي

گانـه، معـروف     هاي قديم، خردمندان هفـت     طبع حكيم داشته و در ميان يوناني      . يكي از حكماي به معني اول بوده است       » سولون«باري  
گانه، سولون بـوده اسـت و    يكي از آن خردمندان هفت. گفتند  هاي حكيمانه مي  ها و پند   اند و سخن   اند كه در امور دنيا نظر صحيح داشته        بوده

  .كنم اند كه با ما مناسبت دارد و چون گاهي در ضمن تحقيق قصه گفتن بد نيست، اجماالً آن را عرض مي اي نقل كرده ي او قصه درباره

پادشـاهي  . هاي واقع در آسياي صغير بوده است ه از دولتاند كه وقتي سولون آمده بود به شهر سارديس، پايتخت دولت ليدي، ك     آورده
. باليـد   ها و ذخاير بسيار داشت و به تمول خود مي          گنج. كرد، كرزوس نام داشت و بسيار متمول بود         كه در آن موقع در سارديس سلطنت مي       

ها و خزينه و ذخاير مـرا   را ببريد كه گنجاو : چون سولون مردي حكيم و معروف بود، كرزوس او را بخواند و نوازش و احترام كرد و گفت       
. چون برگشت، كرزوس پرسيد چه ديدي و چگونه بود؟ سولون تحسين كرد، ولي نه آن سان كـه كـرزوس متوقـع بـود            . بردند و ديد  . ببيند

مرد نيكي بود و در واليت ما شخصي تلوس نام، : اي؟ سولون گفت تر از من كسي را در عمر خود ديده       بخت  آيا خوش : پس كرزوس پرسيد  
. دانم  بخت مي   من آن شخص را خوش    . كرد كشته شد    تنگي نكشيد و در جنگي كه براي دفاع از وطن خود مي            فرزندان صالح داشت و دست    

از دو جـوان كـه مـادر        : تر از من ديدي؟ سولون حكايت كرد       بخت  پس از او، كه را خوش     : عقلي سولون متعجب شد و گفت       كرزوس از بي  
جا حاضر شود، قدرت نداشت كـه   آمد، پيرزن ميل داشت آن و در موقعي كه آداب مذهبي بزرگي در معبد شهرشان به عمل مي پيري داشتند   

چون اظهار تأسف از ناتواني خـود بـه         . اي هم براي رفتن نبود، يعني چهارپا حاضر نداشتند كه به ارابه ببندند و او را ببرند                 پياده رود، وسيله  
پيرزن . پس خود را به جاي اسب به ارابه بستند و مادر را بردند. تر نيستيم سرها گفتند اسب نداريم، اما خود از اسب كمرفتن به معبد كرد، پ

بامداد كه از خـواب برخاسـت، ديـد هـر دو            . ها را به فرزندان او بدهد      دل شد و در معبد دعا كرد كه خداوند باالترين سعادت           بسيار خوش 
اي او مستجاب شده و فرزندانش سعادتمند بودند كه بعد از اين عمل بزرگ خداوند مجالـشان نـداد كـه زنـده                       دانست دع . اند پسرش مرده 

  .ها را به بهشت برد آن كار شوند و فوراً  بمانند و باز در دنيا گناه

جواهر از اين اشـخاص     ها  و     همه دارايي و گنج     من با اين  ! ها چيست؟  اين سخن : ها تنگ شد و گفت      ي كرزوس از اين داستان     حوصله
ها نشمردم، براي ايـن      من تو را از خوشبخت    . توان حكم كرد    به سعادت كسي جز پس از مرگ نمي       : نام سعادتمندتر نيستم؟ حكيم گفت     گم

د اما چيزي نگذشت كه معلوم شـ      . كرزوس از اين سخن رنجيد و سولون را به خواري روانه كرد           . آيد  دانم در آينده به سرت چه مي        كه نمي 
. يعني كوروش، مؤسس سلطنت ايران پيدا شد و ليدي را گرفت و كـرزوس را گرفتـار كـرد و خواسـت زنـده بـسوزاند                         . حق با حكيم بود   

تـوان حكـم كـرد كـه          تا سرانجام كسي را نداني نمي     : در آن موقع سخن سولون به ياد كرزوس آمد كه گفته بود           . اي هيزم فراهم كردند    توده
پرسـيد چـه گفتـي؟      . او را آوردنـد   ! گويـد؟   ببينيد چه مـي   : كوروش گفت » .سولون«: پس چندين بار فرياد كرد    . بخت است يا نيست     خوش

  .داستان را گفت و كوروش عبرت گرفت و به همين سبب از سر خون كرزوس درگذشت

  .اين سولون يكي از اجداد مادري افالطون بوده است

ها را نقـل      آن  هاي بسيار هست كه يكي از        ي افالطون افسانه    درباره. سازند  افسانه مي ي او     شود، درباره   هر كس در دنيا بزرگ و نامي مي       
  .كند كنم، چون از حال او حكايت مي مي

حكايـت  . در نزديكي آتن كه محل تولد افالطون بوده است، كوهي است موسوم به هيمت، كه زنبور عسل و عسل آن معـروف اسـت                       
اين قصه كنايه . هاي او ماليدند وار بود، زنبورهاي كوهستان هيمت آمدند و از عسل خود بر روي لباند كه وقتي افالطون كودك شيرخ كرده

  .بياني افالطون بوده است از شيرين
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  تعبير خواب سقراط

شـبي  سقراط : گويند باشد، داستان خواب سقراط است كه مي كنند و در ادبيات اروپاييان شايع مي ي او نقل مي ي ديگري كه درباره    قصه
گوييم، آمد روي زانوي او نشست و بزرگ شد و بال و پر خود را گشود و به آسمان پرواز كرد                       خواب ديد يك مرغابي زيبايي كه ما قو مي        

كـرد،    وگـو مـي     پس در حـالي كـه از آن خـواب گفـت           . روز بعد سقراط نگران تعبير آن خواب شد       . سرود  و در همان حال آواز خوشي مي      
  .سقراط به مجرد ديدن او، ملهم شد كه ورود اين جوان به محضر او، تعبير خواب اوست. و جواني ناشناس بودافالطون وارد شد و ا

انـد، چـه    اما فرزنـدي از او ذكـر نكـرده   . اند و يك خواهر هم داشته است افالطون دو برادر داشته است كه گويا برادران مادري او بوده     
 و  Glauconهـا گالوكـون       آن  يكـي از    . ها نام برده اسـت      آن  شناسيم كه در رسائل خود از         از اين رو مي   برادرهاي او را    . ظاهراً زن نگرفته است   

از خواهرش پسري به دنيا آمده موسوم به اسپوزيپوس، كه پس از افالطون جانشين علمـي او شـده                   .  نام داشتند  Adimanteديگري آديمانتوس   
  .است

النسب بوده، استطاعت و بضاعت مالي هم داشته و به شـغل و كارهـاي دنيـوي بـراي                    ف كه افالطون مردي محترم و شري      پس دانستيد 
توانسته است اوقات خود را كامالً مصروف حكمت كند و از حسن اتفاق، با سـقراط مـصادف و معاشـر                       تحصيل معاش محتاج نبوده و مي     

  .شده و از تربيت او استفاده كرده است

  .الگي بوده و تا زمان شهادت سقراط ده سال از آن بزرگوار استفاضه كرده استدر سن بيست سورودش به خدمت سقراط، 

تـوان گفـت سـقراط از     توان به يك نبي و اصحاب او تشبيه كرد و اگر جايز باشـد، مـي             سقراط و كساني را كه به او ارادت داشتند، مي         
ي حواريـون او   الطون و گزنفون و مريدان ديگر به منزلـه دارد و اف) ع(جهت احوال و اخالق و تعليمات كمال مناسب را با حضرت عيسي       

در هـر حـال، مريـدهاي سـقراط ارادت          . دانـيم   اند چيزي نمـي    چه حواريون گفته و نوشته      هم جز آن  ) ع(كه از حضرت عيسي       چنان. هستند
اش به ميان آمد كوشش بـسيار كردنـد    هوگوي محاكم وطنان واقع گرديد و گفت     العاده به او داشتند و پس از آن كه او مورد اعتراض هم              فوق

  .كه محاكمه نشود و چون محاكمه شد نگذارند محكوم گردد و چون محكوم شد نگذارند اعدام شود

  .افالطون هم از كساني است كه به قدر توانايي خود در آن موقع، كوشيد

  مرگ سقراط

داد، انتخاب مجازات را به خود محكـوم واگـذار            دن متهم مي  آن زمان در آتن رسم بود كه هيأت حاكمه پس از آن كه رأي به مقصر بو                
كـار و   من كه خود را گنـاه   : پس چون تكليف انتخاب مجازات را به سقراط واگذار كردند، گفت          . كرد كه از چند قسم يكي را اختيار كند          مي

كيـشان بـه     ارادت. وليكن چيزي ندارم  . كردم   مي دانم، براي پيروي از قانون اگر استطاعت داشتم مجازات نقدي را قبول             سزاوار مجازات نمي  
اما هيأت حاكمه جزاي نقدي را نپـذيرفت و         . او رسانيدند كه ما حاضريم هرچه الزم است بدهيم و افالطون مبلغي بالنسبه گزاف تقبل كرد               

  .سقراط را به مرگ محكوم كرد و سقراط جام شوكران نوشيد و به شهادت رسيد

يعني چون مقصر و مغضوب ملت و دولت و محكوم بـه اعـدام   . مرگ او، براي شاگردان او كار مشكل گرديد نتيجه اين شد كه پس از       
  .شده بود، كساني كه از او حمايت و با او همراهي كرده بودند، نتوانستند در آتن بمانند و هجرت كردند

  سفرهاي افالطون

 كه چون آتن دولت كوچكي بود بيرون شدن از قلمرو آن دولت آسـان               افالطون يكي از مهاجرين بود و اين اولين سفر اوست؛ جز اين           
در مگار، افالطـون  . جا از تحت قدرت آتنيان خارج بود گفتند و آن  ميMégareشش هفت فرسخ كه رفت، به محلي رسيد كه آن را مگار       . بود
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دانيم و محقـق      چه مي   آن. هاي ديگر پيش گرفت    مسافرتها استفاده كرد و       آن  با جمعي ديگر كه اهل علم بودند معاشر شد و مقداري هم از              
بعـضي  . ها را هم فرا گرفت      آن  است، سفري به مصر كرده و با كاهنان مصري كه علماي آن مملكت بودند مالقات كرد و مختصر معلومات                    

هاي علمـي    جاها هم استفاده     كرد و آن   زمين و بعضي نقاط آسيا، يعني ايران و حتّي هندوستان مسافرت            اند كه به مشرق    از مورخين نقل كرده   
گويند به ايران مسافرت نكرده، ولي به فنيقيه رفته است و فنيقيه در كنار درياي مديترانه است و همان كـشوري اسـت كـه                           كرد و بعضي مي   

ـ   محل معتبر آن امروز بيروت است و چون آن زمان جزء مملكت ايران بوده، ظن غالب اين اسـت كـه افالطـون آن                ه حكمـاي ايرانـي   جـا ب
چـه   هاي ديگري هم كرده اسـت كـه از جملـه، آن    مسافرت. برخورده و شايد به همين مناسبت است كه از زردشت و تعليمات او خبر دارد        

  .كنم تر است، اين است كه عرض مي شايد اهميتش بيش

الدين او را با جالينوس در يك رديف قـرار داده            رود و حتّي موالنا جالل      شنوند، ذهنشان به طبيب مي      عوام وقتي كه اسم افالطون را مي      
ي نظـر خـود را       ي معلومات زمان را داشت، ولـيكن وجهـه          البته همه . دانيم كه او حكيم بوده است       ولي مي ). اي تو افالطون و جالينوس ما     (

ت را كنـار گذاشـته و متوجـه بـه           بنابراين چون كه شاگرد سقراط بود، او هـم طبيعيـات و رياضـيا             . حكمت، بيش از سياست قرار داده بود      
تر متوجه بـه      ترين حكماي يونان، بيش     موجبات اين امر را هم از اين پس بيان خواهيم كرد كه چرا بزرگ             . اخالقيات و سياسيات بوده است    

  .اخالق و سياست بودند

قـدر عـرض      همـين . ان آن نيست  ي مملكت داشت كه مجال و موقع بي         باري؛ افالطون عقايد مخصوصي در امور سياسي و كيفيت اداره         
بنـابراين  . كنـد   زيرا البته حكيم واقعـي، سرسـري عقايـدي را اختيـار نمـي             . كنم كه در عقايد خود بسيار راسخ بوده و اين عجيب نيست             مي

د را بـه موقـع   افالطون جداً معتقد بوده است به اين كه مملكت بايد به ترتيبي كه او در نظر داشت اداره شود و بسيار مايل بود اصـول خـو                         
تـرين   ي سيسيل انداخت كـه از بـزرگ   چون در آتن اين مقصود پيشرفت نداشت، نظر به جزيره. عمل بگذارد، يا الاقل به محك تجربه بزند      

ي صقليه، پادشاهي بود كه اظهـار        در جزيره . گويند و وقتي تحت تصرف مسلمين هم آمده است          ها آن را صقليه مي     جزاير اروپاست و عرب   
به تعليمات افالطون كرده و به اين واسطه، فيلسوف آتن اميدوار شده بود كه بتواند اصول سياسيات خود را به مـساعدت آن پادشـاه         رغبت  

زيرا كه پسرش نيز دنوس نـام داشـته و او را دنـوس    . باشد  پير ميDenysپس به صقليه، نزد آن پادشاه رفت كه معروف به دنوس      . عملي كند 
هـا بـه هـم     آن ي   چيزي نگذشت كه ميانه   . فاقاً برعكس انتظار افالطون، دنوس طبيعتي خشن داشت و مستعد استفاده نبود           ات. گويند  جوان مي 

ها كـرد    او مساعدت . شمرد  اي داشت كه مريد افالطون بود و او را محترم مي           خواهرزاده. خواست افالطون را بكشد     خورد و حتّي دنوس مي    
 دوستان ديگر افالطون او را خريدند و فديه داده، آزادش .لحه شد به اين كه افالطون را به اسيري بفروشند  عاقبت مصا . و مساعي به كار برد    

حكـيم از  . چندي بعد دنوس پير مرد و پسرش به سلطنت رسيد و او نيز اظهار رغبت بـه مالقـات افالطـون كـرد                    . كردند و به آتن برگشت    
ي   ايـن دفعـه نتيجـه     . ي تلخي كه كـرده بـود، بـاز بـه صـقليه رفـت                شت و با وجود تجربه    غايت اشتياقي كه براي عمل به تعليمات خود دا        

يك بار ديگر هم اين سفر را انجام داد و باز بدون اخذ نتيجـه مراجعـت                 . مسافرتش به بدي سفر اول نشد، ولي آرزويش برنيامد و برگشت          
  .هم نبود و با عقايد و احوال و اخالق مردم تباين كلي داشتسرانجام از عملي كردن سياست خود مأيوس شد و حقيقتاً عملي . نمود

  تأسيس نخستين آكادمي توسط افالطون

ي افالطون بر اين شد كه دانشگاهي تأسـيس            سالگي، اراده  43 يا در    42ها، تقريباً در      آن  ها يا در خالل      به هر حال، پس از اين مسافرت      
كـرد    ن كار اختصاص داد و به تمام معني، يعني تا خود زنده بود، در آن دانشگاه تدريس مي                 باغي داشت بيرون شهر آتن، آن را براي اي        . كند

و پس از او هم آن باغ مخصوص شد به مجمع پيروان افالطون و چون اسم آن محل آكادموس بود، مدرس افالطون و سپس مجمع پيروان                          
  .گويند را در اروپا، مطلقاً آكادمي ميدانيد كه امروز مجالس علمي و ادبي  او معروف به آكادمي شد و مي

اين مجمع علمي، يعني آكادمي، تقريباً هشتصد سال داير بود تا اين كه يكي از امپراتورهاي روم، موسوم به ژوستينين، نظر به مخـالفتي                        
دمي تعطيـل شـد و بعـضي از      ي خود بنا بر مصالح سياسي، محافل و مجامع ادبي و علمـي را بـست و آكـا                    كه با فالسفه پيدا كرد، به عقيده      
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طبيعي است كه وجود حكيم بزرگواري مانند افالطون و مريدان دانـشمندي            . فيلسوفان آكادمي به ايران آمدند و اين در زمان انوشيروان بود          
 يونـاني بـه     هـاي  طلب بودند ساخته، بسياري از جوان      ها، كه مردماني متجسس و دانش      كه دور او جمع شدند، آكادمي را محل توجه يوناني         

ها و مردها بـا       ولي چون يونان آن روز مانند امروز نبود كه زن         . رفتند  ها هم مي    حتّي بعضي اوقات زن   . كردند  آكادمي حاضر شده، استفاده مي    
لبـاس  خواستند از محضر افالطون استفاده كنند،         هاي باذوق كه مي     هم معاشرت داشته باشند و در هر مجمع و محفلي با هم وارد شوند، زن              

  .پوشيدند مردانه مي

  حضور ارسطو در آكادمي

تقريباً بيست سال پيش از فوت افالطون، ارسطو به آكادمي وارد شد و او در آن موقع جواني بود هفده يا هيجده ساله و تا زمان وفات                            
  . ي كامل كرد افالطون، از مريدهاي او و از اعضاي آكادمي بود و استفاده

تقريباً مثل اين كه افالطـون  . اند وگو بسيار و مبالغاتي در اين باب كرده       ها بود گفت    آن  ون، از اختالفاتي كه ميان      ي ارسطو و افالط     درباره
ارسـطو همـواره كمـال احتـرام را نـسبت بـه        . ولي حقيقت چنـين نيـست     . به ارسطو رشك برده يا ارسطو با استاد خود ضديت كرده است           

البتـه  . داده بـود  » ي علميـه    عقـل حـوزه   «كـه بـه او لقـب          چنـان . يشه بـه او محبـت داشـته اسـت         افالطون رعايت نموده و افالطون هم هم      
ولي چنان نبوده اسـت كـه بتـوان گفـت ارسـطو نـسبت بـه                 . دانيم  شود و مي    ها هست كه در كتب ارسطو ديده مي         آن  نظرهايي ميان    اختالف

  .مهر بوده است ناشناس يا افالطون نسبت به ارسطو بي افالطون حق

افالطون در تمام مدت عمر، جز اوقاتي كه به صقليه مسافرت كرده، همواره به تفكر و تعلم و تعليم و تحرير و تصنيف مشغول بوده و                    
بنابراين مدت اشتغالش به اين كـار، پنجـاه سـال بـوده             . تحرير و تصنيف را ظاهراً در حدود سي سالگي شروع كرد          . كار ديگر نداشته است   

  .شود  درس آكادمي را پس از چهل سالگي تأسيس نموده، مدت اشتغالش به تعليم هم در حدود چهل سال مياست و چون در مجلس

  روش تدريس افالطون

   .پس آثار افالطون، يكي تدريس شفاهي بوده و ديگري آثاري كه از قلم او تراوش كرده است

مند و اهل ذوق از مـرد و زن           وآمد مردمان دانش    ادمي محل رفت  دانيم كه آك    قدر مي  همين.از تعليمات شفاهي او چندان اطالعي نداريم        
 هزار نفر نبود و معروف است كه باالي سردر باغ آكـادمي نوشـته بـود هـر              28اند در آن آكادمي، جا براي بيش از          هرچند نوشته . بوده است 

ي جدي و    شد، مباحثه   گوهايي كه در آكادمي مي    و  چون گفت . داند وارد نشود، وليكن اين اخطار بر سبيل توصيه بوده است            كس هندسه نمي  
  .شد كس به آزادي به آكادمي وارد مي وگرنه همه. ها محتاج به مقدمات علمي و مخصوصاً رياضيات بود آن فهم 

 رسد كه تعليم و تدريس افالطون به صورت تقرير و بيان مرتب مطول و تعليم احكام حتمي و جزمي نبـوده اسـت و                         ضمناً، به نظر مي   
جا، به اتفاق استاد، در امـور         در واقع آكادمي مجمع علمي و ادبي بوده كه اصحاب دانش در آن            . تر صورت مباحثه و مناظره داشته است        بيش

  .اند و در تحقيق از آثار قلمي افالطون شرح اين مطلب بهتر داده خواهد شد كرده علمي بحث و فحص مي

ولـيكن بـه ايـن      . كرده است؛ يكي علني و عمومي و ديگري خصوصي و محرمانه            ريس مي اند افالطون دو قسم تعليم و تد       بعضي گفته 
اند كه شهامت و شجاعت اخالقي افالطون با تعليم محرمانه منافات دارد، خاصه  سخن اطمينان نيست و بعضي از محققين اظهار عقيده كرده   

كس حق ندارد راضي شود كـه         هيچ«: فرمايد   جايي از قول سقراط مي     كه در   دانست؛ چنان   ي وجداني مي    ي حقيقت را وظيفه    اين كه او اشاعه   
  ».در گمراهي و ناداني بماند و نيز كسي نبايد حقيقت را پنهان كند

  .پردازيم چون از تعليم شفاهي افالطون چندان آگاهي نداريم، به آثار قلمي او مي
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هـا و     آن  باشـند و افالطـون از         اند كه بعضي از ايشان نـامي مـي         بودهمنداني چند در يونان       مقدمتاً عرض كنم كه پيش از افالطون، دانش       
فقط از هفت هـشت نفـر، بعـضي كلمـات در ضـمن          . ها تقريباً هيچ نمانده است      آن  اما از آثار    . مخصوصاً از تحريراتشان استفاده كرده است     

ها شعر است، به قدري كم و غير واقعي است كه             آن  متي از   اين كلمات كه قس   . اند، منقول است   هاي نويسندگاني كه بعد از ايشان بوده        كتاب
مند اين حسن اتفاق و براي نوع بـشر        توان گفت افالطون اول حكيمي است كه آثار قلمي حسابي از خود گذاشته است و براي آن دانش                   مي

ري هم بيش از تمام آثار او در دست است و ايـن             اين سعادت دست داده كه آثار او تماماً باقي مانده، بلكه به قول يكي از فضالي اروپا، قد                 
اند؛ يا به    ي محققين، از او نيست، ديگران نوشته        هايي كه به اسم افالطون قلمداد شده، به عقيده         سخن ناشي از آن است كه مقداري از نوشته        

  .اند به نام او بنويسند، يا به اشتباه به او منسوب شده است قصد تقليد او، يا خواسته

   افالطونآثار

ي تعريفات و هيجـده       ويك رساله يا كتاب كوچك و بزرگ و يك مجموعه           عبارت است از چهل    هايي كه به اسم افالطون است،      نوشته
  .نامه كه به اشخاص مختلف نوشته شده است

شـود و ماننـد        ديـده مـي    باشد، ميان فضال اختالف بسيار      يك از اين آثار اصيل است و كدام منتسب به افالطون مي             در باب اين كه كدام    
نسبت به اكثر اين آثار جعليت ادعا شده است و از طرف ديگر، بعـضي همـه را اصـيل      . اند ي امور در اين باب هم افراط و تفريط كرده           همه

طلب اختيار ي زحمات و تحقيقات بسيار كه فضالي اروپا به عمل آورده و مباني دقيق و ظريف براي تشخيص م        باألخره از نتيجه  . اند دانسته
  .توان گفت تقريباً اتفاق حاصل است اند، امروز اختالف بسيار كم شده و مي كرده

پنج نامه از هيجده    . ي قوي است   ها هم شك و شبهه     در باب نامه  . ، يقين است كه از افالطون نيست      »ي تعريفات   مجموعه«نتيجه اين كه    
توان گفت قريب به يقين اسـت         ها را مي    آن  باشند و فقط بعضي از        اكثراً محل نرديد مي   ي ديگر هم      نامه، محققاً از افالطون نبوده، سيزده نامه      

  .كه از افالطون است و بقيه، خواه از او باشد خواه نباشد، چندان محل اعتنا نيست

رود كـه   ن قوي ميي ديگر هم ظ در باب شش فقره. ها قطعاً مجعول است آن  از ويك فقره است، شش فقره اما رساالت، كه گفتيم چهل    
ونه فقره كه نسبت به بعضي مقطوع است و نسبت به بعضي             ماند بيست   باقي مي . از افالطون نباشد، يا اگر هم باشد چندان محل اعتنا نيست          

  .قريب به يقين كه از قلم اوست

كـنم فـضال و       الً عـرض مـي    اجمـا . ها چگونه تشخيص داده شده است، طوالني است        بحث در اين كه اصيل يا مجعول بودن اين رساله         
ها اسم برده و اشاراتي  كنند، اوالً به اين كه چون شاگردها و پيروان افالطون كه معتبرتر از همه ارسطوست، از اكثر آن رساله              محققين نظر مي  

اي كه بيـان     ر در عبارت و شيوه    از اين گذشته، نظ   . چه در دست داريم، مطابق است يا نه         اند، با آن   ها نموده   آن  ها و مندرجات      آن  كه نسبت به    
دهد كه فالن كالم از او هست يـا           خوبي تشخيص مي    كند، غالباً به    كند و البته هر كس ذوق سليم دارد و انس تام به كلمات كسي پيدا مي                 مي

 كـه در شـعر فردوسـي يـا        ها  آن  كه از صاحبان ذوق سليم،        ي بلند دارد، چنان     نيست؛ مخصوصاً در مورد كساني كه سخن ايشان امتياز و پايه          
بـر همـين قيـاس، فـضاليي كـه در           . دهنـد   خوبي تشخيص مي    سعدي يا حافظ تتبع كنند و ممارست نمايند، بسا هست كه كالم ايشان را به              

فلسفي شوند، داليل و آثار و قرائن تاريخي و علمي و     ها توانا مي    آن  كنند، يك اندازه بر تشخيص        كلمات و تحريرات حكماي يونان تتبع مي      
كه گفتيم، امروز تقريباً بـه اطمينـان        ي اخير، چنان   بالجمله پس از تتبع و تفحس و تحقيقات چند صد ساله          . هم در اين تحقيقات دخيل است     

  .معتقديم كه قريب سي رساله و كتاب و چند نامه از افالطون در دست داريم

كارهـاي   هـاي اوسـت كـه از شـاه     ها و كتاب ه منظور نظر است، رسالهچ ها، حاجت نيست وارد شويم و از آثار افالطون آن      در باب نامه  
ها، با آن كه همه نفـيس اسـت،           ها و كتاب   اين رساله . نظير حكمت و ادب و از نفايس ذخايري است كه براي نوع بشر حاصل شده است                 بي
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هاي معمولي    هاي كتاب   سي صفحه از صفحه    هايي هست كه از بيست     رساله. همه به يك اندازه و يك نوع و در يك درجه از اهميت نيست             
  .ي اين دو قسم است ها ميانه آن شود و بسياري از  هايي هست كه اگر ترجمه شود، چهارصد پانصد صفحه مي شود و رساله تر نمي بيش

  هاي رسائل افالطون ويژگي

ه ميان دو يا چند نفر است و آن مكالمـات،           ها، همه به صورت مكالم      آن  هاي افالطون اين است كه جز يكي از           يكي از خصايص رساله   
ي مستقيم، آن است كه درسـت ماننـد تئاترهـايي اسـت كـه مالحظـه                  مقصودم از مكالمه  . بعضي مستقيم است و بعضي نقل و روايت است        

فر براي يكي يـا     دهد و از نقل و روايت، مقصودم اين است كه يك ن             كند و ديگري جواب مي      گويد يا سؤالي مي     ايد كه يكي سخن مي     نموده
كند كه فالن به  يا نقل مي. كند كه در فالن موقع با فالن شخص چنين و چنان گفتم و او چنين و چنان گفت               چند نفر از دوستان حكايت مي     

ت و  جا هس   اي در آن   ي اين اقسام نمونه     ي آن تقديم خواهد شد، از همه        در رساالتي كه ترجمه   . بهمان چنان گفت و بهمان چنين جواب داد       
ي اتـوفرون   ي اقريطون و رسـاله  اي از مكالمات مستقيم، رساله  ي سقراط است و نمونه     ي دفاعيه  اي كه اصالً مكالمه نيست، خطابه      تنها رساله 

  . باشد ي فيدون مي ي روايت مكالمه، رساله است و نمونه

. باشد و فقط يك استثنا دارد       ترين شخص مي     مهم وگو سقراط است و غالباً او       هاي مكالمات، يكي از اصحاب گفت       ي اين كتاب    در همه 
تـرين   باشد و مفصل    يعني يك كتاب هست كه اسمي از سقراط در آن نيست و آن آخرين اثر افالطون و موسوم به نواميس، يعني قوانين مي                      

نكرده و عمرش وفا ننمـوده اسـت        شويم كه ظاهراً اين كتاب به حالت مسود مانده، يعني افالطون مجال               ضمناً، متذكر مي  . هاي اوست   كتاب
هاي مزبور يكي هـست       كه در آن مراجعه كرده، حك و اصالحاتي كه از حيث تحرير و انشا و تنظيم مطالب الزم بوده بنمايد و نيز از كتاب                       

يـا اصـالً ننوشـته    باشد و از دو كتاب ديگر هم اسم برده و وعده داده اسـت كـه گو   كه ناتمام مانده است و آن كتاب موسوم به كريتياس مي          
  .ها نشاني نداده و ديده نشده است آن كس از  است، زيرا هيچ

وگـو   ها به اسـم يكـي از اصـحاب گفـت     آن تر  وگو و مكالمه ميان يك يا چند نفر است، بيش   ها همه گفت    به مناسبت اين كه اين كتاب     
كنـد و     وگو مي    سقراط در زندان، با دوست خود اقريطون، گفت        اي كه اقريطون ناميده شده، به مناسبت آن است كه          مثالً رساله . موسوم است 

ي فيدون از آن سبب به اين اسم ناميده شد كه فيدون يكي از حاضران در زندان سقراط است، در روز آخر عمر او، كـه آن مكالمـات            رساله
  .كند ميشود و فيدون آن مذاكرات را براي دوستان خود نقل  در خصوص بقاي نفس با سقراط واقع مي

مانند همـان   . ها هم از افالطون هست كه به غير از اين وجه، به نامي خوانده شده است                وليكن اين قاعده كليت ندارد و بعضي تصنيف       
هاسـت و موسـوم بـه كتـاب      آن تـرين   هاي ديگرش كه شايد بتوان گفت مهـم      كتاب نواميس كه سابقاً اسم برديم و همچنين يكي از تصنيف          

است، به مناسبت ايـن كـه مـذاكرات در مهمـاني واقـع              » ضيافت«هاي مهم او، معروف به مهماني،        و يكي ديگر از تصنيف    باشد    سياست مي 
ي ديگر هم دارد كه به اسمي غيـر از نـام اشـخاص موسـوم                  دو رساله . شود كه يكي از دوستان سقراط از رفقاي خود دعوت كرده است             مي
ي اتـوفرون اسـم ديگـرش     ه به نام اشخاص است، اسم بدلي ديگر نيز دارد؛ مانند ايـن كـه رسـاله      ها هم ك    از اين گذشته، آن كتاب    . باشد  مي

هايي  هاي بدلي را خود افالطون نگذاشته و تسميه         وليكن اين نام  . است و بر همين قياس    » در نفس «است و فيدون اسم ديگرش      » داري  دين«
  .دان است كه شاگردان او و پيروان او، به مناسبت وضع كرده

  چگونگي آثار افالطون

به ايـن معنـي     . كه يك تقسيم رباعي داشته است و يك تقسيم ثالثي            قدما تقسيماي هم قائل شده بودند؛ چنان       هاي افالطون،  در تصنيف 
بعضي هم بـه    . ي آثار افالطون را به نه دوره درآورده بودند         ها را به مناسباتي، يك دوره كرده و كليه         كه بعضي هر چهار كتاب از آن تصنيف       

وليكن اين تقسيمات ميزان و مبناي صحيحي ندارد و امروز مورد توجه نيـست و  . مناسبات ديگر، هر سه كتاب را يك دوره قرار داده بودند         
وليكن متأسفانه براي تعيـين     . ها، در چه موقع و چه تاريخ نوشته شده است           تر محل نظر است، اين است كه هر يك از اين كتاب             چه بيش   آن
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ي جزمي اتخاذ كـردن، بـسيار دشـوار           ين مواقع و تواريخ، معلومات صحيح در دست نيست و باز بايد به حدس و قياس پرداخت و عقيده                  ا
. هاي اولـي او باشـند      توان معتقد شد كه از نوشته       ي اقريطون، مي    ي سقراط و رساله    ي دفاعيه  نسبت به بعضي از رساالت، مانند خطابه      . است

 .جا به آتن برگشته و در هر حال، مدت مديدي از زمان كشته شدن سـقراط نگذشـته بـوده اسـت                     مگار بوده يا تازه از آن      يعني زماني كه در   
شـوند، ماننـد كتـاب سياسـت و           كارهاي او محسوب مي    هايي كه از جهت مطالب فلسفي و همچنين از حيث عبارت و صنعت، شاه              تصنيف

ين دوره و از زماني است كه افالطون هنوز به پيري نرسيده، وليكن فكـر او در عـين نـشاط و    فيدون و ضيافت و غير آن، متعلق به پس از ا      
ها هم قريب به يقين است كه در پيري نوشته شده است، مانند كتاب نواميس كـه آخـرين                     بعضي از كتاب  . شادابي، پختگي كامل يافته است    

 آن بنمايد و كتاب كريتياس كه ناتمام است و بنابراين بايد متعلق به آخر               ي آخري را در    تصنيف اوست و پيداست كه نتوانسته است مراجعه       
بعـضي از مـورخين   . گونه قرائن در دست نيست، ممكـن نيـست كـه تعيـين زمـان شـود       ها كه اين عمر او باشد و نسبت به بعضي از رساله  

ي او    پرداخت و وقتي سقراط يك رساله       ساالت نيز مي  كرد، به تصنيف ر     اند كه افالطون همان وقت كه در خدمت سقراط استفاضه مي           نوشته
  !دهد ها به من نسبت مي اين جوان چه سخن: را ديده و خوانده، گفته بود

هـا را جعـل نكـرده         آن  باشند و افالطون      شوند، اكثر اشخاص واقعي مي      هاي افالطون ديده مي     وگو و مكالمه كه در كتاب       اصحاب گفت 
 كـه از بزرگـان    Parménideمعروفند، مانند الكبيادس كه از رجال سياسـي و تـاريخي يونـان اسـت و پرمانيـدس                   ها مردمان     آن  بعضي از   . است

بعضي . اند مندان و حكماي سوفسطايي بوده  كه از دانشHippias و هيپياس Gorgias و گورجياس Protagourasحكماي متقدم است و پروتاگوراس 
امـا ايـن   . باشـند  بعضي هم برادران و خويشان خود افالطون مي. اند دانيم كه وجود داشته شناسيم و مي تر معروفند، وليكن مي ها هم كم آن از  

ها يقيناً درست آن قسم كه افالطون نقل كـرده، واقـع          آن  كدام از     هيچ. ها در حقيقت واقع شده يا نشده است، محل تأمل است           كه اين مكالمه  
قدر مسلم است كه در ايـن         رود كه افالطون تماماً ساخته باشد و اين         بعضي را هم ظن قوي مي     . اساس هم نبوده است     وليكن شايد بي  . نشده
  .ها، قيدي به رعايت تاريخ و مطابقت با حقيقت نداشته و اصل مقصودش، گفتن مطالبي بوده كه در نظر داشته است نوشته

آيد، اگـر     رت مكالمه درآورده و اين سؤال يقيناً به ذهن مي         هاي خود را به صو      كه افالطون چرا تصنيف    ممكن است اين فكر پيش بيايد     
هايي   پس از افالطون، اشخاصي چند به تقليد او كتاب        . به ياد بياوريم كه ظاهراً آن حكيم، اول كسي است كه اين شيوه را اختيار كرده است                

كن پيش از افالطون گفته نشده است كـه كـسي صـورت      ولي. اند؛ چه از نويسندگان يونان و روم و چه از متأخرين           به صورت مكالمه نوشته   
  .هاي خود داده باشد مكالمه به كتاب

ظاهراً جواب اين سؤال اين است كه افالطون با آن كه آثار قلمي بسيار دارد، معتقد به كتـاب نبـوده، يعنـي كتـاب را وافـي بـه تعلـيم                                
 زيـرا كتـاب چيـزي اسـت    . ز معتقداتش، از استاد خود سقراط دريافته باشدرود كه اين عقيده را مانند بسياري ا دانسته است و گمان مي     نمي

تواند توضيح دهد و با مقتضاي حال مناسبت دهد و مطابق فهم خواننده سخن بگويد و از اين رو                     جان كه محتويات خود را نمي       جامد و بي  
ن تعليمات سقراط تماماً شفاهي بوده، آن هم نه بـه نحـو      بنابراي. ي خواندن كتاب كم باشد     سوء تفاهم بسيار ممكن است دست دهد و فايده        
كـرد و از   چون سقراط خود مدعي علم نبود و همواره به جهل خويش اقرار مي           .  و مجادله   تدريسي و نطق و خطابه، بلكه به صورت مباحثه        

خـواهم آن را كـشف كـنم و     اشـخاص مـي   بـا   ي مباحثه دانم و به وسيله  گفت من حقيقت را نمي      روي راستي يا بنا بر مصلحت، هميشه مي       
هـا را در وضـع    دانم، جز اين كه مـادرم زن  من علم و هنري ندارم، فقط هنر من اين است كه مانند مادرم فن قابلگي مي      . تحصيل علم نمايم  

  . شود و به آن متنبه گردنديعني علمي كه در نهاد ايشان هست، پيدا. كنم كه زاينده شوند ها را مدد مي ها و ذهن كرد و من عقل حمل مدد مي

كس اگر هم داشته باشـد،        ي افالطون است كه علم را هيچ        ي سقراط اين بوده يا شايد عقيده        جا ناشي اس كه عقيده       از اين  و اين سخن،  
ا در كـس علـم ر   كس هست، جز آن كه به حال كمون اسـت و همـه            ي خاطر همه   بلكه حقايق همه در ذخيره    . تواند اعطا كند    به ديگري نمي  

حيات قبل تحصيل نموده و در اين زندگاني از آن غفلت و فراموشي دارد و معني جهل همين غفلت و فراموشـي اسـت و كـار معلـم ايـن          
است كه متعلم را متوجه و متذكر سازد تا او علمي را كه در ضميرش نهفته و از او غايب است، به ياد آورد و حاضر سازد و اين معنـي در                                

شود   باشد، تصريح و عمالً ثابت مي        مي Le Ménonها كه موسوم به منن        آن  آيد و مخصوصاً در يكي از         هاي افالطون برمي    كتابموارد چندي از    
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هاي زرخريد متن مصاحب خود را كه هيچ درس نخوانده و عامي و امي صرف اسـت طلبيـده، بـه انـدك سـؤال و                           كه سقراط يكي از بنده    
هـا   سازد و هزار افسوس كه متعلمين غالباً از نعمت وجـود چنـين معلـم                ي هندسي را به زبان او جاري مي       جوابي با او، چند قضيه از قضايا      

ي افالطون و سقراط بر اين كه جهل غفلت و فراموشي است و علم تذكر و تنبه است درست باشد يا نباشد، اين          زيرا خواه عقيده  . محرومند
 و سؤال و جواب الاقل برحسب ظاهر چنين وانمود           وگو و مباحثه     و تحميل نكند، بلكه به گفت      ي تعليم كه معلم علم را به متعلم القا         طريقه
كند   كند، بهترين طريق است و به اين روش، متعلم حقايق را هم بهتر درك مي                نمايد كه متعلم خود به حقيقت پي برده و آن را كشف مي              مي

  .سپارد و هم بهتر به خاطر مي

   تعلم ي تعليم و بهترين شيوه

 و سؤال و جواب است و        وگو در اين بود كه نظر به اين عقيده كه بهترين طريق تعليم و تعلم مباحثه                 گفت. باري؛ از مطلب دور نشويم    
تر و شبيه    دهد، افالطون تحريرات خود را به صورت مكالمه درآورده است كه به تعليم شفاهي نزديك                خواه نتيجه نمي   تعليم كتبي موافق دل   

 و سؤال و جواب زياد از حد لزوم طـوالني اسـت و مكـررات                 شود كه مباحثه    هاي افالطون گاهي ديده مي     و اگر در بعضي از تصنيف     باشد  
يابيم و فهـم     گذشته از اين، بايد به خاطر داشت كه اگر ما امروز بعضي از مطالب را بدون اين تكرار و اصرار درمي                    . دارد، از اين بابت است    

ها مـرارت كـشيده و       چاره  آن بي . مندان پيشين براي ما حاصل شده است        ي زحمات دانش    ي استعدادي است كه در نتيجه       طهكنيم، به واس    مي
اند و يكي از فوايد بزرگي       ها اشكال ندارد، در اذهان راسخ نموده        آن  اند تا مطالبي را كه امروز به نظر ما بديهي است، يا فهم               خون دل خورده  

شود، همين توجه است؛ به اين معني كه          نظر حاصل مي    مندان ديگر براي اشخاص صاحب      هاي افالطون و بعضي دانش      ي كتاب  كه از مطالعه  
  .ها عقل و فكر مردم در چه درجه بوده و اينك به چه پايه رسيده است آن زمان

ي ادبـي و      ، دو جنبه دارد؛ جنبـه      آثار اين حكيم بزرگوار    .هاي افالطون وارد شويم     اكنون خوب است قدري هم در كيفيت معنوي كتاب        
ي ادبي  جا قدري از جنبه پس در اين. ي او محول نماييم ي فلسفي آن را بهتر آن است كه به موقع بيان حكمت و فلسفه      جنبه. ي فلسفي   جنبه

 داراي اعلـي مرتبـه      هاي افالطون در زبان يوناني از جهت فصاحت و بالغت و لطافت و محـسنات كـالم،                 زيرا نوشته . كنيم  وگو مي   او گفت 
خواننـد و حكمـت       دانيد كه افالطون را استاد حكمت اشراق مي         البته مي . است و شايد هيچ اثر نثر ديگري در آن زبان داراي اين مقام نباشد             

آن كـه   هاي افالطون در عين اين كه نثر است، بهترين اشعار است و بـا                 به اين واسطه، نوشته   . اش ذوق و شور عشق است      اشراق، سرچشمه 
  :فرمايد ي مولوي كه مي كند و چه بجا و مناسبت افتاده اين قطعه زند، در واقع عشق و ذوق را افاضه مي همواره دم از عقل و علم مي

  ســوداي مــا   مرحبــا اي عــشق خــوش  
ــت  ــه علــ ــا  اي دواي جملــ ــاي مــ   هــ

  اي دواي نخــــــوت نــــــاموس مــــــا
اي تــــو افالطــــون و جــــالينوس مــــا

وليكن عنان سخن را بكشيم تـا از مقتـضاي حـال            . كشاند  اختيار انسان را به عالم جذبه مي        د او بي  چون افالطون خداوند ذوق است، يا     
ها بپردازيد، از روي بـصيرت وارد        آن  ي   براي اين كه اگر خواستيد به مطالعه      . سخن در تحقيق از چگونگي آثار افالطون است       . خارج نشويم 

  .جويي شود ا دريافتيم، براي شما صرفهشويد و اوقاتي كه ما صرف كرديم تا اين بصيرت ر

دهد و به اين واسطه، خالي از اشكال نيـست تـا              گويد، همه را به استاد خود سقراط نسبت مي          چه افالطون مي    سابقاً عرض كردم كه آن    
قدرها اهميت     اينجانب اين  هرچند اين تشخيص به نظر    . يك از اين افكار از سقراط و چه اندازه از خود افالطون است              دريابيم كه واقعاً كدام   

  :ندارد و باز به قول موالنا
  مــن كــيم ليلــي و ليلــي كيــست مــن     
ــيم انـــدر دو بـــدن     ــا يكـــي روحـ مـ



وقتي كه دو نفر اين اندازه با يكديگر اتحاد پيدا كردند كه آثار وجودي خود را نخواستند از هم متمايز سازند، ما چه اصرار داريـم كـه                            
  .ها را از هم جدا كنيم آن 

  ن گرگ و جان سگ از هم جداست       جا
ــان  ــد ج ــت   متح ــردان خداس ــاي م ه

چه از افكـار افالطـون در جـواني           پس براي اين كه اداي تكليف كرده و طفره نرفته باشيم، گوييم محققين را عقيده بر اين است كه آن                   
سقراط دور شـده، افكـار شخـصي او غلبـه           توان به سقراط منتسب نمود و هرچه سن افالطون باالتر رفته و از عهد                 تر مي   نوشته شده، بيش  

آيد، به وجهي و عنواني، جاللـت قـدر و علـو مقـام سـقراط را خاطرنـشان                     كرده است و هرچند در هر موقع و به هر مناسبت كه پيش مي             
راجع بـه آن بزرگـوار   نمايد كه در اوايل امر غالب چيزهايي كه نوشته به قصد معرفي سقراط و رفع شبه ه از اذهان     كند، وليكن چنين مي     مي

ورزي و حـسد بـوده و    هاي سوء كه بـه او داده بودنـد، چـه انـدازه ناشـي از نـاداني و اشـتباه و غـرض         بوده است تا معلوم شود كه نسبت      
  .اند كه چنان مردي را به محاكمه كشانيدند و به هالكت رسانيدند همشهريان سقراط چه جنايت بزرگي مرتكب شده

  ونهاي افالط خصايص كتاب

يعنـي  . جاسـت   هاي او از حيث صورت و معني، كامالً به          اين تشبيه در بعضي از كتاب     . سابقاً مكالمات افالطون را تشبيه به تئاتر كرديم       
زمـان و مكـان تعيـين و اشـخاص معرفـي      . خوانـد  مثل اين است كه قصه مـي      . كند  ها در شخص، درست تأثير خواندن تئاتر مي         آن  خواندن  

وگوهـا بـه      كنند، قهر و آشتي دارنـد، گفـت         وآمد مي   دهد، اصحاب به مجلس رفت      گردد، وقايع روي مي     مجلس معلوم مي  شوند، كيفيات     مي
شود، زمـاني     گاهي قصه و افسانه گفته مي     . گويد  ها موافق طبع و خوي خود سخن مي         آن  تناسب مزاج و اخالق اشخاص است و هر يك از           

گـاهي اوقـات    . وليكن روي هم رفته، مباحثـه و مجادلـه غلبـه دارد           . رود  بيه و استعاره به كار مي     كنند، حقيقت و مجاز و تش       خطابه ايراد مي  
  .نشاند ها را به جاي خود مي آن كنند، اما طمأنينه و آرامش سقراط باألخره   حرارت و عصبانيت اظهار مي اصحاب مباحثه

ر جـواني و زمـان شـادابي و نـشاط فكـري نوشـته شـده، زيبـاتر و                    ها كه د    آن  . ي اين خصايص نيست     ها داراي همه    ي كتاب   البته همه 
جا كه آثـار اخيـر تنهـا بـه صـورت           گردد، تا آن    تر مي  تر و خشك   رود، مذاكرات و مباحثات عالمانه      تر است و هرچه رو به پيري مي        نشين دل

ي اسـتهزا و فـن قـابلگي معنـوي            ها شـيوه    آن  از  بعضي  . هاي اوايل را ندارد    ولي در واقع تحقيق و بيان است و شوخ و شنگي          . مكالمه است 
شود و نتيجـه بـه    اما جواب مسأله گفته نمي.  و تفحص از امر و طرح مسأله است         مكالمات اوايل، غالباً فقط مباحثه    . كند  سقراط را تمثيل مي   

ر افالطون و تئاتر هست، ايـن اسـت كـه           وجه مناسب ديگر كه ميان آثا     . آيد و مكالمات اواخر، اظهار عقيده و تعليم احكام است           دست نمي 
هـاي    بـسياري از رسـاله    . باشد  دانيد كه تئاتر اساساً براي انتقاد از احوال مردم است و يكي از بهترين وسايل براي تنبيه مستمندان مي                    البته مي 

نتقاد از اخالق و عـادات اسـت و         افالطون به همين مقصود نوشته شده و همين خاصيت را داشته است؛ جز اين كه تئاترهاي حقيقي براي ا                  
ي   شـيوه : انـد  هاي افالطون براي تنبه به حقايق علمي و حكمتي و اخالقي است و حكمت سقراط را به اين دو كلمـه خالصـه كـرده                          رساله

  .استهزا و قن قابلگي

  هاي سقراطي روش آموزه

 در پي آن بود كه بر خطاهاي ديد، ها را بر خطا مي آن كار استهزاي سقراطي، به اين وجه بود كه چون غالب مردم را گمراه و احوال و اف
پرداخت و غالباً      و مناظره مي    بلكه به مباحثه  . كرد  اما اين كار را مستقيماً و به صورت وعظ و خطابه و پند و اندرز نمي               . خود آگاهشان نمايد  
خواهـد از طـرف مقابـل     اش اين بود كه مي انداخت و بهانه يولي در باطن دست م. گفت در ظاهر، سخن به جد مي. زد  خود را به ناداني مي    

ديد و به فساد      گويي و حيراني و سرگرداني مي      كم و بدون اين كه محسوس باشد، آن طرف خود را گرفتار تناقض              ولي كم . كسب علم نمايد  
خـوبي فـرا گرفتـه و در بعـضي از              افالطون به  معني قابلگي سقراط را هم كه پيش بيان كرديم، اين شيوه را           . برد  ي خود پي مي     رأي و عقيده  
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ي علمي و فلسفي بهانه است و در باطن، نظـر      ها پيداست كه مباحثه     در بسياري از آن رساله    . كند  هاي خود به بهترين وجهي تمثيل مي        رساله
امروزه چون ما از آن اوضاع و اشخاص هاست كه  جز اين كه به همين نظر اشارات و كناياتي در آن. جويي در عقايد مردم دارد انتقاد و عيب

هاي افالطون را به يك تئاتر يـا يـك            در هر حال، مجموع نوشته    . ها را بفهميم    آن  درستي معني     توانيم به   خبريم، نمي   و احوال ايشان دور و بي     
ارفانه و حكيمانه، كه هم روح را       هاي صوري و معني و  اثري است اديبانه و شاعرانه و ع             جامع محسنات و آرايش   . توان كرد   رمان تشبيه مي  

اما قابل تأمل و تعمق و . ي افكار و عقايد او مصدق نيست البته همه . نمايد  دهد و هم فكر را پخته مي        بخشد و هم نفس را ترقي مي        لذت مي 
  .تفكر است

سـازد و ايـن نـوع          انسان را متنبه مـي     ي مستقيم نبخشد، فكر    ها، اگر هم فايده     آن  ي آثاري است كه خواندن        از زمره  هاي افالطون   نوشته
ي بسيار صـحيحي اسـت كـه          اند و عقيده   كردم كه سقراط و افالطون معتقد بوده        چند دقيقه قبل عرض مي    . ها، بهترين اقسام آثار است     نوشته

اندازد كه او خود بتواند كشف      معلم خوب آن است كه متعلم را به راهي بي         . قدرها اهميت ندارد    كند، اين   چه آموزگار به آموزنده تعليم مي       آن
يعني بهترين عبارت آن نيست كـه مـستقيماً خوانـدنش چيـزي بـه               . توان گفت   ي آثار كتبي خوب نيز همين سخن را مي          درباره. حقايق كند 

هايي  نوشته. نمايد يبلكه آن است كه فكر خواننده را بيدار و متنبه كند و چون فكر به كار افتاد، بسا حقايق را خود كشف م        . خواننده بياموزد 
  .بها است آثار افالطون اين خاصيت را به كمال دارد و مخصوصاً از اين جهت گران. كه اين خاصيت را داشته باشد، فراوان نيست

  ي افالطون ويژگي فلسفه

است كه وارد شـويم در ايـن        ي آثار افالطون الزم بود، بيان كردم و موقع آن رسيده               اطالعاتي را كه درباره    كنم به قدر كفايت،     گمان مي 
وليكن وقت گذشته و ايـن مبحـث هـم طـوالني            . ي افالطون و تعليمات او از چه قرار است          ها چه مطالبي هست و فلسفه       كه در اين كتاب   

يدم كنم اطالعاتي كه به سمع آقايان رسان        قدر براي تكميل عرايضم عرض مي       همين. ي ديگري محول كنيم     است و بهتر آن است كه به جلسه       
خواهيـد بدانيـد      اگـر مـي   . هاي خود افالطون اسـت      چه بعداً اگر موفق بشوم خواهم رسانيد، همه از منابع اروپايي و يا مأخوذ از كتاب                 و آن 

ون و  البته كليات احوال افالط   . خبرند  مندان ما از آن حكيم تقريباً بي        اند، متأسفانه بايد عرض كنم دانش      ي افالطون چه گفته     محققين ما درباره  
  .كه در خور مقام اوست گويند؛ اما نه چنان دانند و مي ي او را مي فلسفه

 اشتباه و غلط بسيار دارند و پيداست كه اطالعشان از تاريخ يونان و مردان يونـاني بـسيار نـاقص و مخـدوش و                         اوالً در امور تاريخي،   
  .مأخذ بوده است بي

 برنـد و    با آن كه از رساالت افالطـون اسـم مـي          . ي منقوالت ديگران است     شان به واسطه  ي افالطون پيداست كه آگاهي اي       ثانياً در فلسفه  
چـه هـم    آن. ها داشته باشند گويند به عربي نقل شده است، وليكن آثاري پيدا نيست كه شناسايي درستي از آن كتاب ها را كه مي  آن  بعضي از   

زنم، ايـن     چه حدس مي    آن. التفاتي حكماي ما نسبت به افالطون چه بوده است          دانم علت اين بي     به عربي نقل شده، باقي نمانده است و نمي        
ي  تر چيزي مستقيماً به فضالي ما رسيده و معلومات ايشان نسبت به يونان و يونانيان و حكمـت و فلـسفه              هاي يوناني، كم    است كه از كتاب   
كه بايد و شايد، حق ترجمه را ادا نكرده            بوده است و مترجمين، چنان     هايي بوده كه به زبان سرياني و عبراني شده         ي ترجمه   يونان، به واسطه  

اي نبوده است كه     بودند و مخصوصاً نسبت به ذوقيات يونان و لطايف شعري و عبارتي توجه نداشته و يا معرفتشان به زبان يوناني به درجه                     
 انـد و شـايد كـه شـيفتگي          به اين امـور توجـه نكـرده        آن لطايف و محسنات را درك كنند و يا اختالف مذاق و مشرب سبب شده است كه                

جا    آن الشعاع ارسطو قرار داده تا     مدخليت نبوده كه افالطون را تحت       سينا نسبت به ارسطو نيز در اين باب بي         الرئيس ابوعلي  ي شيخ  العاده  فوق
  ». رسيده، بضاعتش در علم مزجاة بوده استاگر معلومات افالطون اين است كه به ما«: فرمايد كه شيخ بزرگوار در كتاب شفاي خود مي

آيد، خيلي بيش از كتب افالطـون      اينجانب تصديق دارم كه مقدار معلوماتي كه از كتاب ارسطو و در قشر حكمت و فلسفه به دست مي                  
ي    از لذتي كـه از جنبـه       ي كتب افالطون، گذشته    اما مطالعه . است و البته ارسطو علم و حكمت را توسعه داده و تنظيم و تدوين نموده است               

ي حكمت و فلسفه، خـواه از ارسـطو و خـواه از حكمـاي      كند كه مايه كند، هر گاه به نظر عميق ديده شود، معلوم مي         ادبي و ذوقي عايد مي    
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هـاي   مـه هـاي افالطـون يـا ترج      مندان ما كتـاب     يقين است كه اگر دانش    ي فلسفه از سقراط بوده است و          ديگر، همه از افالطون و به واسطه      
  .دانستند ها را مي آن كه بايد و شايد، قدر  داشتند، چنان صحيح و بليغ از آن در دست مي

ام و شايد تتبع و تفحص كامل معلومات ديگري هم به دست بدهد و حقيقت به نحو ديگـري                    چه من تاكنون استنباط كرده      اين است آن  
حاصل است و براي درك  ام، مراجعه به منابع و مĤخذ خودمان بي چه من ديده ن، آنفعالً براي آگهي از احوال و تعليمات افالطو. ظاهر گردد

هاي اروپاييان متوسل شد و بهتر از همه، آثار خود افالطـون اسـت كـه هـم كيفيـت ذوقـي دارد و هـم               حقيقت مقام افالطون، بايد به كتاب     
ي توانايي خود، مفتاحي به دست خواهم داد         قدر به اندازه     همين .برآيمي اداي حق او      تأثيرات اخالقي و علمي، و من اميد ندارم كه از عهده          

چه من بتوانم بيان كنم،     تر از آن    چه بايد درك كنيد، به ذوق و فهم خود بهتر و بيش             هاي افالطون مراجعه فرماييد، آن      كه بعدها چون به كتاب    
  .دريابيد

  )مهماني(كتاب ضيافت 

هـاي افالطـون كـه مخـصوصاً بـراي معرفـي          اما از كتاب  . نظير است    بي ي است كه همه در نوع خود      گفتيم كه افالطون داراي آثار زياد     
وگوهـايي    هاست و حكايت گفت      يكي موسوم به فيدون، كه از زيباترين كتاب        .كار است  ي مهم است كه هر دو شاه        سقراط نوشته، دو رساله   

كنـد و يـاران را از مفارقـت خـود             قاي نفس، با دوستان و مريدان خويش مي       است كه سقراط دو روز آخر عمر خود را در زندان، در باب ب             
پردازم؛ خاصـه ايـن        و به تفصيل آن نمي     1اين كتاب ترجمه شده   ! آورد كه خود چرا از مردن باك ندارد         دهد و از تعجب بيرون مي       تسلي مي 

زد خواهم كرد ديگر گوشتوان باز نمود و مطالب فلسفي آن را در موقع  كه كيفيت قلم افالطون را نمي

 كه از عجايب كتب است و داستان مهماني يكـي از دوسـتان سـقراط              » ضيافت= مهماني  «كار ديگر افالطون كتابي است موسوم به         شاه
شـوند و بنـا       در اين مهماني، اصحاب همه از شرب و نشاط و هياهو خسته مي            . دهد  است كه چون در شاعري جايزه گرفته است، وليمه مي         

كه همه گويند و سخن گفتن سعدي دگر اسـت، اهـل              اي در وصف عشق و مدح خداوند عشق بسرايند و چنان           گذارند كه هر يك خطبه     مي
 .گويد حكايت ديگري است و اين مبحث را در موقع ديگر بيان خواهم كرد               كنند، اما آن كه سقراط مي       مجلس همه در باب عشق تحقيق مي      

بينـد و   شود، در حالي كه مست است، و سـقراط را مـي   وگوها، الكبيادس وارد مي  به اين كه در ميان اين گفت    شود  اما اين مهماني منتهي مي    
  : گويد ظاهراً بر سبيل تعرض مي

  »خواهي؟ از جان من چه مي. شوم روم گرفتار تو مي كني؟ من كه هر جا مي جا چه مي اي سقراط تو اين«

كرد و جوانان زيبا در ميان ايشان         هر نوع زيبايي ايشان را جذب مي      العاده اهل ذوق بودند و        فوقجا بايد گوشزد كنم كه يونانيان         در اين 
از اين رو بعضي اعمال ناشايست ميان ايشان شايع شده بود و عجب اين كه نه قـانون آن            . ها و تقريباً محجوب بودند     ها در خانه    بسيار و زن  
 حيثيت و اعتبار بود كه طرف توجه باشند و ظاهر امر اين است كه اين اعمال                 بلكه براي جوانان  . كرد و نه در انظار قباحتي داشت        را منع مي  

ي فتوحات اسكندر سرايت كرد و يكي از مساعي سقراط و افالطون اين بود كـه حقيقـت عـشق                      به تمام دنياي متمدن از يونانيان، در نتيجه       
عي را به مردمان بفهمانند كه جمال صورت اگر خـوب اسـت، اصـل كمـال سـيرت               مادي و معنوي را بشناسانند و قباحت امر قبيح غير طبي          

توانستند با آداب و رسوم جاري، كـه ماليـم طبـع               علناً و مستقيماً نمي    وليكن در اين موضوع نيز همان گرفتاري كار دين را داشتند و           . است
  .مردم بود، مخالفت كنند

در آن شـب، الكبيـادس زبـان        . گفت مـن هواخـواه تـو هـستم          اهي بر سبيل طبيعت مي    باري؛ الكبيادس از جوانان زيبا بود و سقراط گ        
شكايت از سقراط دراز كرد كه اي دوستان، از سخنان اين مرد فريب مخوريد و اگر به كسي از شما اظهار مهرباني كـرد بـاور مكنيـد، مـن                              

 
 .كارهاي افالطون، آن را منتشر كرده است ي شاه انتشارات جامي در مجموعه 1



 15  ضيافت

 

http://www.seapurse.ir 

 نبوده و من با اين كراهـت منظـرش گرفتـار او شـدم، دلـم تپيـدن                   ي من  باخته  اين اشتباه بودم، اما معلومم شد كه او دل         نسبت به خودم در   
ام كه همين تأثير در ايشان پديدار بود، مـن سـخنوران نـامي ديـدهوام و بيانـات عـالي                      شود، ديگران را هم ديده      گيرد و اشكم جاري مي      مي

. يـابم   ه من خود را در برابر او كوچك و شرمسار مي          ام، اين مرد جادوگر است و تنها كسي است ك          ام، اما سخن مانند سخن او نشنيده       شنيده
گريزم، با اين كه دوري او بر من دشوار نيز هـست، بـه      ي او نيست و حق با اوست، اين است كه از او مي             دانم كارهاي من پسنديده     زيرا مي 

ي  باطنش را اگر بسنجيد، گنجينه    . داند  ميچيز ن   ادعاي او اين است كه هيچ     . بيرونش ديو است، اما درونش فرشته است      ! ظاهر حالش منگريد  
ي او خوار است و جز فـضيلت و   هر چه در چشم مردم عزيز است، از اعتبارات و جاه و نام و جان و مال و جمال، در ديده            . حكمت است 
  .چيز پيش او قدر ندارد حكمت هيچ

اگرچـه سـخن    . كـنم   لكبيادس نقل كرده حكايت نمـي     چه افالطون از قول ا      ي آن    چون مقصود معرفي سقراط نيست، همه      در اين موقع،  
از عفت او، از شجاعت او، از خردمندي و حكمت او،           . هاي عجيبي از سقراط گفت      الكبيادس داستان . شيرين است، وليكن وقت تنگ است     

قـت گرفـت و خنـده آمـد و     ي حضار را ر چارگي و مسكيني خود در برابر او، چندان كه همه از فصاحت و بالغت و تأثير كالم او، و از بي 
  .]و شما ماجراي اين ضيافت را در پي خواهيد خواند [.شب بر اين منوال به صبح رسيد

فكـور و   . ي شهرت او مستغني از بيان است        سال با اشتغال به حكمت، با وقار و متانت و احترام زندگي كرده، آوازه              81باري؛ افالطون   
حتّي در مدت عمر، يا الاقل در قسمتي از عمر كه منظور نظر             .  معرض از امور دنيوي بوده است      دائماً متذكر و فكرش متوجه امور معنوي و       

 پيش از ميالد، در زمان اردشير دوم هخامنشي و سلطنت فيليپ مقـدوني كـه پـدر                  347ي خنده از او نديد و در سال           كسي قهقهه  مردم بود، 
  .اسكندر باشد، وفات يافت

گـردد؛ آن هـم بـه         ها مقطوع، يا قريب به يقين است، فهرسـت مـي            آن  هاي افالطون كه امروزه اصيل بودن        چه از كتاب    اينك در زير، آن   
  .توان قائل شد و البته اين ترتيب حدسي و فرضي و تقريبي است ها مي آن ترتيب تاريخي كه براي 
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  اسم بدلي   اسم اصلي
    Apologie de socrate  ي سقراط ي دفاعيه خطابه

  ليفتك    اقريطون
  داري دين    اوتوفرون

  زيبا    پياس اول هي
  حقيقت انسان    الكبيادس اول

  دروغ    پياس دوم هي
  خردمندي Charmidés  خرميدس
  دالوري  Le Lachés  الخيس
  دوستي  Le lysis  لوسيس

  سوفسطاييان   پروتاگوراس
  فن خطابه   گورگياس
  فضيلت   مينون
  نفس   فيدون
  )ضيافت(عشق    مهماني

  زيبايي  Le phédre  روسفد
  شعر  L’Ion  ايون

  ي رثائيه خطابه  Le Ménéxéne  منكينوس
  مرد جدلي  L’Eathydéme  اوطوذيموس
  خواص اسامي  Le Cratyle  كراتولس
  عدالت   سياست
  صور مثُل   برمانيدس
  علم Le Théététe  طئي تيتوس
  وجود  Le Sophiste  سوفسطايي
  پادشاهي  Le Politique  مرد سياسي
  لذت  Le Philébe  فيلبوس
  طبيعت  Le Timée  طيمائوس
  اتالنتيدا   كريتياس
  گذاري قانون   نواميس
  )وگوي شبانه گفت(حكيم   L’Epinomis  اپينوميس
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يك بار هم   .  از اريستودموس شنيده و سپس اين داستان را براي دوست خود تعريف كرده است              آپولو دوروس داستان ضيافت را    
  .ين داستان را براي گلوكون نقل كرده استا

  اشخاص داستان

  فدروس

  پوزانياس

  آروكسي ماخوس

  اريستوفانس

  آگاتون

  سقراط

  آلكبيادس

  گروهي شادنوش

  : محل برگزاري ضيافت

  ي آگاتون خانه
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  :  به دوست خود گفتآپولو دوروس

گـشتم، در راه      يورز هنگامي كه از فالرون به شهر خود بازمي        چه من د  . پرسي، هنوز به خاطر داشته باشم       گويا موضوعي را كه از من مي      
پس مـن ايـستادم تـا او    . يكي از رفقايم به نام گالكون كه من را از پشت سر ديده بود، از دور به شوخي صدايم كرده و مرا نزد خود خواند   

  : رسيد و گفت

ي آگاتون و با حضور سـقراط و آلكبيـادس و             ي عشق در خانه     وگوهايي كه درباره    اي ايستاده از گفت    اي فالرون، آيا ممكن است لحظه     
. ي عشق گفته شـده بـشنوم        هايي را كه درباره    من بسيار مشتاقم تا حرف    . چند نفر ديگر انجام شد برايم تعريف كرده و مرا از آن آگاه سازي             

تواني آن داستان را واضح و به طـور مـشروح             و مي زيرا رفيق من فونيكس، پسر فيليپوس، از آن باخبر بوده به من اظهار داشت و گفت كه ت                 
  .گو يافتم چه من تو را در نقل اخبار دوستانت راست. پس لطف خود را از من دريغ مدار و شرح آن ماجرا را برايم حكايت كن. بازگويي

ا را به گوش خود شنيدي يـا از         وگوه  اما به جان من بگو بدانم كه آيا تو خودت هم در آن مهماني حضور داشتي و اين كه آيا آن گفت                     
  زبان ديگري؟

پرسي كـه آيـا بـه گـوش           زيرا از من مي   . هر آن كس كه به تو اين خبر را داده، روشن و واضح سخن نگفته است               : در جوابش گفتم كه   
  ؟!ام يا خير خود شنيده

 و آن سخنان را من خود با گـوش خـود            بله؛ درست مثل اين كه اين ماجرا همين ديروز اتفاق افتاد، و من در آن مجلس حضور داشتم                 
  . شنيدم

  .آري چنين پنداشتم: گالكون گفت

  اي گالكون، آن چگونه تواند بود؟: من جواب داده و گفتم

. تر از سه سال است كه من سرسپرده و مالزم سـقراطم  هاست كه از شهر آتن هجرت كرده و اكنون كم داني كه آگاتون مدت زيرا تو مي 
وجه و در هيچ مقامي  هيچ اما پيش از اين، من بسيار سرگردان بودم و به! كند؟ گويد و چه مي     ن فكرم تا بدانم كه او چه مي       و همه روزه در اي    

  : گفتم خاطري من غمناك و سر به گريبان زيسته و با خود مي حال و شوريده چه تو اكنون پريشان و پيش از آن. گرفتم آرام نمي

  .گونه عشاق خود را دچار رنج و محنت سازم شدم كه اين و فلسفه نميي حكمت  اي كاش هرگز سرسپرده

  : گالكون حرف مرا بريد و گفت

آري، در آن ايام گذشته كه ما هنـوز كـودك   : گفتم. چه را كه از آن حكايت به ياد داري، برايم تعريف كن      اكنون سر به سرم نگذار و آن      
خود موفقيت شاياني كـسب كـرده بـود، در روز قـبلش نيـز بـا                 » تراژدي«ي   لين نمايشنامه ي اين كه در تأليف او      بوديم و آگاتون به شكرانه    

  .هاي زيادي نيز نثار كرده بود جشني باشكوه به اتفاق هنرپيشگان هنرمند و ورزيده برپا ساخته به درگاه خدايان قرباني) كُر(خوانندگان 

  : گالكون گفت

اي يـا از كـس       بنابراين آيا تو شرح آن ماجرا را از سقراط شنيده         . ز اين اتفاق افتاده باشد    بايستي ديرزماني پيش ا     پس معلوم است كه مي    
  .ديگري
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بلكه آن كسي كه اين داستان را براي من شرح داد فنيكس هم از او شنيده و تـو را خبـر                      . نه به خدا قسم، از خود سقراط نشنيدم       : گفتم
او از . نـامش آريـستودموس بـود و اهـل كيـداتنايوم     . كرد گاه كفش به پا نمي رهنه بود و هيچ قد و الغراندام و پاب     داده است و او مردي كوتاه     

ي آگـاتون برپـا شـده بـود           نشست و شخصاً در آن ميهماني كـه در خانـه            ورزان سقراط بود و هميشه در صف اول مي         مندان و ارادت    عالقه
 اما من هم در خصوص آن گفتارها از خود سقراط هم چيزهـايي پرسـيدم                .حضور داشته و هم او بود كه شرح آن داستان را به من بازگفت             

  .كه او هم آن را تصديق كرد

  :گالكون گفت

ي صاف با مالزمـت همـديگر بـه شـهر            تر از اين كه آن داستان را براي من حكايت كني، خاصه اكنون كه در اين جاده                 پس چه خوش  
  .رويم مي

ي صـحبت    اي بهتـر از ادامـه      پيمايي ما هم وسيله    وگو ساخته شده است و براي سهولت راه         راه آتن هموار است و گويي كه براي گفت        
  . نيست

ي عـشق شـنيده بـودم،         چه كه از آريستودموس دربـاره       كنان به راه افتاديم و من شرح آن داستان را بر طبق آن             به اين ترتيب، ما صحبت    
اكنون اي رفيق شفيق، اگر خواسته باشي هيچ مضايقه نخواهم كرد كه            . فته نگذارم براي گالكون بازگفتم و سعي كردم كه حرفي از آن را ناگ           

ي حكمت و فلسفه يا شنيدن سخن ديگـران در ايـن موضـوع،                همان گفتار را تكرار كرده و صحبت را از سر گيرم، زيرا سخن گفتن درباره              
  :ت داردبخش است و اين موضوع دو عل گذشته از فوايدي كه دارد، برايم بسيار لذت

  .افزايم وگوها حكمت آموخته و بر دانش خويش مي اول آن كه خود از اين گفت

كنند و سـيرابم   يابند و در خاطرم نفوذ مي هايم تقويت مي   ها و اندوخته   وگوها، آموخته   ديگر اين كه بر اثر تكرار و ممارست در آن گفت          
هايي كه ميان دوستان شما، يعني ثروتمندان و بازرگانـان   مخصوصاً آن قبيل صحبت   شنوم،    هايي غير از اين مي     اما هر گاه صحبت   . گردانند  مي

اي، امـا   كنم كه هـيچ كـاري نكـرده    سوزي مي سوزد، مخصوصاً بر حال تو شفقت و دل تنگ شده و دلم بر حالتان مي      معمول است، بسيار دل   
بخـت و مـسكين      ي خـود مـرا تيـره        ، همچنين شما هم بـه نوبـه       اي ي وظايف خويش را به جاي آورده        بري كه همه    ي خود گمان مي     درباره

  .بلكه عين حقيقت است. ي شما گفتم، خيال و گمان نيست چه من درباره اما آن. شايد در اين مورد حق با شما باشد. پنداريد مي

  : همراه من گفت

داري و مـدام   و دست از اين روش نكوهيده برنمي   دهي    بينم كه تو هنوز هماني كه بودي و هيچ تغيير حالت نمي             ، مي آپولو دوروس اي  
! شـماري  روز مـي  ي مردمان را كه خود نيز يك تـن از آنـاني بـدبخت و تيـره     گرداني و همه جويي ديگران خود را حقير و پست مي    از عيب 

  ن، جز سقراط، خشمگيني؟اند و حال آن كه تو پيوسته بر خود و ديگرا خو ناميده  خوشآپولو دوروسدانم كه به چه علت، تو را  نمي

  :  گفتآپولو دوروس

آري، دوست من و حال كه اعتقاد نم نسبت به تو و به خودم چنين است، تو دليل كافي داري كه مرا محكوم به ناداني كرده و مجنـون                             
  بداني؟

  : همراه گفت

ي خـويش وفـا كـرده و بـه شـرح آن          وعـده  پس بهتر آن كه به    . ي اين مجادله ما را سودي نيست        اي آپولو دوروس، به هر تقدير ادامه      
  .اي پرداخته و مرا مفتخر به آن داستان كني حكايت كه شنيده
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گونه كه آريستودموس براي من حكايت كرد، اكنون به شرح آن پرداخته              ي عشق را همان     وگوهاي درباره   آن گفت : آپولو دوروس گفت  
  .و آن را برايت باز خواهم گفت

  ٭
  : او چنين گفت

ي خود را آراسته و بر خـالف عـادتش، مـوزه در پـاي كـرده بـود و چـون از سـبب آن                            راط را ديدم كه سر و روي و جامه        روزي سق 
ديروز آگاتون مرا به مهماني و جشن خويش دعوت كرده بود و من به سبب ايـن  : آراستگي و پرداختن به خود از او پرسيدم، جواب داد كه     

ولي امـروز درخواسـت او را اجابـت         . كردند، دعوت او را نپذيرفتم      ورده و براي خدايان قرباني مي     جا هجوم آ    الناس در آن   كه جمعيت عوام  
چه سزاوار است كه آدمي در آميزش با صـاحبان جمـال، خـود را نيـز بـه      . ام به اين سبب خود را آراسته    . روم  ي او مي    كرده و اينك به خانه    

  وس، آيا موافقي كه تو هم ناخوانده در اين ضيافت با من همراه شوي؟اي آريستودم: بعد گفت. زيبايي و آراستگي بيارايد

  .كه تو بخواهي، خواهم كرد چنان: گفتم

مردان به مهماني زيردستان ناخوانده  نيك«: گويد  و بگذار اين مثال معروف را كه مي       . بنابراين تو هم همراه من بيا تا برويم       : سقراط گفت 
  ».روند خوبان نيز ناخوانده به مهماني خوبان مي«: ييم كهگونه تعبير نما ، به اين»روند مي

چه ظاهراً او هم اين قاعده را در مورد مناسبش به كار نبرده، بلكه آن را                . هم استناد كنيم  » هومر«توانيم به     المثل، مي  در تبديل اين ضرب   
شجاعت و توانـايي، منـالئوس را فـردي ترسـو و نـاتوان              جا كه در ايلياد، پس از ستايش آگاممنون به            آن. ي تفريح خود ساخته است      وسيله

رود، بلكه زيردسـتي بـه        مرد نيست كه به مهماني زيردست مي       نيك«نشاند و اين مثال را        ي او مي   خوانده و او را به حكم اين قاعده بر سفره         
  .دارد ، بيان مي»رود مرد مي مهماني نيك

  . بسيار استدر صورتي كه تفاوت ميان اخالق و شخصيت آن هر دو

اند،  كه آن دو شخص قرين و عديل يكديگر نبوده          زيرا چنان . شوم  بنابراين من هم اي سقراط، به مالمت وجدان خويش دچار مي          : گفتم
  . ام مثالً بگوي به دعوت تو آمده. اش، عذري بتراش پس براي رفتنم ناخوانده به خانه. مرا نيز مقام فضل و شهرت آگاتون حاصل نيست

ي راه فكـري ژرف و حـالتي خلـسه و            امـا سـقراط در ميانـه      . پس متفقاً بـه راه افتـاديم      . شايد در بين راه عذري بتراشيم     : گفتسقراط  
مـن  . روحانيتي خاص دست داد و از من بازماند و چون مرا به انتظار خود ايستاده ديد، به من اشارت كرد كـه راه خـود را در پـيش گيـرم                              

فوراً غالمي بـه اسـتقبالم      . رو شدم   آمد عجيبي روبه    ي آگاتون رسيدم، درها را باز يافته و با پيش           مين كه به خانه   ه. اطاعت كرده و روانه شدم    
زيرا ديـروز دنبـال   . اي رفيق، چه خوش و به موقع آمدي: آمد و مرا تا مجلس مهماني راهنمايي كرد و چون چشم آگاتون به من افتاد گفت            

پيدايت كردم دعوتت كنم، تا امشب را به صرف شام با ما موافقت كني و اگر تو را اكنـون كـاري اسـت،                        گشتم و قصد داشتم كه اگر         تو مي 
  !اما بگو بدانم سقراط را چه كردي كه با تو نيست؟. بگذار به وقتي ديگر

  .دانم كه خود كجا رفت ولي نمي. جا دعوت كرد من با او بودم و هم او است كه مرا به اين: گفتم

كار بسيار خوبي كردي كه آمدي و يكي از نوكرانش را به طلب سقراط فرستاد و مرا گفت تا در كنار آروكسي مـاخوس                        : آگاتون گفت 
  .بنشينم و غالمي ديگر را فرمود كه پاهاي مرا بشويد تا بر فراش تكيه توانم زد

حركت ايستاده است و  ي همسايه بي ر رواق خانه  سقراط را ديده كه د    : در اين موقع غالمي كه به دنبال سقراط رفته بود باز آمد و گفت             
  .اين كه هرچه او را صدا زده هيچ حركتي نكرده است

  .زده شد و به نوكر خود دستور داد كه برود و دوباره او را صدا كند و به اتفاق سقراط بازگردد آگاتون بسيار شگفت
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شود و عادت دارد كـه در         زيرا گاه گاهي او را چنين مي      . نشويدكه او را به حال خود واگذاريد و مزاحم افكارش           : آريستودموس گفت 
  .و او چون فراغت يابد، به نزد ما خواهد آمد. گاهي پناه ببرد و به تفكر پردازد هنگام بروز چنين حاالتي به خلوت

يد كه من خود را ميزبان شـما        شام را، هرچه نيكوتر آماده سازيد و بدان       «: گاه رو به غالمش كرده و گفت        بسيار خوب، آن  : آگاتون گفت 
گونه رفتار كنيد كه ما بتوانيم شما را          بنابراين در كمال پذيرايي ما كوتاهي روا مداريد و آن         . بلكه خود و ميهمانانم بر شما وارديم      . شمارم  نمي

  .تحسين كنيم

ط خبـري نـشده بـود و آگـاتون اصـرار            اما هنوز از حضور سـقرا     . در اين هنگام خوان گسترده شد و ميهمانان به صرف شام پرداختند           
  .شد ولي آريستودموس هر بار مانع مي. ورزيد كه او را بياورند مي

و . اتفاقاً در آن شب، حالت خلسه و تفكر سقراط بر خالف عادتش چندان طول نكشيد و در وسط شام سقراط به مجلس وارد گرديـد                  
جا و در كنار من بنشين، شايد كه من هـم             اي سقراط بيا اين   : د صدايش زد و گفت    آگاتون كه تنها در آخر جايگاه نشسته بود، چون او را دي           

زيـرا بـدون شـك      . منـد گـردم    اي بهـره   ي خوبي كه در آن لحظات خلوت حاصل كرده و به ارمغان آورده             بر اثر مجاورت با تو از آن خلسه       
وگرنه به اين زودي ممكن نبود كه دسـت از تفكـر   . شتي، يافتيگ چه را كه دنبالش مي     اي و آن   اي ناب و علمي جديد به دست آورده        انديشه
  .برداري

  : سقراط در كنار او نشست و در جوابش گفت

تا هر دو به . ريز گردد بتواند به ظرف خالي ديگري ريخته شود بود كه چون از يك ظرف لب چه خوب بود اگر حكمت همانند آب مي   
زيـرا تـو بـا     . شمردم  ترين خاليق مي   بخت اين صورت، من خود را به تأثير مجالست با تو، از نيك           در  . مند شوند  ي يكديگر از هم بهره     اندازه
تـر از     چه حكمت من چيزي پيچيده، مبهم، نامفهوم، و به خيال نزديك          . ساختي  ريزي علم و حكمت خودت، ظرف خالي مرا سرشار مي          لب

 كه با فضل و ادب از وجودت تراويده، و با اين كـه هنـوز جـواني، بـر                    ولي حكمت تو داراي تابشي فروزنده و پاينده است        . حقيقت است 
  .ات ـ در جشن سي هزار نفر از يونانيان ـ بس جلوه فروخت چه در همين دو روز پيش، همراه با نشاط جواني! اي پيران سبقت گرفته

تريم كه تاج خردمندي را بر سر  ، كدام شايستهزودي معلوم خواهد شد كه من و تو    به. كني  اي سقراط، تو مرا ريشخند مي     : آگاتون گفت 
چون سقراط و يارانش از خوردن شام فراغت يافته   . اما اكنون بهتر آن است كه به صرف شام پردازي         . باشد  گذاريم و داور ما ديونيسوس مي     

عمـول چـون خواسـتند كـه         كردند و در تجليل و بزرگداشت خدايان سرود خواندنـد و پـس از اداي مراسـم م                  1كش باكوس  و شراب پيش  
مـن  . تر آسيب ببينـيم     اي دوستان، بهتر آن است كه باده را طوري نوشيم كه از آن كم             : گساري را آغاز كنند، پوزانياس گفت      شادنوشي و باده  

ن است كه شما    ي دوشينه هنوز بيمارم داشته و الزم است كه امشب دماغ خود را آسايش دهم، و گمانم بر اي                   دارم كه خمار باده     پوشيده نمي 
بنابراين فكري بيانديشيد كـه امـشب را بـاده بـه انـدازه             . ايم گساري دوشين همكار هم بوده     زيرا همگي در افراط باده    . درد من هستيد   نيز هم 

  . گساري كوتاه كنيم نوشيم تا نشئه بزدايد و صداع نيافزايد و باده

  : آريستوفناس گفت

چـه مـن    . نم كه امشب چند خط جام را با آميختن به آب زالل، قرين سالمت و اعتدال سازيم                اي پوزانياس، رأي تو را پسنديده و بر آ        
  .ام را سوزاند رحم با آب آتشين خود، خرمن هستي ي باكوس گرديده و اين خداي بي خود يكي از آن كسانم كه ديشب مغلوب حمله

آيـا آگـاتون   . لم كه نظر ديگران را نيـز در ايـن بـاره بـشنوم    اما ماي. ي من هم اين است      عقيده: آروكسي ماخوس، پسر آكومينوس گفت    
  تواند زياد شادنوشي كند؟ مي

 
 خداي شراب: باكوس 1
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  .توانم من هم نمي: آگاتون گفت

كاري مثل من و آريستو دموس و فدروس و غيره، كه حق ستايش و عبـادت بـاكوس را                    گساران تازه  براي باده : آروكسي ماخوس گفت  
چه او در هر حالي تسلط كافي بر خود دارد          . فقط از ميان جمع ما، سقراط مستثني است       . گونه خواهد بود   ايم، به طريق اولي بر اين      ادا نكرده 

  .چه را كه ما پسنديم، پسند خاطر او هم خواهد بود و بر هر كاري تواناست و هر آن

 حقيقـت را در ايـن بـاره بيـان           نوشي اتفاق نظر داريم، من فرصت را غنيمـت شـمرده و            پس اكنون كه ما همگي به ترك افراط در باده         
كنم   توانم از آن پرهيز مي      خودم تا مي  . آور است  ام كه خو گرفتن به شراب زيان       ي تجربيات دانش پزشكي، به يقين دريافته       در سايه . نمايم  مي

  . در سر داشته باشندي نوشين بوده و خماري ويژه به افرادي كه هنوز گرفتار باده به. كنم و به كسي هم نوشيدن باده را سفارش نمي

من هم به نوبت خود نصايح طبي تو را پذيرفته، اكنون اگر ياران موافق باشند، امـشب را بـه موجـب آن        . حق با توست  : فدروس گفت 
  .رفتار خواهيم كرد

  .ي ميهمانان اتفاق كردند كه آن شب را همگي مي به اندازه نوشند و از مستي بپرهيزند پس جمله

گساري ترغيب نمايد و هر كـس   يك از ما نبايد كه ديگري را در باده اكنون كه چنين مقرر شد، پس هيچ: وس گفتگاه آروكسي ماخ  آن
زن  چه كه هوس كرده بياشامد، ولي از افراط پرهيز كند و نيز ديگر ما را نيازي به نواختن ساز و ني نيست و بهتر آن كه اين دختـرك نـي                    آن

وگو بپـردازيم     پس بياييد امروز را به گفت     . روانه كنيم كه برود و براي خود و يا در اندرون براي زنان بنوازد             را كه اكنون وارد شد، او را نيز         
و جملگي  . همه با پيشنهاد آروكسي ماخوس موافقت كردند      . وگويي  و اگر اجازه دهيد خواهم گفت كه چه نوع گفت         . و با هم خوش باشيم    

  .نهاد كنچه خواهي پيش حضار فرياد زدند كه هر آن

طـور كـه    كنم، از آن خودم نيست و مـن در ايـن خـصوص، همـان          آغاز بحث موضوعي را كه من پيشنهاد مي       : آروكسي ماخوس گفت  
. جا حاضر است    گويم كه اين سخن از من نيست و از فدروس است كه اين              كنم و مي    اوريپيد، تراژدي مالنيپ را شروع كرده است، آغاز مي        

انـد، امـا     همه شعر و غزل و سرود سـاخته         آيا شگفت نيست كه در ستايش خدايان اين       : گويد  كند و مي    شكوه مي اوست كه پيوسته پيش من      
، خداوند ديرين و تواناي عشق، حتّي يك غزل هـم نـسروده و چيـزي گفتـه                  1همه شاعران در وصف و ستايش اروس        كس از ميان اين     هيچ

مثل پروديكوس كه در اشعار خـود حتّـي از     . اند ي هم به اين موضوع توجهي نكرده      حتّي شاعران گذشته و گويندگان سوفسطاي     . نشده است 
تر آن كه اخيراً كتـاب يكـي از فالسـفه را             و شگفت . هراكلس و ديگران ستايش نموده، ولي هيچ از عشق و خداي عشق سخني نگفته است              

راستي كـه مـن بـسي     به! ي عشق هيچ اما درباره. ن داده بودفايده، بس داد سخ گونه موضوعات بي ديدم كه در وصف و فوايد نمك و از اين        
همه گوهر شاهوار علم و شعر و ادب تا به امروز حتّي يك نفر همت نورزيده كـه بـه درگـاه خداونـد بـزرگ       خشمناك شدم كه چرا از اين  

  .اند اموش كردهقدر را فر بله؛ همگان اين خداي عالي. طور كه سزاوار اوست، وي را ستايش كرده باشد عشق، آن

ايم، به اعتقاد مـن، بهتـر    جا گرد آمده حال كه اين. دارم اي است كه به او ارزاني مي كش و هديه حق با فدروس است و پيشنهاد من پيش     
وگـوي    اعتدالي را تدارك ببينيم و امشب عشق را موضـوع گفـت             و جبران آن بي   . باشد كه به تجليل خداي عشق بپردازيم        از اين چيزي نمي   

از فدروس . به بيان آورد) اروس(چه در توان دارد سخن شيوايي در مدح و ستايش خداوند عشق  خودمان قرار دهيم و هر كدام از ما هر آن
  .ي اين فكر خود اوست چه هم نوبت اوست و هم پيشنهادكننده. كنيم شروع مي

همچنين آگاتون و پوزانياس . ه جز به عشق هنري ندارماما من ك. اي آروكسي ماخوس با پيشنهاد تو كسي مخالف نيست: سقراط گفت
. انـد  ي عمر خود را به ستايش اروس كه خداي عشق است و به باكوس كه خداوند شراب است مصروف داشته                     و آريستو فانس كه نيز همه     

قـديم و تـأخير در صـحبت و         وانگهي ترتيب نشستن ميهمانان نيـز داوري ت       . ي هر يك از حاضرين هم جز اين چيزي نخواهد بود            و عقيده 
 

 خداي عشق 1
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گاه نوبت به من خواهد رسيد كه آنان داد سخن و بيان را در بحث داده و حق مطلب را                      و از حسن اتفاق، آن    . دارد  وگو را مشخص مي     گفت
  .ي من باقي نخواهند گذاشت ادا كرده و ديگر چيزي بر عهده

ي او موافقت كرده و خواهش سقراط را تكـرار           گران نيز با گفته   دي. پس تو اي فدروس، بفرما و به خوشي و سعادت سخن را آغاز كن             
  .كردند

بلكـه  . ام وگوهاي در آن مجلس را به خاطر نسپرده         ي گفت   اي آريستودموس همه  : در اين هنگام آپولودوروس به دوست خود گفت كه        
  .كنم هاي مهمي را كه در خاطرم مانده است براي شما حكايت مي فقط نكته

  ٭
  : ز همه آغاز به سخن كرده و چنين گفتفدروس پيش ا

چه او  . آورتر است  چيز زايش و آفرينش او شگفت       ولي بيش از همه   . انگيز است   اروس، خداي عشق، خداوندي بزرگ و توانا و شگفت        
  .ترين خدايان است و شرف او نيز در همين است از ازلي

بلكه هزيود چنـين    . اند د و شعرا و ديگران نيز از پدر و مادر او نامي نبرده            و اما از داليل قدمت او يكي هم اين كه او پدر و مادري ندار              
  : گويد مي

  ».و پس از آن عشق پديد آمد. ومرج عالم هستي را فرا گرفته بود، تا اين كه زمين آفريده شد، زمين مركز ثقل اشياء گرديد هرج«

خداوند «: گويد تي شدند و نيز پارمنيدوس در سرود آفرينش ميشكلي آغازين هس ومرج و بي پس زمين و عشق بودند كه جانشين هرج      
  ».رو ديگر خدايان بود عشق پيش

خداي (نظران و حكما، اروس  ي صاحب پس، بنا به اتفاق همه. ي پارمنيدوس را تأييد كرده و با او اتفاق نظر دارد آكوزيالئوس نيز گفته
  .ترين خدايان است از قديمي) عشق

آدم است و هر آدمي در آغاز زندگي خود هيچ سـود و سـعادتي را هماننـد آن نتوانـد                       ترين منافع بني    ي بزرگ  وانگهي عشق سرچشمه  
  ».دوست بدارد و دوستش بدارند«: يافت كه

نه مال و جالل و نه قوم و خويش و          . نگهباني نيرومندتر از عشق وجود ندارد     . اصولي كه راهنماي زندگي مردان شريف پرافتخار است       
  .ان مردمان كاري را كه از توان عشق ساخته است نتواند كرددر مي

دارد و ديگـر عـشق بـه     چه شرمساري به بـار آورد، بـازمي     عشق به ناموس و آبرومندي است كه آدمي را از هر آن            يكي از آن عواطف،   
گمـارد و ايـن حالـت،     ي مـي تحصيل عظمت و بزرگي و سربلندي مقام است كه او را به انجام كارهاي بززرگ و عـروج بـر فلـك سـرور               

، هـيچ   »عـشق و عاطفـه    «مخصوص به افرادي از نوع بشر نبوده، بلكه در جوامع ديگر ملل و اقوام نيز مشهود است كه جز با تأثير ايـن دو،                         
وع كـردار  كاري بزرگ و هيچ اقدامي رفيع و سودمند انجام نيافته، و ديگر از شواهد بر اين مدعي آن كه هر شخص عاشق، در ارتكاب هر ن                  

گـردد و رنـج و        چه كه جميع مردمان او را تحقير و توبيخ نمايند شرمـسار مـي               ناروا، يا رفتار ناهنجار و ناپسند به نزد معشوقش زياده بر آن           
  .كشد زبوني و حقارت مي

اري است كه نزد رفيق زيرا براي هر فرد دوست راستيني، نهايت ناگواري و دشو       . و بر همين گونه است حال رفقا و دوستان با يكديگر          
  .كردار شمرده شود كار شناخته و يا زشت و دوست خويش تباه

تر از اين براي يك جوان وجود ندارد كه مورد محبت فردي شريف قرار گيرد و براي يك مـرد نيـز                       به نظر من در دنيا، نعمتي پرارزش      
  .نعمتي باالتر از عشق به معشوق وجود ندارد
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تواننـد بـه      مند رهبري كند، نه نزديكان و خويشان مـي        انسان را در راه رسيدن به يك زندگي باارزش و سعادت          زيرا آن اصلي را كه بايد       
  .آورد بلكه فقط نيروي عشق است كه آن را پديد مي. آيد كسي ببخشند و نه از ثروت و مال و مقام به دست مي

ه همديگر پيوسته باشند و حكومـت يـا سـپاهي را تـشكيل دهنـد،                ي محبت و عشق ب      و نيز در هر مقام، افرادي كه كم يا زياد، با رشته           
ي حقـارت و حـسد و دورويـي و نفـاق و               گمارد و از دايره     بدون شك آن پيوستگي، آنان را به اداي حقوق و ايفاي واجبات همديگر برمي             

شيده و بر يكديگر به احراز فضائل و        پس همگي در پي تحصيل و كسب و مراتب و مقام و افتخار و شرافت خود كو                . دارد شقاوتشان بازمي 
جويند و از پرداختن به كارهاي دون و زشت و رذائل نفساني كه موجب قطـع روابـط اجتمـاع يـا سـبب                 تحصيل مقاصد شريف سبقت مي    
  .ورزند گردد، اجتناب مي ايجاد فساد احوال در امورشان مي

خورد تحمل نمايد و در مقام دفاع  اي را كه به حيثيت و شرافت او مي مهكنم كه اگر يك مرد عاشق كار ننگيني بكند و يا لط  من ادعا مي  
تـر از آگـاهي پـدر و مـادر و يـا           در شود، براي او آگاه شدن معشوق از اين امر بسيار نـاگوارتر و دردنـاك                از خود برنيايد و اين راز او پرده       
شود تا پيش     تر خجل مي    كند و او نيز پيش عاشق خيلي بيش         و همين حكم در مورد معشوق نيز صدق مي        . خويشان و دوستانش خواهد بود    

  .ديگران

گـردد،    برد و هيچ حريفي بر ايشان چيره نمي         اي نمي  آور و لشكري باشند، هيچ دشمن از نبرد با آنان بهره           پس اگر افراد آن جامعه جنگ     
اش در نـزد همگنـان از    گردد، چه ذلـت و شرمـساري   يهراسد و تسليم دشمن نم اند و هيچ فردشان از مرگ نمي زيرا جملگي به هم پيوسته 

ناپذيرتر است و هيچ چيزي جز محبت و عشق مرگ را به كامشان گوارا نساخته و هـر يـك از آنـان                        جانسپاري به تيغ و تير دشمنان تحمل      
 را به چنگال مـرگ و بـه دسـت    شمارد كه ننگ فرار را بر خود هموار سازد و ياران محبوب خويش            تر از اين مي    هزار مرتبه مردن را خوش    

عاشـق حاضـر    . گردند  پيروز مي ) از دشمن (ها كم باشد، بر جهاني        آن  ي   جنگند، هرچند كه عده     وقتي دوش به دوش هم مي     . دشمنان بسپارد 
ع از معشوق و و كدام عاشق است كه در راه ساعت خطر به دفا         . است هزار مرتبه جان سپارد، ولي نگاه معشوق در اين خواري بر او نيافتند             

ترين خواهند بود و از عشق الهـام خواهنـد           ترين مردمان شجاع   ي با مرگ برنخيزد و راه گريز در پيش گيرد؟ از نگاه معشوق، زبون              به مقابله 
  .ترين قدرت را در نهاد او گذاشته است بخشد كه گويي طبيعت بزرگ زيرا خداوند عشق، چنان شجاعتي به عاشق مي. گرفت

چنـين اسـت قـدرت عـشق كـه روح خـويش را در قلـوب        » .خداوند توانايي خود را در اواج بعضي قهرمانان دميـده  «: دگوي  هومر مي 
دمد و اين كرامت خداوندي مخصوص به مردان نبوده، بلكه زناني هم هستند كه جان خويـشتن را نثـار محبـوب خـويش                          داران مي  دوست

  .اند مند شده ساخته و از آن بهره

و او از . ي آلكستيس دختر پلياس بود كه در دلش روح عشق دميده و جان شيرين خويش را فداي شوهر عزيزش كـرد        از آن جمله، يك   
چنان بريد و بيگانه شد كه جز نامـشان           او در راه عشق بدان پايه رسيد كه از پدر و مادر و خويشان خود، آن               . ي افتخارات يونان است    جمله

  .بر او چيزي تعلق نداشتند

شماري كه باتقوا زيسته بودند، تنهـا او بـود            آلكستيس در راه عشق چنان در مردمان و خدايان اثر گذاشت كه از ميان گروه بي               فداكاري  
آري، اين است قدرت عشق پـيش خـدايان كـه بـيش از              . اش دادند كه نزده به جهان ما بازگردد        كه خدايان روح او را آزاد ساختند و اجازه        

  .استواري و منزلت آن، بدان ارزش قائلندچيز براي فداكاري و  همه

چـه او   . تهي بازگرداندند و با نشان دادن شبحي از معشوقش او را ريشخند كردنـد              واز پسر ائگروس را دست     اما خدايان اُرفئوس چنگ   
براين محكومش كردند و  بنا. ي فداكاري نرسيده بود     شجاعت آن كه همانند آلكستيس جان خود را نثار عشق كند نداشت و به كمال و مرتبه                

جا آمده بود، فقط شبحي از زنـش را بـه او نماياندنـد و زنـش را بـه او              او را از دنياي مردگان بيرون راندند و با آن كه به خاطر زنش به آن               
بلكـه  . دعنصري است و جرأت اين كه مانند آلكستيس خود را فداي معـشوق كنـد، نـدار                 نواز سست  زيرا معتقد شدند كه وي چنگ     . ندادند
  .از اين روي وي را محكوم كردند كه به دست زنان كشته شود. ي هدفش اين است كه زنده وارد دنياي مردگان شود همه
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ي اسكولوس كه پـاتروكلوس معـشوق    گفته. (پاتروكلوس عاشق آشيل بود و نه معشوق او . اما آشيل در راه عشق، پاداشي سترگ يافت       
در آن .) ي پهلوانان و دالوران يونان او زيباتر بود و هومر نيز همين را بـاور دارد  باتر از آن دو بود و از همه   چه آشيل زي  . او بود، اشتباه است   

خـدايان  . تر، در نظرشان لطف معشوق اسـت       دارند، اما از آن گرامي       عاشق را گرامي مي     هرچند خدايان فداكاري  . زمان او جواني نورس بود    
  .گيرد و كار او كار خدايان است چه عاشق از خدايان الهام مي. بخشند تر مي د و بدان پاداشي بزرگستاين تر مي عشق معشوق را بيش

راستي آگاه ساخته بود كه مرگش با مرگ هكتور وابسته است و اگر او را نكـشد، عمـر                     او را به  اما داستان آشيل چنان است كه مادرش        
بـراي آن كـه هكتـور، دوسـتش پـاتروكلوس را      . گ هكتور چندان زنده نخواهد مانددانست كه پس از مر ولي آشيل مي  . درازي خواهد كرد  

پـس بـه پـاداش ايـن        . خواهي دوست خود شتافت و او را كشت و خود نيز پس از وي زنده نمانـد                 پس او به خون   . ناجوانمردانه كشته بود  
ي رستگاري فرستادند و ملت يونان هم به جزاي آن           زيرهحسن صداقت، خدايان زياده از حد بر آلكستيس وي را گرامي داشته و او را به ج                

 و عشق باخت، تاج عظمت و افتخار را بر تـارك             كس دانست و جان شيرين را در راه فداكاري          چيز و همه    كه صديق خود را عزيزتر از همه      
  . نهادندوي

تواند به مردمـان در       ايان است و بيش از هر كس مي       ترين و تواناترين خد    ترين و نجيب   ها را گفتم تا نشان دهم كه اروس از قديمي           اين
ي عـشق     چه كه آريستودموس از سـخنان فـدروس دربـاره           تقريباً اين است آن   . زندگي تقوا و خوشبختي و پس از مرگ رستگاري عطا كند          

به نقل سخنان پوزانياس رسيد كـه       گاه نوبت     آن. ها را به ياد نداشت      آن  هايي كرده بودند كه او       حكايت كرد و بعد از وي ديگران نيز صحبت        
  : او چنين گفته بود

گـاه بحـث تنـگ و مجـال سـخن محـدود              اي فدروس، ما اگر تنها به ستايش عشق و توصيف فوايد و محاسن آن اكتفا كنيم، جـوالن                 
  .تتوانستيم گف آمد كه از آن به اختصار سخن مي تر نبود، ما را عذري به دست مي گردد و اگر عشق يك نوع بيش مي

اما به حكم اين كه عشق را انواع گوناگوني است، من فقط به اين بحث خواهم پرداخت كه آيا اين كدام نوع عشق اسـت كـه سـزاوار                             
از هـم   ) خداي عشق (و اروس   ) خداي زيبايي (دانيم كه آفروديت      ي ما مي    همه. ستايش تواند بود، تا هر قدر كه بتوانم به ستايش آن پردازم           

آيا در . اما چون دو آفروديت وجود دارد، پس عشق هم دو تاست. و اگر فقط يك آفروديت بود، يك عشق هم بيش نبود          . جداشدني نيستند 
  اين گفته در اشتباهم؟

زيرا يكي پيرتر است كه پدرش اورانوس است و مادري هم ندارد و مـا او                . اما در اين كه دو خداي زيبايي وجود دارد، ترديدي نيست          
از اين روي، اين دو خـدا       . تري است كه دختر زئوس و ديون و خداي زميني است           آفروديت دوم خداي جوان   . ناميم  سمان مي را آفروديت آ  

و بدين سبب عشق كه ممكن است       . هاست  ناچار تمتع و سود بردن و تسكين شهوات نفساني كار آن          . اند ي خدايان عزيز و گرامي      پيش همه 
تر است و از آميـزش جنـسي     ها است، خداي جوان    گونه عشق   خدايي كه مادر اين   . گذارد  ر سوء بر جاي مي    ها اثر خوبي پديد آورد، اث       آن  در  

  .نر و ماده به وجود آمده، از اين رو خواص مرد و زن در وجود آن نيز دخيل است

اركت نداشته است و اين عـشقي       اما عشق آسماني با آن آفروديت ديگر پيوند دارد و تنها از مردي پديد آمده و در آفرينش آن زني مش                    
گيرنـد، بـه جوانـان     گردد و كساني كه از او الهام مي       است كه متوجه پسران است و چون متعلق به خداي پيرتر است، گرد هوا و هوس نمي                

تـوان    آسـاني مـي  و بـه . گزينند كه طبع آنان با خردمندي و دليري آميخته و قـرين باشـد   بندند و افرادي را به خاطر تعلق خاطر برمي  دل مي 
كنند كه آثار خردمنـدي در        گونه افراد وقتي با جوانان پيوند برقرار مي         زيرا اين . گيرند، بازشناخت   گونه افرادي را كه از اين عشق الهام مي          اين

  .نمايد ها ظاهر و آشكار شده باشد و اين در هنگامي است كه موي صورت شروع به روييدن مي آن 

ورزند و تا پايان      شاق نيرو و جمالند كه از دوران كودكي خود به صاحبان عقول كامله و نفوس صالحه عشق مي                 پرستندگان اين الهه، ع   
عمر خويش، با هر گونه خير و شر و يا نفع و ضرر كه به تصاريف احوال دچار شوند، هرگز عهد مودت و دوسـتي را نشكـسته و روي از                               

  .دارند برنميتابند و جز به راه يگانگي گام  برادري برنمي
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بيني محال اسـت كـه دانـسته     زيرا اين پيش.  كه ناسنجيده و ناآزموده با جوانان عشق ورزدكس شايسته و سزاوار نيست   و نيز براي هيچ   
  ...ها پديد خواهد آمد و آيا سرانجام از لحاظ جسمي و روحي خوب خواهند شد و يا بد آن شود كه در آينده چه تحوالتي در احوال 

ولي عاشقان . كنند مردان خود به اين قاعده عمل مي   نيك. ها شده، بيهوده به هدر رود       آن  رو ممكن است دوستي و محبتي كه نثار         از اين   
و عاشـقان  . كنيم تا مردان به زنان هر جايي تعلق خاطر پيدا نكنند كه جلوگيري مي چنان. پايه و فرومايه را بايد قانون به اجبار مانع گردد   دون

كننـد بگوينـد كـه     گردند، به حدي كه حتّي بعضي كسان جرأت مـي  گردند، موجب بدنامي عشق مي  چون از راه درست منحرف مي   فرومايه
اما هر كاري كه به نظم عمومي و رسوم و آداب مطابقت داشته و از روي پرهيزگـاري باشـد، هرگـز     . كمر به خدمت عشق بستن ننگ است      

  .سزاوار مالمت نتواند بود

ورزي در كشورهاي ديگر بسيار ساده و شناخت آن بس آسان است و اين رسـوم و عـادات در آن                      ب و مقررات مربوط به عشق     اما آدا 
  .ولي مقررات ما در اين باره صريح و روشن نيست. كشورها بسيار واضح بيان گرديده است

تي ندارند، رسم و عادت به طور واضح بر اين اسـت            ها در سخن گفتن مهار      آن  مثالً در اليس و بويوتي و در ديگر كشورهايي كه مردم            
كس، چـه پيـر و چـه     شمارند و هيچ پسندند و نيك مي كه اگر معشوقي تسليم عاشق شود و خود را در اختيار او بگذارد، همه اين امر را مي                

مجبـور نـشود كـه بـراي در اختيـار      كنيم كه علت پيدايش اين آداب همين است كه كسي  و گمان مي  . شمارند  برنا، چنين كاري را ننگ نمي     
از طرفـي ديگـر در      . ها در سخن گفـتن توانـايي ندارنـد          آن  چه  . و او را با سخن و اجبار به خود جلب نمايد          . درآوردن معشوق به رنج افتد    

ي بـه   سـت عالقـه  همچنـين ا . شمارند ورزي را ننگ و زشت مي بسياري جاها، مثل جزاير ايوني، كه زير نفوذ بيگانگان است، اين نوع عشق       
  .دانش و حكمت و ورزش

ي خـود را از عقـد        دانند كه افـراد زيـر سـلطه         كنند، به صالح خود مي      هاي مستبد و ستمگر كه بر بربرها فرمانروايي مي          و نيز حكومت  
 و قـدرت  ي اتحـاد  زيرا اين سه فـضيلت، سـبب اتفـاق و مايـه    . دوستي و اتحاد و آموزش حكمت و تحصيل نيروي جسماني ممنوع دارند       

راستي همان عشق، به تنهايي كافي است كه موجـد اتحـاد و              به. گمارد  زيردستان گرديده، آنان را بر تحصيل آزادي از چنگال ستمگران برمي          
 كه تنها عشق آريستوكاتيون به هارموديوس، دوستي استواري را ميان آن دو به وجود آورد كه قدرت جابران                   چنان. توانايي افراد جامعه باشد   

رود، علت اين امر را بايـد در رفتـار زشـت و بـد            جا كه تسليم عشاق شدن در هر صورت ننگ به شمار مي             بنابراين آن . را سرنگون ساخت  
. كوشند تا آن را بدنام كنند و نيز در ترسويي و زبـوني زيردسـتان نقـش دارنـد                    وجو كرد كه از اين رابطه وحشت دارند و مي           كساني جست 

آيد، سببش سستي و زبوني كساني است كه اين آداب و رسوم را برقرار  ين كار در هر صورت زيبا و پسنديده به شمار مي    جا كه ا    وليكن، آن 
طور كه گفتم، درك آن  هاست و اما همان     ي آن   اي كه در اين خصوص در كشور ما جاري است، بسيار زيباتر از همه              رسم و قاعده  . سازند  مي

  .آسان نيست

تر و بهتـر از      خصوص كه اگر كسي با جواني عشق ورزد كه عالي           به. تر و زيباتر است    ورزي پنهاني، شريف    از عشق  جا عشق آشكار    اين
بينيـد،    مـي . و عشق به كساني كه روح و سيرت شريف و بزرگ دارند، هرچند كه رخسار زيبا نداشته باشند، پـسنديده اسـت                     . ديگران باشد 

شـود كـه عـشق را گرامـي           شمارند و از اين رفتـار آشـكار مـي           نند و آنان را عزيز و گرامي مي       ك  ي مردمان چگونه عشاق را تشويق مي        همه
  .نمايند ستايند و االّ او را مالمت و سرزنش مي عاشق اگر در عشقش موفق شود، او را مي. دارند مي

د به وسـايلي متوسـل      توانن  همچنين از نظر عرف و عادت، هر شخص عاشق، محض جلب مودت و تحصيل رضايت معشوق خود مي                 
مثالً اگر كسي در مقام جلب مال و مكنت يا طلب نفوذ و رياست تن به خواري داده، جبـين                   . شود كه در سواي اين مقصود پسنديده نيست       

ارزش گرداند، يـا بـسيار سـوگندهاي غلـيظ خـورد و يـا                 ترين بردگان و بندگان ديگري خواند و بي        بر آستان مذلت سايد، يا خود را پست       
ها نمايند و عار خـود شـمارند و از           ها كنند و دوستانش مالمت     مسلم است كه بر چنان رفتاري، دشمنان او را سرزنش         . ريوزگي پيش گيرد  د

  .خويشتن برانند
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و . شـود   يك از اين حركات نكوهيده و ناپسند نيافتاده، بر خالف شرافت و كرامت نفس شناخته نمـي                  اما از شخص عاشق، صدور هيچ     
. كننـد، چـه نيـست و منظـور آنـان زيباسـت       عاشقان را سـرزنش و مالمـت مـي   . نماياند  عشق است كه كار عاشق را پسنديده مي        اين لطف 
  .شمارند شوند و مردمان هم سوگند عاشق را سوگند نمي تر آن كه چون عاشق سوگند خود را بشكند، خدايان بر او خشمگين نمي شگفت

هاست و خدايان و مردمان، عاشق را در هر  ترين شرافت  دوست داشتن و محبوب بودن از بزرگ،)آتن( اين كه در شهر ما      كوتاه سخن، 
رسد كه عشق ورزيدن و به عاشق دست دوسـتي دادن، كـاري               گذارند و با توجه به اين رسم و قاعده، ظاهراً چنين به نظر مي               كاري آزاد مي  

ورزد، نه او را قدر و قيمتي هست و نه عشق او را دوام و  س انساني ـ عشق مي پس عاشقي كه با تن بشري ـ نه با نف . زيبا و پسنديده است
  .ثباتي

پوشـد و   بسته زوال يابد، خود چشم از آن مي    ي چيزي كه دوام و بقايي ندارد، چون به زيبايي شكل و رخسار كه بدان دل                باخته زيرا دل 
اما دوستدار خوي و خصال نيك و فرخنده، هميشه بر ميثاق محبت و . شكند شرمانه به نويدهايي كه داده است وفا نكرده، عهد مودت مي بي

  .زيرا با مراعات انتظام و انسجام دل به چيزي داده است كه براي هميشه اليتغير و پردوام خواهد ماند. ماند عشق استوار مي

ه هر كاري كه به وجه زيبايي انجـام گيـرد،           بلك. طور كه در آغاز سخن خود گفتم، هيچ كاري به خودي خود زشت يا زيبا نيست                 همان
عاشق بازاري كه عشق او به صورت اسـت و تـن و نـه بـه سـيرت و      . ي زشت و ناپسندي انجام گيرد، زشت است و اگر به شيوه  . زيباست

ز ايـن رو  ا. چه عشق به چيزي است گذرنده و فـاني و در معـرض تغييـر و دگرگـوني        . چنين عشقي پايدار نيست   . جان، عشقي پست دارد   
كند و قول و عهد خـويش را    گشايد و به دنبال عشقي ديگر پرواز مي         شود و عاشق بال مي      وقتي نشاط جواني گذشت، عشق او هم زايل مي        

پس مـا   . ناشدني اي قرين باشد، پابرجاست و زايل و فاني        اما عشقي كه به خلق و خوي شرافتمندانه       . كند  چيز را فراموش مي     شكند و همه    مي
بستگان عشق را با دقت و احتياط از همديگر بازشناسيم و خدمت نوع شرافتمندانه را پذيرا شويم و از صحبت ديگـري                        اين دو نوع دل    بايد

كنند كه به يـك نـوع    آزمايند و مردمان را تشويق مي كند كه عاشق و معشوق، هر دو همديگر را مي رسم و آيين كشور ما حكم مي  . بگريزيم
و بـه   . و عاشق و معشوق هم بايد هر دو يكديگر را بيازمايند و بسنجند كه در كدام نوع عشقند                 . نوع ديگر بر حذر شوند    عشق بگروند و از     

زيرا او بايد زمان كافي داشته باشد تا عاشق را . نمايد و پيوند عشقش چندان شرافتي ندارد همين دليل اگر معشوقي زود رام گردد، زشت مي      
نفوذي خود را تسليم عـشق        همچنين زشت و ناپسند است اگر جواني براي ثروت و يا به علت زورگويي افراد ذي                و. كامل و تمام بيازمايد   

نفوذ را نياورده و تسليم آنان شود تا او را به ثروت و يا جاه و مقـام اجتمـاعي                     يعني تاب و توان مقاومت در برابر زورگويان صاحب        . نمايد
و همچنين است عشق و پيوندي كه در رسم و آيين ما پسنديده و خوب . ا ماندگار و جاويد نخواهد ماندكدام از اين چيزه چه، هيچ. براسند
بلكـه آن را از افتخـاراتش دانـيم و          . ما انجام هر نوع خدمت و تحمل هر گونه سختي و مذلت را به راه معشوق ننگ عاشق نشماريم                  . است
چـه،  . همه را، به راه طلب حكمت و كسب فضيلت بر خود هموار ساخته اسـت  يم كه آني آراستگي و برازندگي او شناسيم و چنان دان        مايه

تواند كه عاشق بر فرهنگ و فـضائل   جا مي ي شناسايي همديگر رسيدند، آن    عشق موجودي است زيبا و چون عاشق با معشوق خود بر نقطه           
اي بينش و پوياي راه دانـش گـردد و دل بـه عاشـق خـود                 ها كند و معشوق جوي     معشوق خود افزوده و او را به كسب كمال خويش ياوري          

سپارد و بر فرض هم كه در دعوي محبت از او فريب خورده و از اين معامله سود و صالحي به دست نياورد، بـاز هـم در خـصوص ايـن                                
  . شرمنده خواهيم شدهرچند كه در ساير موارد چون فريفته شويم، يا به مطلوب خود نرسيم،. مورد، جاي پشيماني و شرمساري نيست

ها اصلي را كـه مخـصوص اوسـت در نظـر دارد، يعنـي توجـه        آن رسند و هر يك از  وقتي عاشق و معشوق به هم مي    به عبارت ديگر،    
 گونه خدمتي دريغ نورزد و توجه معشوق هم بايد اين باشد عاشق به اين باشد كه بايد در برابر معشوق كه خود را در اختيار او نهاده از هيچ  

سازد، از هر لحاظ و در هر مورد، به خدمت آماده باشد و در عين حال، عاشق هم بايد بتواند كـه   كه در برابر كسي كه او را بهتر و داناتر مي   
ي هدف و مقصود معشوق هم بايد اين باشد كه از او كـسب                معشوق را از لحاظ دانش و ديگر موارد فضيلت و قابليت به پيش ببرد و همه               

معـشوقي كـه در آرزوي      . ي سرشكستگي نيست    ردورزي بكند و چون عشق از اين نوع باشد، اگر فريب هم در آن راه يابد، مايه                دانش و خ  
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ورزد، چون معلوم گردد كه چنين نيـست و فريـب خـورده اسـت، شـرمنده و سرشكـسته                      ثروت و طلب مال و منال به عاشق خود مهر مي          
  .ي راه دانش و حكمت نشان داده است و آن شكست، عين پيروزي است چه، به هر جهت خود را جوينده. نخواهد شد

زيرا چنين شخصي محض عشق و عالقه به كسب فضيلت و كمال خويش، ننگ فريب و مذلت را بر خود هموار سـاخته و بـا نااهـل                            
  .آميخته است

 حكومت و افراد ملـت اصـل و اسـاس           پرستد و خود براي جامعه و       را مي » اورانوس«اين است وصف آن عشق روحاني و آسماني كه          
زميني ) خداي عشقِ (اما آن عشق ديگر، ناشي از فينوس بانديموس         . اند ها بوده، عشّاق به تأثيرش داراي فضائل گرديده        انواع خيرات و نيكي   

  .و بازاري است

  .شمگفته با) خداي عشق(البداهه در ستايش اروس  چه كه خواستم في پس اي فدروس عزيز، اين است آن

كـه  : و آريـستودموس گفـت    . اند كه با درنگ صحبت كـنم       استادان به من آموخته   : در اين موقع، پوزانياس از صحبت باز ايستاد و گفت         
داشـت،   ي سينه كه او را از صحبت بازمي ي سكسكه اما آريستوفانس به سبب عارضه. اكنون نوبت آريستوفانس است كه به سخن ادامه دهد        

اي آروكسي ماخوس، شرط عدالت اين است كه بـه  :  را كه در كنارش تكيه داده بود، مورد خطاب قرار داد و گفت           آروكسي ماخوس طبيب  
  .ي من زايل شود ي مرا برطرف سازي و يا اين كه تو به جاي من صحبت كني تا سكسكه عالج من پرداخته و سكسكه

  : آروكسي ماخوس در جوابش گفت

اما عالج تو اين است كه اندكي خود را از تنفس           .  كنم و هم سخنراني     هم تو را عالج مي    . هم كرد اي دوست من، من هر دو كار را خوا        
اگر بهبود نيافتي، اندكي آب نوش كن و اگر از آن هم نتيجه به دست نيامد، قدري داروي محرك در بيني خود استنشاق كـن تـا                   . نگاه داري 

  .پذيرد ي سكسكه، به هر شدت كه باشد، پس از يكي دو عطسه عالج مي عارضهعطسه بياورد و چون به تكرار اين دستور پردازي، 

  : آريستو فانوس گفت

ي صـحبت را     گاه آروكسي ماخوس به جـاي او دنبالـه          آن. ي صحبت را آغاز كن     حال آماده شو و دنباله    . به دستور تو عمل خواهم كرد     
  : گرفته و چنين گفت

دانم كـه تـالش       از اين رو من الزم مي     . كه بايد و شايد بپروراند      توانست حق مطلب را چنان    ولي ن . پوزانياس سخنش را خوب آغاز كرد     
دو وع عشق وجود دارد، بـه نظـر   : اين كه پوزانياس گفت. ي مطلوب برسانم كرده تا مطالبي را كه او شروع كرد، ادامه داده و آن را به نتيجه             

ها به سوي زيبايي  آن ها و كشاندن  دهد كه تأثير عشق تنها در روح انسان  نشان ميوليكن هنر من كه علم طب است، . من كامالً درست است   
خواهم بگويم كه در ساير موجودات روي زمين فعاليت و اثر           هاي جانوران و گياهان و حتّي مي       بلكه در چيزهاي ديگر نيز مانند بدن      . نيست

چه كـه   بلكه سراسر جهان هستي را در بر گرفته است و اين است آن. يستپس قلمرو قدرت عشق، تنها جان و تن انسان ن . آن نمايان است  
ي خـدايان و      آموزد و بس شگفت و تواناست اين خداوند عشق كه شـهپر عظمـت و قـدرت خـويش را بـر جملـه                         دانش پزشكي به ما مي    
  .جهانيان گسترده است

  .كنم لم طب بحث را شروع ميهاي ع ي خويش، از تعليمات و آموزه اكنون من به افتخار و تجليل پيشه

امـا دو چيـز كـه شـبيه يكـديگر نباشـند،             . در سرشت تن آدمي، هر دو نوع عشق وجود دارد و اين دو نوع بسيار شبيه بـه يكديگرنـد                   
حالت، دانند كه بيماري و سالمتي دو حالت گوناگون بدنند كه به هم شباهت ندارند و اين دو                    همه مي . تمايالتشان هم شبيه يكديگر نيست    

طور   همان. اي ديگر  پس خواهش شخص بيمار يك چيز است و خواهش نفساني شخص سالم گونه            . هاي جداگانه دارند   ها و خواهش   عشق
پايه و   هاي دون   در حالي كه خود را تسليم انسان      . خويشتن رد را اختيار افراد خوب گذاشتن، كاري است درست و نيكو           : كه پوزانياس گفت  

هاي نفساني كه در يك بدن       پيروي كردن از خواهش   . در مورد بدن نيز همين قاعده ساكن است       . باشد  ت و ناپسند مي   ناكس كردن كاري زش   
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چـه    اما پيروي كـردن از آن     . دانيم  خوب و سالم وجود دارد، كاري است خوب و شريف و ما آن را عملي سازگار و موافق با دانش طب مي                     
  .ت و هر آن كس كه بخواهد از روي ادراك خود و قاعده پيروي كند، بايد از آن دوري جويدزاست، بد و ناپسند و مضر اس كه بيماري

گفتيم كه شرافت مخصوص به اعضاي سالم است و حذاقت طبيب و مزيت علم طب هم در اين است كه دانـسته شـود هـر نـوعي از             
جا كه هست بيـرون توانـد         ه نيست ايجاد كند و از آن      جا ك   عواطف عشق در كدام عضو تن جاري است و طبيب ماهر آن كه عشق را در آن                

چه اين تضاد و تنـافر طبـايع و   . و نيز بتواند كه تضاد و مخالفت اعضا و طبايع بدن را آشتي داده و مبدل به موافقت و ماليمت گرداند               . كرد
تر اسـت،     شيريني، خشكي و تري، هرچه بيش     جا كه به خط مستقيم در برابر يكديگر باشند، از قبيل گرمي و سردي، تلخي و                   ها، آن  سرشت

دانست چگونه ميان اين عناصر متـضاد همـاهنگي و الفـت پديـد                بزرگ نياي ما، اسكليپوس، كه مي     . تر است   ها هم در بدن بيش      آن  مخالفت  
ـ . توانند گواه اين مطلب باشند جا حضور دارند، مي ي علم طب بود و شاعراني كه در اين آورد، پديدآورنده  ي  ي همـه  تنهـا پديدآورنـده   هاو ن

هر كس توجهي به اين موضوع كند، تصديق        . ي او هستيم    هاي علم طب بود، بلكه در فن هنر و ورزش و كشاورزي نيز مديون انديشه               رشته
  .خواهد كرد كه در دانش و هنر موسيقي نيز هماهنگ ساختن عناصر مخالف، اساس كار اوست

سـخن هراكليتـوس    . كه الزم است بيان كنـد       گرچه او نتوانسته مطلب را چنان     .  نكته بوده است   هراكليتوس هم توضيح اين   شايد منظور   
ماننـد همـاهنگي كـه در كمـان و چنـگ      . يك واحد، در عين حال كه تضادهايي در آن نهفته است، در خـود همـاهنگي دارد            «اين است كه    
  ».موجود است

اهنگي است يا هماهنگي مركب اسـت از عناصـر ناهماهنـگ كـه هنـوز بـا هـم               معني است كه گفته شود هماهنگي ناهم        كلي بي   البته به 
ولي گويا منظور هراكليتوس اين بوده كه هماهنگي از زير و بم كه سابقاً با يكديگر متضاد بوده، ولي بعداً به توسط فن موسيقي                        . ناسازگارند

ت و سازگاري است و تا زماني كه عناصـر همچنـان ناسـازگار              چه هماهنگي نوعي موافق   . اند، پديد آمده است    با هم متحد و هماهنگ شده     
زيرا هماهنگي يعنـي بـا هـم جـور و موافـق      . يابد هماهنگي از زير و بم دو چيز متضاد تشكيل مي. ها ممكن نيست آن  باشند، هماهنگي بين    

هـا بـاقي اسـت،     آن ادامي كه هنوز تضاد بـين      اما دو چيز كه با هم متضاد هستند، م        . بستگي و اتحاد است    بودن و جور بودن هم يك نوع هم       
  .ها هماهنگي پديد آيد آن اي با هم متحد شوند تا بين  بلكه اين دو بايد به گونه. توانند با هم جور و همگن باشند نمي

 با هم همگن و     وزن نيز در موسيقي به همين ترتيب، مركب است از عناصر سريع و آهسته كه در گذشته با هم متضاد بودند، اما اكنون                      
ي علم طـب را در مـورد ايـن عناصـر انجـام                و ايجاد وحدت در اين چيزها كار هنر موسيقي است كه گويي همان وظيفه             . اند متحد گرديده 

  .آورد ها عشق و دوستي پديد مي آن دهد؛ يعني بين  مي

توان وجود عـشق   در مورد وزن و آهنگ مي. نگبه عبارت ديگر، هنر موسيقي نيز ايجاد عشق و دوستي است؛ منتها در مورد وزن و آه         
ها بكنيد، خواه هـدف       خواهيد موسيقي را وارد زندگي انسان       گونه كه وقتي مي     اما وجود دو نوع عشق چگونه خواهد بود؟ همان        . را دريافت 

جاست كـه بـاز    در اين.  ماهر باشدايجاد نغمه و سرودهاي نو باشد و خواه آموختن آن به افراد ديگر، كار بايد در دست هنرمندي ورزيده و                
داري كرد  گونه افراد را بايد نگاه هاي شرافتمند ترتيب اثر داد و عشق اين هاي انسان كند كه گفتيم بايد به خواسته همان جمله مصداق پيدا مي    

ه منظور آن شادي بخشيدن به ك) عشق روحاني(يكي عشق زيباي آسماني . جا نيز پاي دو نوع عشق در ميان است     چه در اين  . و پرورش داد  
و ديگري عشق بازاري و تني است كه پـسر پـولي هيمينياسـت و               . زندگي مردمان پرهيزكار است و راهنماي روندگان راه راستي و فضيلت          

بندوباري نبايد    يبرداري شود و ليكن ايجاد هرزگي و ب        اي كه از اثرات و نتايج آن خوب بهره         بايد با احتياط كامل با آن برخورد كرد، به گونه         
  .نمود

نسبت به هنر آشپزي كه بايد بـا تمـايالت مربـوط بـه هنـر      . اشكالي كه در اين مورد وجود دارد، درست همانند اشكال علم طب است     
 در علم پزشكي نيز پزشك مـردم      . اي پديدار گردد   جويي شود، بدون آن كه عارضه      ها به طور كامل بهره     آشپزي طوري رفتار كرد كه از لذت      

مند گردند، ولي راه افـراط و تفـريط را كـه راه فـرض اسـت، در پـيش                     هاي تن و جسم بهره     ها از لذت    آن  كند كه     را به طوري راهنمايي مي    
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گيريم كه در فن موسيقي و در علم پزشكي و همچنان چيزهاي ديگر، بايد هميشه مواظب و مراقب بود و اين دو نوع                 پس نتيجه مي  . نگيرند
بـه ايـن    . حتّي در نظم و ترتيب گردش فصول سال نيز تأثير اين دو نوع عشق انكارناپذير است               . سماني را از هم بازشناخت    عشق زميني و آ   

كنند و در نتيجه، ميان آن دو نـوع           روايي مي  معني كه عناصر متضادي از قبيل گرما و سرما و خشكي و رطوبت با هم بر عشق آسماني حكم                  
ها و جانوران و نباتات، فراواني و سالمت به بـار   در اين صورت اين چيزها بر انسان. آيد  منظم پديد ميعشق هماهنگي و اختالط درست و   

و گياهان و جانوران . آورند ها پيروز شود، آسيب و زيان به بار مي          آن  اما چون عشق زميني     . گردد  آورد و باعث آسيب و ضرر و زيان نمي          مي
دانشي كه از ارتباط اين وقايع و حركـت سـتارگان و      . ي عشق زميني است      برف و تگرگ و طوفان، نتيجه      .كنند  ها مي  را دچار انواع ناخوشي   
  .شود كند، علم نجوم ناميده مي تغيير فصول بحث مي

 ي خـدايان   از اين گذشته، انجام مراسم مذهبي و قرباني كردن براي خدايان و كارهاي ديگري كه جزء اعمال كاهنان و مربوط به رابطه            
. شـود   اگر مردمان به عشق زميني روي آورند، رذالت و پستي عايـد مـي             . ي عشق ندارد   هاست، هدف ديگري جز پرورش و معالجه        با انسان 

و ميان خدايان و مـردم، دوسـتي و         . ي كاهنان است كه چون آثار عشق زميني در ميان مردمان پديد آيد، به مداواي آنان برخيزند                  پس وظيفه 
  .شود، ادراك كنند ديني و تباهي مي و آن دو نوع عشق را كه يكي منجر به ديانت و پرهيزگاري و ديگري سبب بيصفا پديد آورند 

عـشق در   . گرايـد   پرستي و عدالت مـي     خصوص قدرت عشقي كه رو به نيكي دارد و به حق            به. پايان عشق چنين است     آري، عظمت بي  
ي معاشرت و دوستي ما با يكديگر و همچنين با خـدايان      ي سعادت ما كه در سايه       و همه مندترين نيروهاست    ميان خدايان و آدميان، از توان     

  .آيد، از اوست به دست مي

اي آريستو  . ولي يقيناً اين كار از روي عمد نبود       .  هنوز مطالب بسياري در خصوص عشق ناگفته مانده باشد         منكر نيستم كه ممكن است    
. اما اگر قصد داري كه در ستايش عشق راه ديگري را در پيش گيري، معطل نشو               . ا تكميل كني  ي توست كه سخنان مر      فانوس، اكنون وظيفه  

  :ي سخن گفتني ات برطرف شده و آماده بينم كه اكنون سكسكه زيرا مي

 از. ام برطـرف نـشد     ولي تا عطسه نكردم عارضـه     . ام بنده آمده   آري، سكسكه : ي سخن را در دست گرفت و گفت        آريستو فانوس رشته  
زيرا به محض اين كه دست      . ها مانند عطسه احتياج دارد     گونه صداها و تحريك     هاي عالي تن آدمي به اين      اين رو در شگفتم كه چگونه جنبه      

  ...ام بند آمد به دامن عطسه شدم، سكسكه

 من هم بايد در سـخنانت       .اي كني؟ باز هم مرا به ريشخند گرفته        داني چه كار مي     آريستو فانوس عزيز، هيچ مي    : آروكسي ماخوس گفت  
  .هاي مضحك آن را در خاطر بسپارم و بر تو بخندم دقيق شوم و جنبه

زيـرا خـود مـن از       . اما تو هم در كمين من منـشين       . گيرم  و من حرفي را كه زدم پس مي       . حق با توست  : آريستو فانوس خنديد و گفت    
. زيرا اين خود جـزء هنـر مـن اسـت          . خنان من شما را به خنده اندازد      خواهم بيان كنم، نگرانم و ترس من از اين نيست كه س             سخني كه مي  

  .ي ريشخند قرار گيرد بلكه از آن هراس دارم كه سخنان من مايه

بـه هـر حـال، تـو مواظـب      . البته من انتقامم را از تو خـواهم گرفـت  . كني زني و فرار مي     نيش مي ! تو چه رندي؟  : آريستو فانوس گفت  
  .كنم پوشي مي شايد هم اگر دلم خواست ازت چشم. ايد حساب پس بدهيسخنانت باش و بدان كه ب

. چه پوزانياس و آروكسي ماخوس سخن گفتند، صحبت كـنم   خواهم بر خالف آن     اي آروكسي ماخوس عزيز، مي    : آريستو فانوس گفت  
سـاخت، تـا    مـي » گـاه عـشق   پرستش« را دانست سراسر زمين اگر مي. ي من، هنوز نوع بشر معني توانايي و قدرت عشق را ندانسته    به عقيده 
زيرا وي از سزاوارترين خدايان     . ها نيازش سازد   و قرباني . هاي خويش را تقديم و تقديس نامش گرداند        ترين شعائر و مراسم و هديه      باشكوه

ختي و سـعادت را   ب ترين دوست آدميان است و شفابخش دردهايي است كه راه خوش           چه عشق نزديك  . است كه بايد پرستيده شود و نشده      
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در آغاز سخن، بگذاريد از طبيعت آدمي و        . كنم و شما هم به ديگران بازگوييد        من قدرت عشق را براي شما توصيف مي       . اند بر بشر فروبسته  
  .چه بر او گذشته است، چند فرازي بگويم آن

م و روزگاران گذشته كـه بـر خـالف وضـع     ي طبيعت بشري و حوادثي كه بر او گذشته و از ايام قدي     نخست سزاوار است كه بر سابقه     
  .امروزش بوده است، آگاه شويد

بلكه سه نوع بودند كه سومي، هم خاصيت مردي را داشت           . شد  زيرا بشريت در آغاز، وجودش تنها به دو جنس نر و ماده خالصه نمي             
. برنـد   ن را هم در موارد دشنام و ناسزا به كار مـي           اما از آن نوع مشترك، امروز جز نامي از آن بر جاي نمانده كه آ              . و هم خصوصيت زني را    

و از آن گذشـته، داراي چهـار        . دادنـد   اي را تـشكيل مـي      عالوه بر اين، انسان در آن روزگاران شكلي گرد داشت و پشت و پهلوهايش دايره              
شـكل بـود قـرار     هـم گـرد و دايـره    ي كامالً همانند هم داشت كه در دو طرف سر و بر روي گردن، كه آن                   دست و چهار پا بود و دو چهره       

هـاي    اين بشر هـم ماننـد انـسان       . و همچنين چهار گوش و دو آلت تناسلي داشت و ديگر اعضاي بدنش نيز به همين تناسب بودند                 . داشت
از هـر   خواست تنـد بـدود،        ولي هر گاه كه مي    . رفت  كرد و راه مي     خواست حركت مي    ايستاد و به هر سوي كه مي        امروزي بر روي دو پا مي     

  .كرد زنان به جلو حركت مي كرد و چرخ هشت دست و پاي خود استفاده مي

) ذومشترك(گانه بدين علت بوده است كه طبيعت مردانه از خورشيد، و طبيعت زنانه از زمين، و آن جنس خنثي  اما وجود آن طبايع سه
يعني هـم خاصـيت آفتـاب را در خـود دارد و هـم      .  خنثي دارد فرزند ماه بود و شكلي گرد و مدور، مانند شكل مهتاب داشته و ماه طبيعتي              

  . وار ها هم گرد بود و حركتشان هم دايره آن ي اين اجرام فلكي بودند، به همين سبب شكل  ها زاده خاصيت زمين را و چون انسان

جا كه بر آن      ن و به خود مغرور بودند تا آن       پايا  العاده بود و غرورشان بي      قدرتشان فوق . هاي آن زمان، مانند نياكان خود گرد بودند         انسان
  .شدند تا بر خدايان يورش برند

خواستند راهي بـه آسـمان بيابنـد و بـه             هاست كه مي    كند، مربوط به همان انسان      ي افيالتس و اتوس روايت مي       حكايتي كه هومر درباره   
ي ايـن   ي تشكيل دادند تا بيانديشند كه چگونه بايد از عهدهاز اين روي زئوس و ديگر خدايان در آسمان شوراي مشترك     . خدايان حمله برند  

  .ولي فكرشان به جايي نرسيد. ها برآيند انسان

و از طـرف ديگـر ظهـور گـستاخي و عنـاد و      . كـرد پـذيرا نبودنـد    ها به درگاهشان مي زيرا از سويي هالكت اين نوع بشر را كه قرباني  
  : ل انجاميد، زئوس ديگر خدايان را امر به سكوت كرده و چنين گفتتافتند و چون مشاوره به طو سركشي او را برنمي

ام كه هم نوع بشر را بگذاريم زنده بماند و هم كاري كنيم كه از گستاخي خود دست بـردارد و آن                       اي بيانديشيده  كنم راه چاره    گمان مي 
شـوند و هـم       تر مي  ها هم ضعيف    آن  گونه   بدين. به دو نيم كنيم   ها را از ميانه       آن  اكنون   خواهم كه هم    تر سازيم و من مي     اين كه بشر را ضعيف    

ها بر روي دو پـا   آن از اين طرح، . گرديم مند مي در نتيجه ما از دو جهت بهره     . شود  ي پرستندگان ما هم دو برابر مي       زيرا عده . براي ما مفيدتر  
ها را به دو نيم خواهيم كرد تـا فقـط يـك پـا داشـته        آن  ديگر نيز   خواهند ايستاد و راست راه خواهند رفت و اگر باز هم گستاخي كنند، بار               

  .وخيزكنان حركت كنند باشند و ناچار شوند كه براي راه رفتن روي يك پا جست

مرغـي را بـه    برنـد و يـا تخـم    اي را از وسط مي گونه كه ميوه ها كرد و همان    زئوس پس از اداي اين سخنان، آغاز به دو نيم كردن انسان           
ها را گرفتـه و سـر وي را    گاه آپولن را فرمان داد تا هر يك از نيمه آن. ها را به دو نيم كرد ي انسان   كنند، همه   ي تار مويي به دو نيم مي       وسيله

تر گردد و از غـرورش بكاهـد و         تر و مطيع   بر روي گردنش بچرخاند و رويش را به طرف بريدگي بگرداند تا بشر با ديدن آثار بريدگي آرام                 
هاي هر يك از دو نيمـه پرداختـه و           آپولن هم به درمان جراحات و زخم      . هاي بريدگي پردازد   ه آپولون فرمان داد كه به مداواي زخم       سپس ب 

  .اش درآورد انسان را به صورت كنوني
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 از اصل خـويش،     ي دورمانده  هاي نخستين، به دو نيمه شدند و چون عمليات مزبور پايان يافت، هر يك از آن دو نيمه                   گونه انسان  بدين
زد تا مگر از او دور نماند و بـه   جست و با تالش به اتصال با نيم ديگر، بازوان خويش را به گردش حلقه مي       روزگار وصل خويش را بازمي    

ام يك بدون ديگري كاري انج ها به اعتصاب پرداخته، بر آن شدند كه هيچ پس جميع آن نيمه. شد ولي ميسر نمي . حالت پيشين خود بازگردد   
مردند و هر نيمه، چه مرد و چه زن، كه هنوز زنده بودند، نـيم ديگـر خـود را                      و در نتيجه، همگي ناتوان گرديده، پياپي از بينوايي مي         . ندهند

  .داشت تا خود نيز بدو ملحق گردد همچنان در آغوش مي

ي  ها را به جلو برگردانيد تا وقتي نيمه         آن  سلي  پس آالت تنا  . زئوس چون اين حالت را بديد، دلش به رحم آمد و تدبيري ديگر انديشيد             
ي نرم و ماده با هم جمع گردند، سـبب        ها فراهم گردد و چون اين دو نيمه         كشند، سبب تداوم نسل انسان      نر و ماده يكديگر را در آغوش مي       

  .ها با يكديگر شوند آن مندي  تلذذ و بهره

آمد و طبايع متوافق و هماهنگي نهادشان را به هم پيوست تا ـ در نتيجه ـ هر دو فرد   وقت، عشق متبادلي ميان افراد نوع بشر پديد  از آن
خواهيم زخم جدايي را شفا داده        و با اين پيوند است كه ما مي       . هاي از هم جدا گشته را تسكين داد        را يكي گردانيده و ترس و وحشت نيمه       

  .وسيله به اصل خويش بازگرديم و بدين

گونـه كـه بـر       اي صادق و همدمي مخلص و ناب و خوش و خرسند برقرار است، بـدان               ها، هميشه دوستي    نيمه پس بين هر يك از اين     
ي اشتياق و احتيـاج و نيـاز بـه اجتمـاع      ي محبت و عشق و رابطه     و هر گاه كه به نيم ديگر خود بپيوندد، سابقه         . وفق طبيعت و مراد او باشد     

ها، حتّي تحمل يك لحظـه جـدايي از ديگـري را              آن  به طوري كه هر كدام از       . گردند  گر پيوسته مي  آيد كه با همدي     ها پديد مي    آن  چنان در     آن
تر، در طلب هـدف و مقـصودي         جاست كه اين پيوستگان هر كدام حيات و هستي خويش را با رغبتي هرچه تمام                و در اين  . شوند  پذيرا نمي 

هـا   آن تر كند و زخم  ها را به يكديگر نزديك كوشد كه انسان هم مي) اي عشقخد(و اروس   . سپارند  دانند چيست، به ديگري مي      كه خود نمي  
  .را شفا بخشد

ي ديگر خويش     وجوي نيمه   ي يك انسان ديگري است و به همين جهت هر كسي مدام در جست              كه گفتم، هر يك از ما نيمه        پس چنان 
ورزند و اغلب مـردان زناكـار و همچنـين زنـان      د، به زنان عشق مياي از يك جنس مختلط مرد و زن هستن ي مرداني كه نيمه     اما همه . است
باشـند، بـه مـردان تمـايلي          اي از جنس يـك زن مـي        نيمهولي زناني كه    . روند و زناكارند، از همين قماشند       بازي كه به دنبال مردان مي      هوس
يعنـي مـادامي كـه    . رونـد  باشند، به دنبال مردان مـي      ك مرد مي  اي از ي   كنند و آن گروه از مرداني كه نيمه         تر به زنان ميل مي      بلكه بيش . ندارند

آغوش  ها هم آن خور باشند و يا اين كه با  ها دم آن خوشند كه در كنار مردان به سر برند و با  جوان هستند، مردان را دوست دارند و به اين دل
باشـند و ايناننـد كـه چـون بـزرگ شـوند،               تـرين جوانـان مـي      يتر از ديگران دارند، عال      گردند و آن گروه از مردان كه صفات مردي را بيش          

البتـه ايـن    . كننـد   و طبع ناها به عشق مايل است و دعوت عشق را اجابت مي            ... هاست  شوند و اين خود دليل بر برتري آن         فرمانروايان ما مي  
 روي عالقه نيست، بلكه به اين جهت است كه          ها از   ورزند و ازدواج و توليد مثل براي زن         رسند، به پسران عشق مي      گروه وقتي به مردي مي    

البته بعضي از مردم، ايـن جوانـان را بـه    . دهند ها را به خود رها كنند، به ازدواج تن در نمي آن سازد و اگر  ها را به اين كار وادار مي آن قانون  
خواهنـد بـا      هـا مـي     آن  چـه،   . هاست   دليري آن  بلكه از روي شجاعت و    . آور نيست  سازند و اين به نظر من شرم        شرمي و هرزگي متهم مي      بي

  .كساني دوستي كنند كه مثل خودشان هستند

كند   ي او زن باشد و خواه مرد، احساس رأفت و عشق و خويشاوندي مي                خواه نيمه  رسد،  ي خويش مي    در هر حال، وقتي آدمي به نيمه      
ي خود به     و حاضر است سراسر عمر خويش را با معشوق بازيافته          ي خويش جدا گردد     خواهد حتّي يك لحظه هم از نيمه        و اگر بتواند، نمي   

منـدي عاشـقانه    هـا بـا هـم، بـه سـبب بهـره       آن  چه، پيوند عـشق     . تواند پاسخ آن را جواب گويد       اما اگر از او علتش را بپرسي، نمي       . سر برد 
امـا علـت آن را   . كنند  و خود به ابهام آن را درك ميهاست كه زبان را تاب بيان آن نيست    بلكه آن، چيزي ماوراي روح و جان آن       . باشد  نمي

ي پيـشين    گـشته  بر زبان نتوانند آورده و همگي را كمال مطلوب همين است كه ذرات اجزاي هر يك به ديگري آميزد و در او بگدازد تا گم                        
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ي بوده، اينك در صدد آنيم كه در نهايت نيـز  ي اين عشق و اشتياق ما جز اين نيست كه در بدايت حال خود يك              خود را بازيابند و انگيزاننده    
  .بدان حالت بازگردانيم

هـا    آن  اند حاضر شود و از آن دو بپرسد كه            با ابزار كارش نزد دو عاشق كه در كنار هم آرميده           اكنون فرض كنيد كه هفائيستوس آهنگر،     
توانم شما را بگـدازانم و        خواهيد من مي    اگر مي «: ها بپرسد كه    نآ  و فرض كنيد كه باز از       . خواهند، جواب او را نتوانند داد       از يكديگر چه مي   

» آيـا آرزوي شـما ايـن اسـت؟        . به هم پيوند دهم تا يكي شويد و هميشه با هم باشيد و در دنيا و آخرت نيز يكي بوده و از هم جدا نشويد                        
. هاسـت   چنين وحدانيتي نهايـت آرزو و خواسـت آن        كنم كه عاشق و معشوقي باشند كه اين خواسته را نپذيرند و حس نكنند كه                  گمان نمي 

  .ناميم ايم و آرزوي رسيدن به آن وضع آغازين را ما عشق مي و سبب اين امر هم اين است كه ما از ازل چنين بوده. آري چنين است

ن هـم او را بـه جـرم         ولي چون به گستاخي و شر گراييـد، خداونـدا         . طور كه گفتم، زماني بود كه آدمي موجودي تام و كامل بود             همان
ها را در روستاها پراكنده كرد و هنـوز          دمون و آركادي   گونه كه اهالي الكه     اعمال خالف و گستاخي از يكديگر جدا و پراكنده ساختند؛ همان          

ي روي  جـسته رخ بر وقت ما همچون تصاوير نيم هم اين خطر وجود دارد كه اگر خدايان را اطاعت نكنيم، يك باز ما را دو نيمه سازند و آن         
سـبب هـر     بـدين . خط درآيـيم   مان باقي بماند و يا به شكل چوب        اند، فقط نيمي از چهره     هاي گورها كه گويي از وسط به دو نيمه شده          سنگ

كنـد،   مـي ها احترام بگذارند و پرهيزگار گردند تا ما از اين بال كه تهديمان  آن كسي بايد ديگران را وادار كند كه خدايان را اطاعت كنند و به         
زيـرا نافرمـاني از او،      . كس نبايد از فرمان اروس سربتابد       هيچ. كند برسيم   در امان بمانيم و به جايي كه اروس، خداي عشق، ما را رهبري مي             

 ما نادر اگر ما دل صافي داريم و دوستي اين خداوند را جلب كنيم، عشق حقيقي را كه در روزگار. انگيزاند ي خدايان را بر عليه ما برمي كينه
  .تر كسي مقدور است يقيناً رسيدن به چنين سعادتي، در روزگار ما براي كم. ياب است، به دست خواهيم آورد و كم

زيـرا  . پس بر ما الزم است كه با خلوص نيت روي نيايش به درگاه خدايان آورده، به اطاعت از فرمان سرورمان خداوند عشق پردازيم                      
ي خـود را     گـشته و ناجـسته     هاي گـم   ر خالف رضاي اوست و اميدوار توانيم بود كه بدين حسن اطاعت، نيمه            نافرماني و تمرد از خدايان، ب     

  .بازيابيم و اين سعادت را نصيب خود سازيم

آروكسي ماخوس هم نبايد سخنان مرا مورد ريشخند پندارد و گمان كند كه مقصود و منظور من پوزانياس است و آگاتون، هرچند كـه                        
ي مردان و زنان است و اگر ما به عـشق نهـايي و كامـل دسـت      اما روي سخنان من با همه. اي داشته باشند نظر من طبيعت مردانهاين دو به   

ي نوع بشر خواهد      يابيم و هر كسي به سرشت اصلي خود بازگردد و معشوقي را كه به او تعلق دارد به دست آورد، موجب خوشبختي همه                      
  .شد

يعني اين كه معشوقي پيدا كنيم كه انديـشه      .  براي ما باشد، در اين صورت، مقصود و هدف ما بايد همين باشد             و اگر اين بهترين چيزها    
ها را در يد قدرت اوست ستايش كنيم، بايد به نيايش      و جان او مانند انديشه و جان خود ما باشد و اگر بخواهيم خداوندي را كه اين نعمت                 

پايان است و راه بازگشت به سعادت و خوشبختي را در فرارويمان نهـاده اسـت تـا در                     ر حق ما بي   هايش د  خداي عشق پردازيم كه نيكويي    
كند   گرداند و رهبري مي     ي ديگرمان بازمي    اوست آن كه ما را به سوي نيمه       . زندگي اين دنيا سعادتمند شويم و به رستگاري آينده نيز اميدوار          

كه سزاوار است محترم بشماريم، ما را بـه           دهد كه اگر خدايان را چنان       كارد و به ما نويد مي       ميو تخم بهترين اميدها را براي آينده در دلمان          
  .فرمايد گرداند و به ما رستگاري عطا مي مان بازمي اصل و سرشت اولي

. كـرد   مـي كلـي فـرق       چه كه تو گفتي به      ي عشق همين بود كه شنيدي و مضمون آن با آن             سخنان من درباره    عزيز، اي آروكسي ماخوس  
ي عـشق بـشنويم، يـا         اميدوارم كه مورد هدف خدنگ استهزاي تو قرار نگيرم و مرا مسخره نكني تا ما بتوانيم سخنان ديگران را هم دربـاره                     

  .زيرا جز سقراط و آگاتون كس ديگري نمانده است. بهتر بگويم، سخنان دو نفر ديگر را هم بشنويم
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چون واقعاً از گفتار خوش تو لذت بردم و اگر . كنم ان و مطابق ميل و نظر تو رفتار ميبسيار خوب، با دل و ج  : آروكسي ماخوس گفت  
ترسيدم كه مبادا اين دو در سخن رانـدن بـه رنـج و سـختي                   زبردست، مي  دانستم كه سقراط و آگاتون در هنر عشق استادند و           به تجربه نمي  

  .ها هيچ ترسي ندارم آن ي  ها اطمينان دارم، بنابراين درباره آن ن از اما چو. اي در اين باره رو كنند افتند و نتوانند چيز تازه

اما اگر تو اكنون در آن مقامي بودي كه         . تو در خوشامدگويي استاد و زبردستي     ! اي آروكسي ماخوس عزيز   : در اين هنگام سقراط گفت    
افزود، بدون شك بـه   ايم مي چه شنيده ان نغز ديگري به آن  من هستم، و يا بهتر بگويم، در موقعيت من بودي، پس از اين كه آگاتون هم سخن                

  .شدي رو مي افتادي و در حقيقت مانند من با نااميدي و مشكل روبه ترس مي

  ي اين كـه حاضـران از مـن انتظـار سـخنراني           خواهي مرا مضطرب و محسور گرداني تا من در انديشه           اي سقراط، تو مي   : آگاتون گفت 
  .دانم پاك فراموش كنم چه را هم كي مي  و پاي خود را گم كنم و در نتيجه، آناي دارند، دست استادانه

ترين تشويشي بـا ديگـر بـازيگران بـه      دادند، تو بدون كوچك ام كه چون آثار تو را نمايش مي      اي آگاتون، فراموش نكرده   : سقراط گفت 
حال در برابر جمع كوچكي از دوسـتان،        . ود را نمايش دادي   ترين اضطرابي، اثر خ     روي صحنه آمدي و در برابر انبوه جمعيت، بدون كوچك         

  !ي اضطرابت خواهد بود؟  مايه چگونه سخنراني

اي سقراط، چنين مپندار كه اشتغال به فن نمايش همچنان شعور مرا تيره كرده باشد كه نتوانم دهان باز كردن در حـضور                       : آگاتون گفت 
النـاس    كردن براي گروهي است كه همه از عوام         مراتب بسيار دشوارتر از سخنراني      و اين به  اي كه همه از نخبگان و اهل فضل و كمالند            عده

  .هستند

ي عقيده و باوري كه اهل        ي تو سوء ظن داشته باشم و اطمينان دارم كه تو درباره             البته كار بسيار بدي است كه من درباره       : سقراط گفت 
چه  در نتيجه، آن. الناسي است كه در تماشاي نمايش تو شركت كرده بودند ي عوام از عقيدهتر  مراتب بيش فن و بصيرت راجع به تو دارند، به

نظران نيستم و قبول دارم كه اگر تو در حضور افرادي كه اهل فن و بصيرت هستند بـودي ـ نـه امثـال مـا و       خود گفتي از رديف از صاحب
  طور نيست؟ مگر اين. شدي لت ميسواد ـ از اشتباه در گفتار دچار شرم و خجا گروه عوام و بي

  .حق با توست: آگاتون گفت

  .الناس تو از كار ناشايست خجلتي به خود راه نخواهي داد اما در حضوري جمعي از عوام: سقراط گفت

آگاتون عزيز، اگر تـو بـه سـؤاالت سـقراط جـواب بـدهي، سـقراط بـدون                   : ها را قطع كرد و گفت       آن   فدروس صحبت    در اين هنگام،  
من هم به صحبت . وگوي او جوان زيبايي باشد وگو ادامه خواهد داد؛ مخصوصاً اگر طرف گفت     ي ما، به گفت     ترين توجهي به برنامه     كوچك

ي اين باشم كه ستايش خداوند عشق را دنبال كنيم و هر كدام از شما سخن خـود                    اما اكنون مجبورم در انديشه    . ي زيادي دارم   سقراط عالقه 
  .را ادامه دهيد

وگوي آزاد خود     توانيد به بحث و گفت      وقت مي   ي خود را در برابر خداوند عشق انجام داديد، آن            پس از آن كه شما دو نفر نيز وظيفه         و
  .بپردازيد

وگـوي بـا      فرصـت گفـت   . ي گفتار و سخن عشق بازبمانيم      بينم كه از ادامه     حق با توست و من علتي نمي      ! فدروس عزيز : آگاتون گفت 
  .گاه به موضوع اصلي سخن بپردازم  خود بگويم و آن ي سخنراني خواهم چند كالمي در باب شيوه اما من مقدمتاً مي.  دارمسقراط را هميشه

 حق ستايش عشق را ادا ننموده و نوع بشر را به شمول انواع سعادت و عنايـات پروردگـارش     آنان كه پيش از من به صحبت پرداختند،       
پس سزاوار است كه من در آغـاز بـه سـتايش او             . ها سخني نگفتند   ي آن نعمت   معرف ذات پروردگار بخشنده   كدام از     اما هيچ . تبريك گفتند 

ي معرفت وي پرداخته و او را بستاييم و عنايـاتش را   گاه به بحث درباره هاي او كه بر ما ارزاني داشته سخن بگويم و آن   پرداخته و به نعمت   
  .بشماريم
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گـويم كـه خـداي عـشق،      جاويدانند، اما اگر صداي من به اعالن اين حقيقت بـزرگ رسـا باشـد، مـي      اگرچه خدايان همه سعادتمند و      
باشـد    سبب از هر چيز كهنه و سالخورده گريزان مي         طبع است و بدين    چه هميشه نورسيده و نازك    . سزاوارتر، و زيباتر از ديگر خدايان است      

اما جواني و عشق پيوسته با هم     . شمني است و پيري را پيش عشق جايي نيست        توان يافت و عشق را با پيري د         و بر خداي عشق دست نمي     
شـود كـه از يـك         ، آشـكار مـي    »هر موجودي جنس خود را همچون كاه و كهرباسـت         «اند   كند و به مصداق مثل معروف كه گفته         زيست مي 

را از  باشـم كـه خـداي عـشق پيرتـر و قـديمي       فـق نمـي  اما در اين باره بـا او موا . پذيرم چه را كه فدروس گفت، مي جنسند و بسياري از آن 
همه كارهـاي     ترين خدايان است و جواني او پاينده و ابدي است و آن            ي من بر اين است كه او جوان        بلكه عقيده . كرونوس و زاپتوس است   

  .ضرورت است، نه از عشقدهند، اگر حقيقت داشته باشد، معلول  اي كه هزيود و پارمنديس به خدايان نسبت مي ناپسند و ظالمانه

پرداختند و جنگ و دعـوا از ميـان    ها به زنجير كردن و بريدن اعضاي يكديگر نمي آن اگر اروس در آن زمان در ميان خدايان ديگر بود،         
ـ            چنان. پرداختند  شد و به جاي آن، خدايان با هم به صفا و دوستي مي              ها بركنار مي    آن   گونـه    ر ايـن  كه از بركت وجود اروس، امـروزه حـال ب

  .باشد مي

ي سـتايش او   توانـست از عهـده      باشد و تنها شاعري مانند هـومر مـي          طبع هم مي   تنها جوان است، بلكه بس لطيف و نازك         پس عشق نه  
  : كه در وصف آته، كه خدايي لطيف بود و پاهايي لطيف و پوستي نازك داشت، چنين سروده است برآيد؛ چنان

  پاهاي او لطيف و نازك است
  .گذارد ز آن را بر روي زمين نميهرگ

  .پويد بلكه پيوسته بر فرق سر مردمان راه مي

دهد، دليـل بـسيار    ي من، شاعر با اين شعر كه پاهاي دختر زئوس را نه بر روي زمين سفت، بلكه بر فرق سر مردمان جاي مي                به عقيده 
گـذارد و     چه، عشق بر زمين سفت گام نمـي       .  اين نوع بيان نماييم    پس بگذاريد بر لطافت عشق هم داليلي از       . خوبي به نازكي پاهاي او دارد     

  .باشد ها مي ترين جاي گذارد كه لطيف اما پا بر دل و جان مردمان مي. كه بر آن پاي گذاردسر مردمان هم زياد نرم 

سـخت و انباشـته از      هـاي    عـشق بـر دل    . كنـد    جايي منزل نمـي    عشق در هر دل و هر     . كند  جاست كه عشق منزل مي      گذرگاه اروس آن  
گـاه   گزينـد و خيمـه      جا كه پر از نرمي و لطافـت باشـد، مـسكن مـي               اما آن . ها عشق گريزان است    گونه دل   تابد و از اين    خشونت روي برمي  

 است كه   زيرا خود لطيف و نازنين موجودي     . گيرد  ها الفت نمي    ترين دل  ترين و نازك   كند و جز با نرم      جا برپا مي    فرمانروايي خويش را در آن    
. ترين خدايان اسـت  تر، و روان تر، نرم تر، لطيف عشق نوخاسته. گذارد ها نمي ترين دل ترين و دقيق   هاي نرم و نازك خود را، جز بر لطيف         قدم

چيـز بپيچـد و در جميـع          توانست به گرد همه     بود، هرگز نمي    اي خاص دارد و اگر جز اين مي        اندامش موزون است و در رفتار خود كرشمه       
دارد و هميـشه      پس فيضان و جريان و انتظام، از طبيعت اوست كه هر ناهموار و ناهمگني را زشت و مردود مي                  . فوس جاري و روان باشد    ن

هاي طبع ايشان بر هر سوي پراكنده است و خـود نيـز، بـدين                 گردد كه نكهت گل     ها جاي دارد و بر گرد كساني مي        ها و شكوفه    در ميان گل  
تـوان    مـي ) اروس(چه راجع به زيبـايي خـداي عـشق            اين بود آن  . با خشكي و پژمردگي سر و كار ندارد       . نازنين است سبب زيبا و لطيف و      

  .اكنون در خصوص توانايي و فضيلت آن به سخن خواهم پرداخت. گفت

د، از دست زور و ظلم اگر رنج ببر. رساند اش نسبت به خدايان و بشر، آزار نمي از نيكوترين صفات خداي عشق اين است كه در عالقه
  .چه، زورگويي را در نزد او راهي نيست. نيست

جا كه رضا و رغبـت باشـد، زور و اجبـار در               چه، همگان به جان و دل مطيع اويند و آن         . گونه هم به شدت بيزار است      از رفتار قساوت  
  .دي قوانين جمهوريت شهر ماست، نه استبدا فرماست و اين نتيجه كار نيست و دادگري حكم

هـاي نفـساني    چه، اعتدال مسلط بودن بر آرزوها و هـوس    . ديگر از خصايص عشق، دادگستري و عدالت است و مراعات كمال اعتدال           
  .است
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بنابراين عشق بر   . ها و هيچ ميل و لذتي هم نيرومندتر از عشق نيست           دانيد، تسلط بر خود، يعني تسلط بر اميال و لذت           به طوري كه مي   
ها زير فرمان عشق قرار دارند و چون چنين است، لذا خداي عشق قـدرت پيـروزي بـر خـود را، پـس       آن كند و    نروايي مي ها فرما   آن  ي    همه

  .باشد توانمندانه دارا مي

ي قـدرت و   با همـه ) خداوند جنگ(زيرا آرس   . رسد  نمي) اروس(اما در شجاعت، خداي جنگ نيز به توانايي و شجاعت خداي عشق             
آيد، او را هم بـه        او بنده است و عشق ارباب، چه عشقي كه از آفروديت مي           . بري و حريف بودن با خداوند عشق را ندارد        توانايي، ياراي برا  

بنابراين اگر خداوند عشق بتواند خداي جنـگ را در بنـد كـشد، از او توانـاتر                  . كند و هميشه ارباب از بنده تواناتر است         بند خود گرفتار مي   
  .است

اما اكنون سخني هم از . گويم دادخواهي و تسلط بر خود و شجاعت و دليري خداوند عشق، بيش از اين سخن نمي               ي دالوري و      درباره
  .خردمندي و دانايي خداوند عشق بشنويد

ي خود را بهتر انجام داده باشم، بايد بگويم كه اين خداوند در هنر شاعري           نخست براي اين كه من نيز همانند آروكسي ماخوس وظيفه         
پس كسي كه چنين است، ناچار خود بايد شاعر باشد و بر هر كس كه نظر اروس                 . آموزاند  ن استاد است كه اين هنر را به ديگران نيز مي          چنا

  .كلي بيگانه باشد شود؛ هرچند كه پيش از آن با خداي شعر به  شاعر ميبر او بيافتد،

توانـد آن را بـه         خالقه دارد؛ چه كسي كه خود چيـزي نـدارد، نمـي            ي هنرها قدرت    گيريم بر اين كه عشق در همه        همين را ما دليل مي    
  .ي اويند داران آفريده ي جان تواند منكر شود كه همه چه كسي مي. تواند آن را بياموزاند يا كسي كه چيزي نداند، نمي. ديگري ارائه دهد

ي جهـان مـشهور        اسـتادش عـشق باشـد، در همـه         دانيم كه هر كس كه      ي هنرهاست و ما همه مي       از طرف ديگر، او استاد و معلم همه       
تـر   بينيـد كـه از آنـان، كـساني بلنـدآوازه            اگر هنرمندان را بنگريد، مي    . افتد  اما آن كه با عشق بيگانه بماند، در تاريكي و گمنامي مي           . گردد  مي
  .غلتد نامي فرو نمي  گماند و آن كس كه دستش به دامان عشق رسيد، در تاريكي و اند كه شاگردي مكتب عشق را كرده شده

همچنين هفائيسيتوس هنر آهنگري، آتنه هنـر بافنـدگي، و   . گويي و نويسندگي را از عشق آموخت      آپولون علم طب و تيراندازي و پيش      
يان ها شاگرد مكتب عشقند و از اين جهت است كه چون عشق به زيبايي در ميان خدا                  ي اين   همه. ها را   راني بر خدايان و انسان     زئوس حكم 

در . زيرا عشق هميشه از پلشتي گريزان است و روشن است كه عـشق بـه زيبـايي بـود كـه چنـين كـرد                      . به وجود امد، كارشان نظام گرفت     
اما چون عشق تجلي يافت، از خدايان جز نيكي و خـوبي            . زد  كه گفتيم، از خدايان كارهاي مهيب و موحشي سر مي           روزگاران گذشته، چنان  

بيني، خود از عـشق       گويم كه عشق نيكوترين و زيباترين خدايان است و هر نيكي و زيبايي كه مي                مي!  فدروس عزيز  پس اي . چيزي سر نزد  
  .پديد آمده است

  .خواهم در وصف عشق، غزلي را بخوانم در انيجا مي
  .كند آري، عشق است كه در ميان مردمان صلح و آشتي برقرار مي

  .بخشد به درياها سكون و آرامش مي
  .نشاند هاي خشمگين را فرو مي انو طوف

  .برد ها را به خواب خوش فرو مي آن بخشد و  به رنجبران اندوهگين نشاط مي
  .اوست كه ما را از بيگانگي رهايي بخشيد

  ي مردمان را از كينه بپيراست و سينه
  .و به محبت و دوستي با هم بياراست

  دارد كه با هم بياميزند اوست كه مردمان را وا مي
  .ه خدايان قرباني پيشكش كنندو ب

  .و با هم جشن و پايكوبي برپا سازند
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  .ادبي نيست جا كه او فرمانروا است، ادب است و بي آن
  .ستاني نيست مهرورزي هست و كين

  كردار، عشق خوب رفتار است و نيك
  .ي حيرت خردمندان است و شگفتي ديگر خدايان مايه

  .بنداند به جانش طال بهره آنان كه از او بي
  .مندند، چون جان گرامش دارند و آنان كه از او بهره

  .گردند اش مي طالبانش با شور و اشتياق در پي
  .دارند اند، دست از دامنش برنمي و آنان كه او را جسته

  .او پدر فراواني و ظرافت و زيبايي و آرزوهاست
  .هاست گردان از بدي و مدام در پي خوبي و روي

  و اميد رهانندهدر رنج و بيم و آرزو 
  .و راهنمايي بهتر از او نيست

  .زينت خدايان و زيباترين و بهترين رهبران است
  .هر كس بايد سر در پاي عشق بگذارد

  .هاي شيرين ستايش كند و او را با نغمه
  :و سرود او را كه

  .سازد، بسرايد ي خود مي مردمان و خدايان را شيفته

  .آيد ي توانايي من در وصف و ستايش عشق برمي چه از عهده آن اين است !سخن كوتاه، اي فدروس عزيز

  .اند ها ذلت و زوال يافته ي بدي ، عشق پدر امنيت، مالطفت، نازكي، نرمي، شادي، و رغبت است كه بدو، خيرات عزت و همه)آري(

چيـز، فرمـانرواي    ها و زينـت همـه    شوتها و ها و ترس اوست مرشد باافتخار عقول، و بهترين دافع شرور، نيكوتر نگهبان نابهنگام رنج   
ي خـود را از   چيز، موجودي روحاني و انسانيت و سزاوار اين كه هر آدمي به ستايش و ثنايش پرداختـه، بـدو نـصيب و بهـره               مطلق بر همه  

اين .  مردمان دريابد  انتظام و انسجام الهي و مسرت به موجودات زنده و آسايش خواطر خسته و مدارك فرسوده به نزد خدايان ديگر و تمام                     
  . ستايم چه كه من، خداي عشق را بدان مي است آن

چون سخن آگاتون به پايان رسيد، فرياد شادي و تمجيد از حاضران برخاست و همه زبان بـه تمجيـد و تحـسين                       : آريستودموس گفت 
  .كالم كه در خور خود و خداوند عشق بود، گشودند سخن و زيبايي بيان اين جوان خوش

سـبب    اي پـسر اكومنـوس، بـاز هـم بـاور داري كـه مـن بـي                 : ي كوتاهي با آروكسي ماخوس گفت       ه سقراط بزرگ پس از مباحثه     گا  آن
كند و مرا در تنگنا خواهد انداخت؟ بنابراين پس از او             انگيزي بيان مي    گويي من درست نبود كه گفتم آگاتون نطق شگفت         ترسيدم و پيش    مي

  .اي نخواهد داشت هر چه بگويم سخنانم رنگ و جلوه

اما بخـش ديگـر را ـ    . گويي تو در آن بخش كه مربوط به زيبايي سخنوري آگاتون بود، واقعاً درست بود پيش: آروكسي ماخوس گفت
  .يعني اين كه تو به تنگنا خواهي افتاد ـ باور نخواهم كرد

ويژه آن قسمت پاياني  فصاحت كالم و به. گنا نباشماي رفيق، پس از چنين نطقي، به اين فصاحت و زيبايي، چگونه در تن     : سقراط گفت 
گيـرم، شرمـسار    ي با آن، بيان نامفهوم و ناتوان خود را در نظـر مـي   وقتي با مقايسه. انگيز بود  كه همه شنيديم، بسيار زيبا و شگفت     سخنراني

بگويم كه در فصاحت و بالغت به پاي سخنوري         دانم كه هرگز نخواهد توانست چيزي         چه مي . جا بگريزم   گويد كه از اين     شوم و دلم مي     مي
  . انداخت1و فصاحت و بالغت آگاتون مرا به ياد گرگياس. آگاتون برسد

 
  .گرگياس، از سخنوران معروف و مشهور سوفسطايي معاصر سقراط است 1
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ي هومر، مرا به سنگ مبدل سازد و ادعـا            شايد به اين منظور بوده كه بنا به گفته        . فصاحت سخنوري او همانند سخنوري گرگياس است      
حـال  . دانم كه چگونه بايد چيـزي را وصـف كـرد    دانم و نمي    حال آن كه در حقيقت هيچ نمي       نظرم و   كردم كه من نيز در هنر عشق صاحب       

  . كنم ي عشق سخنراني بينم بس ناداني نمودم كه دعوت شما را اجابت كردم تا درباره مي

منظور از وصف چيزي،    دل گمان كرده بودم كه       چون من ساده  . من به طور كلي نادان و ناتوانم كه بتوانم در وصف چيزها سخن بگويم             
پـيش از  . بيان حقيقت آن چيز است و براي بيان حقيقتف سخنران بايد موضوعي را انتخاب كند و سپس آن را به بهترين صورت بيان نمايد                  

ر اشـتباه   فهمم كه د    حال مي . توانم سخن بگويم    پنداشتم كه مي    توانم چيزها را وصف كنم و مي        اين، بر خود مغرور بودم و باور داشتم كه مي         
كند، به آن شـيء نـسبت داد؛ خـواه درسـت              هايي را كه بر ذهن خطور مي       ي خوبي   به گمانم براي وصف چيزي، بايد ابتدا همه       . مطلق بودم 

ظاهراً مثل اين كه پيشنهاد اول اين بود كه در واقع هر كـدام از  . اهميت است گويم، بي چه را كه مي حقيقت داشتن آن. باشد و خواه نادرست  
و به همين جهت شما هر صفت خوبي را كـه در  . ا به ستايش خداوند عشق تظاهر كند، بدون اين كه از روي حقيقت به ستايش او پردازد         م

او . طـور اسـت     طـور و آن     ها را به عشق و خداي عشق نسبت داديد و بيان داشتيد كه او اين                آن  ي    نظر آورديد، در يك جا گرد نموده و همه        
تر آشكار سازيد؛ منتها فقط و فقـط   تر، زيباتر، و عالي است و آثار گوناگوني را هم به او نسبت داديد تا او را هرچه بيش     چنين است و چنان     

راسـتي    بـه . آميـز شـما را نخواهنـد پـذيرفت         شناسند، سـخنان مبالغـه      زيرا آنان كه او را مي     . شناسند  در نظر آن دسته از اافرادي كه او را نمي         
من بـي آن كـه از اسـتادي و          . اما در عين حال زيبا و شگفت نيز بود        . ي عشق، رنجي بود كه بر خود هموار ساختيد          ارههاي شما درب   ستايش

بنابراين . گونه مباحث آگاه باشم، وعده داده بودم كه چون نوبت به من رسيد، من نيز چون شما عشق را ستايش كنم مهارت شما در بيان اين
  .، زباني بود، نه قلبياي كه به شما داده بود وعده

امـا مـن حاضـرم كـه        . آيد  ي من برنمي   زيرا پرداختن به سخناني مانند سخنان شما، از عهده        . كنم  نظر مي   و اكنون من از آن وعده صرف      
بخـواهم  هاي شما، اگر من هـم        چه، بعد از سخنراني   . ي خودم، نه به سبك و سياق شما         حقيقت را بر شما آشكار سازم؛ ليكن به راه و شيوه          

  .ام ي شما آغاز كنم، خودم را مورد مضحكه قرار داده نطقي را به شيوه

؟ يعني آيا حاضـري     !آيد يا خير    بنابراين اي فدروس عزيز، انديشه كن و ببين كه آيا چنان سخناني كه مورد نظر من است، به كارت مي                   
  ؟ نظر تو در اين باره چيست؟ي عشق بشنوي، آن هم با عبارات و كلماتي ساده يا خير حقايق را درباره

  .آريستودموس چنين حكايت كرد كه فدروس و ديگران از او خواهش كردند كه او به روش هميشگي خود صحبت كند

پس اجازه بده در آغاز، چند سؤالي از آگاتون بكنم تا مطالبي را كه مورد قبول اوست، اساس سخن خـود    ! فدروس عزيز : سقراط گفت 
  .هر سؤالي داري بپرس: تفدروس گف. قرار دهم

  : پس سقراط چنين به سخن آغاز كرد

گـاه بـه    كه واقعاً هـست نـشان دهـيم و آن      بايد خود عشق را چنان    تو سخن خود را بسيار نيكو آغاز كردي كه گفتي اول            ! آگاتون عزيز 
 با اين زيبايي و آراستگي صحبت كردي، آيا    پسندم و چون تو از حقيقت عشق        اين طرح آغاز مطلب را من كامالً مي       . وصف آثار او بپردازيم   

چيز؟ بگذار منظورم را بهتـر بيـان       ممكن است از تو سؤال كنم كه هدف و مقصودت از حقيقت عشق، عشق به چيزي است يا عشق به هيچ                    
بتـه مـضحك بـود اگـر      زيـرا ال  . كدام  منظور من از اين سؤال اين نيست كه آيا عشق، عشق يك پدر و يا عشق يك مادر است و يا هيچ                     . كنم
ي عـشق   طور بفهمي كه اگر من سؤالي دربـاره  بلكه سؤال مرا بايد اين. پرسيدم كه آيا اروس عشق يك پدر است يا عشق يك مادر، يا نه            مي
ه پـدر، هميـشه     دادي البت   البد تو پاسخ مي   . پرسيدم كه آيا پدر، پدر كسي است يا نه          كردم و از تو مي      ي پدر مي    ي كلمه   كردم، آن را درباره     مي

  !دادي؟ و اين جواب درست نيست مگر تو غير از اين پاسخ مي. پدر يك پسر است يا پدر يك دختر

  .آري، كامالً درست است: آگاتون گفت
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  دادي؟ آيا در مورد مادر نيز همين پاسخ را مي: سقراط گفت

  .آگاتون تصديق كرد

آيا يك بـرادر هميـشه بـرادر كـسي اسـت يـا بـرادر                . ورم را بهتر بفهمي   كنم تا منظ    بسيار خوب، اكنون سؤال ديگري مي     : سقراط گفت 
  كس؟ هيچ

  .آري، برادر كسي است: آگاتون گفت

  .يعني برادر برادر، يا برادر خواهري است: سقراط گفت

  .آري: آگاتون گفت

  آيا عشق، عشق به چيزي است يا خير؟. حال بازگرديم بر سر صحبت عشق: سقراط گفت

  .ته عشق به چيزيالب: آگاتون گفت

خوب، اين پاسخ را كه دادي، به خاطر داشته باش و حال بگو ببينم، آيا عشق كه گفتي عشق به چيزي است، خواهان آن                        : سقراط گفت 
  چيز هم هست يا خير؟

  .البته خواهان آن است: آگاتون گفت

  ب است كه آن را ندارد، يا وقتي كه آن را دارد؟كند دارد يا ندارد؟ يعني وقتي طال چه را كه طلب مي آيا عشق، آن: سقراط پرسيد

  .ظاهراً وقتي كه آن را ندارد: آگاتون پاسخ داد

اگر . ؟ نظر من اين است كه كسي خواهان چيزي است كه آن را ندارد             »حقيقتاً«بگويي  » ظاهراً«آيا بهتر نيست كه به جاي       : سقراط گفت 
  نظر تو چيست؟. جا، يقيناً درست است اين هميشه و در همه. نداردداشته باشد، خواستن و طلب كردن آن معني و مفهومي 

  .نظر من هم همين است: آگاتون گفت

  !وجوي مهتري و توانايي هم هست يا نيست؟ بسيار خوب، پس بگو ببينم آيا كسي كه تواناست و مهتر، در جست: سقراط گفت

چون وقتي كسي كه چيـزي را دارد، ديگـر محتـاج و نيازمنـد آن چيـز      ! زاي كه از استدالل خود گرفتيم، هرگ بنا به نتيجه: آگاتون گفت 
  .نخواهد بود كه آن را بخواهد

اما ممكن است كسي بگويد گـاهي  . ها را نداشته باشد آن تواند كه  زيرا كسي كه آن فضائل را داراست، نمي. درست است: سقراط گفت 
طور پاسخ داد كـه ايـن         اهان همان چيزها هم هستند و براي رفع اين اشتباه، بايد اين           اوقات افرادي كه اين چيزها را دارند، در عين حال خو          

گويـد مـن      اما وقتي كه كـسي مـي      . گوييم كسي چيزي را دارد، معني اين سخن اين است كه آن كس اين چيز را در حال حاضر دارد                     كه مي 
خواهم داشته باشـم، بايـد    گر باشم، يعني چيزي را كه دارم، مي يلم توانگر هستم و ما كنم كه سالم باشم و يا من توان   سالم هستم و آرزو مي    

نـاخواه   زيرا در اين لحظه خـواه     . به او گفت تو كه  داراي تندرستي و توانايي هستي، خواهان آني كه در آينده نيز اين چيزها را داشته باشي                     
اكنـون دارم    خواهي بگويي؟ يعني آن چيـزي كـه مـن هـم             هاست كه مي    نآيا منظور تو غير از اي     . بنابراين خوب بيانديش  . آن چيزها را داري   

  نظر تو چيست؟. ها را داشته باشم آن خواهم در آينده نيز  مي

  .كنم تصديق مي: آگاتون گفت
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دارد كه اكنـون    ها را داشته باشد، يعني آرزوي چيزي را           آن  چه را كه اكنون دارد، در آينده نيز           بنابراين آن كه آرزو دارد آن     : سقراط گفت 
  .فاقد آن است

  .كامالً صحيح است: آگاتون گفت

پس هر كس آرزويي چنين داشت، آرزوي چيزي را دارد كه در آينده است، نه در حال حاضر، و او اكنون آن را ندارد و                         : سقراط گفت 
  . نوعندها بستگي دارد، همه از اين آن چيزهايي كه خواهش و يا آرزوي ما به . يا آن چيز موجود نيست

  .درست است: آگاتون گفت

جويد  عشق چيزي را مي. عشق هميشه به چيزي تعلق دارد كه فاقد آن است. بسيار خوب، حاال برگرديم به اصل موضوع: سقراط گفت
  .كه سواي خودش و دور از خودش بوده و هنوزش به دست نياورده است

  .البته چنين است: آگاتون گفت

تـوانم آن را بـه يـادت          ور كه در ضمن سخنان خود، چه نسبتي را به عشق دادي، يا اگر مايل باشي من مي                 اكنون به ياد آ   : سقراط گفت 
زيرا عشق به زشتي اصالً     . يابد  ي عشق به زيبايي سر و سامان مي        ي امور خدايان در سايه      بله؛ تو در ضمن سخنان خود گفتي كه همه        . بياورم

يعني عشق، خواستن چيزي است كه حاصل نباشد و چون گفتيم كه عشق در پي زيبايي است،                 ! ؟طور نبود   آيا سخنان تو همين   . وجود ندارد 
توان زيبا خواند؟ در صورتي كه از اتصاف به زيبايي       بنا بر اين قاعده، آيا عشق را مي       . بايستي جمال و زيبايي را نداشته، تا خواستار آن باشد         

  مند نيست؟ بهره

  . كه گفتمطور است آري، همين: آگاتون گفت

هـا خوانـدي و نيـز هـر      جا را تصديق كردي و از طرف ديگر، عشق را افضل نيكي           حال كه از طرفي تا اين     ! آگاتون عزيز : سقراط گفت 
در نتيجـه، بـه خيـر و    . منـد نيـست   كه دانستيم، عشق خواستار زيبايي است و از آن بهره  گونه خير و نيكي را بالطبع زيبا شمردي، پس چنان         

  پس چگونه زيبا و نيك تواند بود؟. يازمند است و باطبع فاقد آن استنيكي هم ن

  .حق با توست: آگاتون گفت

  پس در اين صورت، آيا باز هم ادعا خواهي كرد كه عشق زيباست؟: سقراط گفت

  !گويم فهميدم كه دارم چه مي رسد كه من اصالً نمي چنين به نظر مي! اي سقراط عزيز: آگاتون پاسخ داد

  !آيا خوبي و زيبايي يكي است يا نه؟. خواهم از تو سؤالي بكنم اما مي. تو سخنان نغز و زيبايي را بيان كردي: فتسقراط گ

  چرا؟: آگاتون گفت

  اگر عشق نيازمند زيبايي است و زيبايي همان خوبي است، پس عشق محتاج خوبي هم هست؟: سقراط گفت

  .متوانم تو را مجاب كن سقراط، من نمي: آگاتون گفت

گـذارم و اگـر شـما     اكنون تو را راحت مي     و من، هم  . تواني  تواني، اما سقراط را مي      تو مجاب ساختن حقيقت را نمي     : سقراط جواب داد  
اي بـه نـام ديوتيمـا كـه      خواهم داستاني را از زبان يك زن مانتينـه  جمع حاضر خواسته باشيد با موافقتي كه ميان من و آگاتون پديد آمد، مي             

  . عشق از او شنيدم، برايتان بيان كنمي درباره

از آن گذشـته، داراي     . نظـر و بـسيار روشـن        گونه مسائل، فـردي بـود صـاحب         ي عشق و اين     مند و درباره   اي بود فضيلت   ديوتيما كاهنه 
اهالي آتن دور سازد و     كه در هنگام مراسم يك قرباني توانست با دعاهاي خود، بالي طاعون را براي مدت ده سال از                     چنان. كراماتي نيز بود  
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چه را كه او بـرايم گفـت، مـن            در عشق، او آموزگار من بود و آن       . دانم، خود مديون او هستم      ي حقيقت عشق مي     چه را كه درباره     من نيز آن  
  .براي شما تعريف خواهم كرد

كنم كه بـه بهتـرين    مد و كوشش ميكنم كه در خصوص آن بين من و آگاتون موافقت به عمل آ  بنابراين من سخنان را از جايي آغاز مي       
  .چه را كه در توان دارم، خن عشق را به پايان برسانم و آن مطالب را براي شما بيان دارم نحوه، آن

راستي حق با تو بود كه گفتي الزم است كه در آغاز، خداي عشق را تعريف كنيم و سپس ببينـيم كـه                         به! اي آگاتون عزيز  : سقراط گفت 
ي ديوتيمـا را در پـيش گيـريم و     ترين راه براي شناخت حقيقت آن است كه همان شـيوه     به نظر من، آسان   .  چگونه است  او كيست و آثار او    

  .سؤال و جوابي را كه بين ما رد و بدل شد، با شما در ميان گذارم

اي ميـان خـدايان و        واسطه ي پري،   بلكه از جنس پريان است و مقام و مرتبه        . عشق نه نيك است و نه زيبا      : آن زن خردمند به من گفت     
ها   آن  آدميان است و چون از سرشت و توانايي عشق پرسيدم، جواب داد كه عشق، هر يك از موجودات خدايي و انساني را تفسير نموده و                          

ي ميـان    ي فاصـله  فضا. رساند  هاي خدايي را به بندگان مي      هاي بشري را به خدايان و فرمان       ها و قرباني   دهد و نيايش    را به همديگر پيوند مي    
ي  و بـه خـاطر بركـت اوسـت كـه جملـه      . پيوندد ها را به وجود خويش پر ساخته، و سراسر جهان هستي را به همديگر مي  خدايان و انسان  

زيرا ممكن نيست كه طبيعت الهي مستقيماً با طبيعت انساني          . ها، الهامات، علوم الهي، بخشايش گناهان و جادوها پديد آمده است           گويي پيش
پريـان  . پـذيرد  ي عشق انجام مـي  رسد، به واسطه ي احوالشان مي ها، در همه پس هر آن بخشايش كه از طرف خدايان به انسان      . پيوسته گردد 

بخت  غايت نيكي اين پيوند و اتصال ميان خدايان و نوع انساني گردد، به     هاست و هر آن كس كه تواند واسطه         بسيارند كه عشق يكي از آن     
گـاه ادامـه داد و       آن. ولي آن كس كه علم يا فن و هنر ديگري بياموزد، هميشه اسـير و درمانـده اسـت                  . اي از سرشت پريان دارد     بوده و بهره  

مگـر  . خـاموش : كني كه عشق بدي و زشتي است؟ گفت         از او پرسيدم كه تو اي ديوتيما، آيا گمان مي         . گفت كه عشق نه زيباست و نه نيكو       
اي وجود دارد؟ مـن گفـتم آن فاصـله كـدام اسـت؟               داني كه ميان دانايي و ناداني فاصله         زشت باشد؟ مگر نمي    چه زيبا نيست،    الزم است آن  

ي  و اين فاصـله . باشد اما چون شناخت به حقيقت است، ناداني هم نمي . باور درستي كه نتواند منطق خود را اثبات كند، دانايي نيست          : گفت
  .ميان دانايي و ناداني است

  . استدرست: گفتم

  .دانند اما همگان عشق را خداوند بزرگي مي: گفتم. پس اصرار نورز تا اثبات كني كه هرچه زيبا نيست، الزم است زشت باشد: گفت

اي : گفـت . ي طبقات   همه: ها كه شناخت و معرفتي ندارند؟ گفتم        آن  نظر، يا     مقصودت كساني است كه داراي معرفتند و صاحب       : پرسيد
ها به طور كلـي بـه خـداي عـشق      آن ي مردمان عشق را خداوندي بزرگ بدانند، حال آن كه گروهي از           است كه همه   سقراط، چگونه ممكن  
  ايمان و باوري ندارند؟

  .من و تو، دو نفر از آن گروهيم: اند؟ گفت اين گروه از مردمان چه كساني: گفتم

  .غير ممكن است: گفتم

آيا شهامت آن را داري كه بگـويي خـدايي          . بخت و زيبايند    كه خدايان بسيار خوش   تو خود معتقدي    . خيلي ساده است  : خنديد و گفت  
  هست كه چنين نيست؟

  .خير: گفتم

  بخت كسي است كه هم خوبي را دارا باشد و هم زيبايي را؟ منظور تو از خوش: گفت

  .آري: گفتم
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  .و زيبايي است و نيازمند بدانتو خود تصديق كردي كه چون عشق محتاج است و نيازمند، پس در آرزوي خوبي : گفت

  .آري: گفتم

بيني كه تـو خـود بـه      اي ندارد، چگونه تواند كه خدا باشد؟ البته غير ممكن است و مي             ها بهره  ها و خوبي   پس كسي كه از زيبايي    : گفت
  !خداي عشق ايمان و اعتقاد نداري

  پس اروس كيست؟ يك موجود فاني؟: گفتم

  .نه، هرگز: گفت

  پس كيست؟: گفتم

  .اي است ميان خدايان و موجودات فاني گونه كه از پيش گفتم، واسطه همان: گفت

  .تر بيان كن اي ديوتيما، واضح: گفتم

  .ي بزرگي است و فرشتگان حد واسطي هستند بين خدايان و آدميان او فرشته: گفت

  توان و قورت او در چيست؟: گفتم

هـاي خـدايان را او       ها و پاداش   برد و فرمان    نيازهاي مردمان را او به پيش خدايان مي       ها و    نيايش. اي ميان خدايان و آدميان     واسطه: گفت
يابد و وحدت و يكپارچگي ايجاد        ي ميان خدايان و مردمان است و از بركت وجود او، عالم به هم پيوند مي                او واسطه . آورد  براي آدميان مي  

زيرا خدايان با مردمـان هرگـز ارتبـاط مـستقيم     . رسد ها به مقصد مي ايا و قربانيگويان و هد از راه عشق است كه كار كاهنان و غيب . كند  مي
گيـرد و     اي ميان خدا و انسان، خواه در حال بيداري و خواه در موقع خواب، به توسط فرشـتگان انجـام مـي                      بلكه هر رابطه  . كنند  برقرار نمي 

در حالي كه فنون و هنرهاي ديگر، همـه عـادي هـستند و خـاكي و               . يكسي كه از رمز اين ماجرا باخبر باشد، فردي است آسماني و روحان            
  .فرشتگان حد واسط بسيارند و انواع گوناگون دارند و عشق نيز يكي از اين فرشتگان است

  . جواب داد كه اين داستان دراز دارد، اما باريت به اختصار بيان خواهم كردو چون از ديوتيما، نام پدر و مادر عشق را پرسيدم،

در پايـان جـشن پنيـا    . ها حضور داشـت  آن  نيز در ميان    ) خداي خردمندي و دانايي   ( تولد يافت، پسر متيس      Aphroditeچون آفروديت   
  .اي از اين سفره و جشن و سرور نصيب او شود هم آمد و بر در ايستاد، به اميد اين كه بهره) دستي خداي تهي(

 آسماني سرخوش بود ـ چون در آن روزگاران هنوز شـراب وجـود نداشـت ـ بـه بـاغ        ي كه از نكتار باده) جويي خداي چاره(پوروس 
خـداي  (اي انديـشيد تـا از پـوروس     حيله) دستي خداي تهي(پنيا . زئوس رفت و چون بسيار خسته و سنگين بود، به خوابي گران فرو رفت     

  .ي عشق بسته شد گونه نطفه بدين.  را بارور كردكودكي پيدا كند و با اين هدف در باغ، كنار پوروس آرميد و اروس) جويي چاره

  .زيرا در جشن ميالدش به وجود آمده و دوستدار هر نوع زيبايي است و آفروديت زيبا بود. بنابراين عشق خدمتگزار ونوس است

. نصيب باشـد  يي هم بي  دست بماند و از لطافت و زيبا       ميراث او از مادر اين است كه هميشه تهي        . برد  عشق از پدر و مادر خود ارث مي       
نه كفش به پا دارد و نه براي آرميدن مسكن      . پريده او نيز خشن است و رنگ     . پندارند  و اين درست بر خالف آن چيزي است كه بسياري مي          

د مـادرش   آورد و هماننـ     ها شب را به روز مـي       گاه در كوي و برزن و يا در رواق خانه         . خوابد  بر روي زمين عريان زير آسمان مي      . و مأوايي 
  .دست است نوا و تهي بي
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هـر لحظـه    . وجوي خوبي و زبايي است      اما از طرف ديگر، همانند پدرش شكارگر زبردستي است كه با كمال دليري و نشاط در جست                
 حال نيز ايستد و در عين وجوي دانش و معرفت بازنمي      اي از جست   شود و لحظه    انديشد و هر روز از راه ديگري وارد مي          اي مي  ي تازه  چاره

  .گر است جادوگري زبردست و حيله

ماند كه اگر در يك روز تيرش به هدف بخـورد، شـادي و شـعفي                  بلكه عيناً چون پدرش مي    . نه به خدايان شباهتي دارد و نه به آدميان        
سـت آورد، زود از دسـت    گـردد و هرچـه بـه د         گردد و باز دوباره سرزنده مـي        شود و گاهي هم پژمرده مي       كند و شكفته مي     پايان پيدا مي    بي
يعني بين اين دو قرار     . گونه است  گر و در دانايي و ناداني نيز وضع به همين          دست است و نه توان     دهد، به طوري كه عشق هميشه نه تهي         مي
  .دارد

كسب دانـش   مندتر را نيازي به       مندند و شخص دانش     زيرا خود دانش  . جويند  اما حقيقت امر اين است كه خدايان حكمت و دانش نمي          
شمارد و بدبختي افراد نادان در همين اسـت   زيرا خود را دانا مي . پردازد  و حكمت نيست و همچنين شخص نادان هم به تحصيل دانش نمي           

آن كه نه   . دانند  نياز از طلب و جويايي دانش مي        هاي دانا، دانا هستند و خود را بي         چون انسان ! و همچنين است آدمي كه واقعاً خردمند است       
شناسد و چون مورد نياز هم نيست، پس ميل و رغبـت هـم       چه، زيباتر از آن را نمي     . چه هست خرسند است     فضيلت دارد و نه دانش، به آن      

نخـست ايـن   . پردازند و عشق بدان سبب طالب حكمت است اند، به طلب حكمت و دانش مي اما آنان كه در ميان اين دو دسته  . به آن ندارد  
دوم آن كه حكمت از زيباترين چيزهاست و عشق در ميان علم ). آيد ي سوم به شمار مي از دسته (لم و جهل واقع بوده      كه مقامش در ميان ع    

دست و نيازمند و نادان زاده شده        نياز و خردمند و از مادري تهي        و جهل و ناداني واقع است و اين حالتش به سبب آن است كه از پدري بي                
  .است

  ر نه دانا در طلب خردمندي و دانايي باشد و نه نادان، پس جويندگان دانايي چه كساني هستند؟اي ديوتيما، اگ: من گفتم

حقيقـت  ! اي سـقراط عزيـز    . ها كساني هستند كه در ميان دانايي و ناداني قرار دارند            اين. داند  جواب اين مطلب را هر كودكي مي      : گفت
. كردي چه عشق متعلق به آن است، اشتباه مي    اشي از اين بود كه عشق را با آن        خطايي كه تو در شناختن عشق كرده بودي، ن        . عشق اين است  

امـا  . معشوق البته زيبا و كامل و عالي اسـت و برازنـده           . پنداشتي  البته تعلق عشق به زيبايي است و بدين خاطر است كه تو عشق را زيبا مي               
  .يت بيان كردمعاشق و معشوق با هم متفاوت هستند و حقيقت عشق چنين است كه برا

اما اگـر عـشق چنـان       . زيرا تشريح و توصيف تو بسيار زيبا بود       . شوم  من سخنانت را تصديق كردم و تسليم مي       . اي دوست عزيز  : گفتم
  اي دارد؟ است كه تو گفتي، پس براي آدميان چه سود و فايده

ي ايـن   اما اگر فـردي بپرسـد نتيجـه     . ايي را دوست دارد   كه تو گفتي، عشق زيب      چنان. اي سقراط، اين را نيز بيان خواهم كرد       : جواب داد 
اما اين پاسخ را پاسخ ديگري در پي اسـت          : چيست، يعني از طلب زيبايي هدف و مقصود نهايي كدام است، چه جواب بدهيم؟ و باز گفت                

  .كند شود چه وضعي پيدا مي مند مي و آن اين است كه كسي كه از زيبايي بهره

  .توانم داد  را به اين زودي نميپاسخ اين سؤال: گفتم

  خواهد هدفش چيست، چه جوابي خواهي داد؟ را بگذاريم و سپس بپرسيم آن كه خوبي را مي» خوبي«اگر به جاي زيبايي : گفت

  .برسد و آن را به دست آورد» خوبي«منظورش اين است كه به : گفتم

  را به دست آورد، چه وضعي پيدا خواهد كرد؟» خوبي«آن كه : گفت

  .آورد، سعادتمند خواهد شد را به دست مي» خوبي«آن كه . تر است پاسخ اين سؤال آسان: گفتم
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انـد و ديگـر الزم نيـست بپرسـيم چـرا مـردم        ي رسيدن به خوبي سعادتمند شده براي آن كه سعادتمندان در نتيجه. درست است : گفت
  .چون پاسخ نهايي و قاطع است. خوشي و لذت را طالبند

  . درست است و اين رغبت همگاني استكامالً: گفتم

دارند و از چـه  گوييم كه همگان عاشق و دوسـت  ي مردمان را خواهان دوست داشتن خواندي، پس چرا ما نمي  بنابراين چون همه  : گفت
 پس چـرا مـا      ي مردمان هميشه دوستدار يك چيز باشند،        اي سقراط، اگر همه   : خوانيم و باز گفت     روي بعضي را عاشق و جمعي را فارغ مي        

  !ي ديگر را نه شماريم و عده ناميم، بلكه فقط يك عده را عاشق مي همه را عاشق نمي

  .ايم من از اين حالت در شگفتم و بر اين اشكال جوابي ندارم و عشق را به اسم عام، كه شامل جميع انواعش تواند بود، خوانده: گفتم

ي انواع عشق را فقـط   سازيم و نام كلي همه ق را از انواع ديگر آن مجزا ميمطلب اين است كه ما يك نوع عش. در شگفت مباش : گفت
  .دهيم هايي غير از آن مي در صورتي كه به انواع ديگر، نام. ناميم دهيم و فقط آن را عشق مي به اين نوع مي

  !تر بيان كن منظورت را واضح: گفتم

چه سبب شود كه نيستي صـورت هـستي بـه خـود گيـرد، آفـرينش و                     آن .داني كه آفرينش و خالقيت انواع گوناگون دارد         تو مي : گفت
  .گرند ي هنرها آفريدن است و استادان و هنرمندان، همه خالق و آفرينش از اين رو همه. خالقيت است

  .صحيح است: گفتم

ها  اما ما يوناني. هاي ديگري هم دارند    ها نام   آن  بلكه  . شوند  ي هنرمندان خالق و آفريننده ناميده نمي        داني كه همه    با اين وجود، مي   : گفت
ي هنرهـا را   شناسيم و نام كلي همـه  ها، تنها يك نوعش را كه مربوط به هنر موسيقي و شاعري است، مي   از ميان انواع خالقيت و آفرينندگي     

  .ناميم مي) هنرمند(ها را آفريننده  آن نهيم و كساني را كه به اين هنر اشتغال دارند،  بر آن مي

  .كامالً درست است: مگفت

هر گونه تـالش و كوشـش       : معني عشق به طور كلي عبارت است از       در مورد عشق نيز وضع به همين صورت است و مفهوم و             : گفت
هاي ديگر بـه سـوي ايـن هـدف گـام       اما كساني كه از راه . براي رسيدن به خوبي و خوشبختي و اين باالترين هدف و غايت هر كس است              

تنهـا بـه كـسي      . شوند؛ خواه از راه اندوختن مال و ثروت باشد و خواه ورزش و يا كسب حكمت و معرفت                   ق خوانده نمي  دارند، عاش   برمي
  .شوند خصوص برود و فقط اين عده عاشق ناميده مي گوييم كه از يك راه به عاشق مي

  !رسد كه حق با تو باشد به نظر مي: گفتم

گـويم    اما من مـي   . باشند  ي ديگر خود هستند، عاشق مي       وجوي نيمه   ساني كه در جست   گويند ك   ها مي   شنوي كه بعضي    آري، و مي  : گفت
و االّ همـه  . ي خود هستند و نه به دنبال تمام خود؛ مگر اين كه اين نيمه و اين تمام، هم خـوب باشـد و هـم نيكـو       عاشقان نه به دنبال نيمه    

پس درست نيست كه بگوييم هر كس در پي جستن          . اندازند  برند و به دور مي     دانيم حتّي وقتي كه دست و پا فاسد و مضرّ شد، آن را مي               مي
بنـابراين  . مگر اين كه در عين حال، باور داشته باشيم كه فقط خوبي اسـت كـه از آن ماسـت                   . باشد  آن چيزي است كه متعلق به خودش مي       

  ...چه كه مردمان آن را دوست دارند و خواهان آن هستند، فقط خوبي است و الغير آن

  ي تو هم همين است؟ آيا عقيده

  .نه به خدا: گفتم

  باشد؟ پس آيا نبايد گفت كه انسان دائماً خوب را طالب است و عاشق آن مي: گفت
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  !آري: گفتم

  .پس اين را هم بر آن بيافزايم كه هدفشان تملك پايدار و هميشگي بر آن است: گفت

  .چنين بايد باشد. آري: گفتم

  .ييم كه عشق عبارت است از اشتياق به دست آوردن خوبي براي هميشهتوانيم بگو پس مي: گفت

  .آري، اين كامالً درست است: گفتم

اگر حقيقت عشق اين است، پس بگو بدانم كساني كه به دنبال آن هستند، چگونه بايـد دنبـال                   : ديوتيما به سخن خود ادامه داد و گفت       
  !ها را عشق بناميم؟ آن آن بروند و چه كاري بايد بكنند تا بتوانيم كوشش 

چـه، مـن پـيش تـو     . تو خود بگو. ماندم زده نمي دانستم، در برابر دانش و معرفت تو چنين شگفت          اي ديوتيما، اگر حقيقت را مي     : گفتم
  .ها را از تو بياموزم ام تا نادانسته آمده

  .است» گي و زايندگي در زيباييآفرينند«هدف و غايت جوشش عشق، . پس خوب گوش بده.  به تو خواهم آموختخوب،: گفت

تـر توضـيح      بيش. ام من از درك سخنان تو درمانده     . ديوتيما، آدمي بايد به اسرار غيبي آگاه باشد تا مفهوم سخنان تو را ادراك كند              : گفتم
  . بده

كند و بـر      رينش پيدا مي  در سن معيني طبيعتشان اشتياق به توليد و آف        . تن و جان مردمان زاينده است     . تر خواهم گفت   پس واضح : گفت
چـه،  . پيوند بين زن و مرد به منظور آفرينش است و اين كـاري اسـت خـدايي و آسـماني    . رود كه زيبايي را بيافريند، نه زشتي را سر آن مي 

كن نيست  جايي كه تناسب و هماهنگي وجود نداشته باشد، مم          اما اين عمل در آن    . بارور شدن و زاييدن، جاودان ساختن موجود فاني است        
  .زيرا خدايان فقط با زيبايي توازن و هماهنگي دارند و بين زشتي و چيزهاي آسماني سازگاري وجود ندارد. صورت بگيرد

رسـد، آرامـش و نـشاط و جوشـشي سـراپاي              قدرت آفريننده چون بـه زيبـايي مـي        . پس زيبايي، سرنوشت و يا خداي زايندگي است       
  .شود است كه توليد ميگيرد و در همان لحظه  وجودش را فرا مي

بـه  . مانـد  شود و از توليـد و آفـرينش بـازمي           كند، سركوفته مي    شود و پژمردگي حس مي      اما چون به زشتي برسد، افسرده و غمگين مي        
شـود   يابد و داراي هيجان مي زند، در جوار زيبايي شور و شوق مي همين مناسبت آن كس كه كشش و اشتياق به توليد در وجودش موج مي       

  .اي، تنها عشق به زيبايي نيست كه تو پنداشته بيني كه عشق چنان پس اي سقراط، مي. يابد  از پيوند با زيبايي آرامش و خرسندي ميو

  پس چيست؟: گفتم

  .باردار ساختن چيزي زيبا و آفرينش آن: گفت

  .چنين است: گفتم

  .مسلماً چنين است: گفت

  اما منظورت از بارداري چيست؟: گفتم

هاسـت و     ي زنـدگي و بقـا و جـاودانگي آن           ي جانوران فاني و ميرا هستند و بـارداري و زايـش، سـبب ادامـه                 اي اين كه همه   بر: گفت
طور كه قبالً گفتم و هر دو نفر ما موافقت كرديم، منظور و غايت عشق عبارت است از به دست آوردن خوبي براي هميـشه و از ايـن                               همان

  .عشق بايد خواهان ابديت و جاودانگي باشدشود كه  گيري مي گفته چنين نتيجه
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يك بار هم از من پرسيد كه اي سقراط، بـه نظـر تـو علـت وجـود                   . ها را به من آموخت      كرد، اين   ديوتيما وقتي كه از عشق صحبت مي      
د و شـوق توليـد     شـون   ي جانوران، چه پرندگان و چه روندگان، گرفتار عشق و اشتياق مي             بيني كه همه    عشق و اشتياق در چيست؟ مگر نمي      

آغوشي و بعـد     ها در ابتدا به هنگام هم       آن  عشق  ! سازند؟  آيد و براي اين كار چه درد و رنجي را كه بر خود هموار نمي                ها پديد مي    آن  مثل در   
هاي    راه بچه  داران هم آماده است كه در      ترين جان  گردد و حتّي ناتوان     هايشان تبديل به محبت و مهرورزي مي        هم در هنگام بزرگ كردن بچه     

كننـد، بـراي    ها رنج و گرسنگي را تحمل مـي       آن  و  . ها به نبرد برخيزد و شايد هم در اين راه جان بدهد و كشته شود                آن  خود با نيرومندترين    
  .ورزند گونه كوششي دريغ نمي اين كه به زادگان خود غذا برسانند و در اين راه از هيچ

امـا جـانوران كـه از خـرد و          . كند  ها را وادار به اين اعمال مي        آن  كه  هاست    يم كه عقل و خرد آن     طور فكر كن    ها شايد اين    در مورد انسان  
  تواني علت اين امر را براي من بيان كني؟ آيا مي. اند بهره عقل بي

  .من از علت اين كار ناآگاهم: جواب دادم

  !ته غافل و و ناآگاه باشي؟تواني به جايي برسي اگر از اين نك كني در عشق مي گمان مي! سقراط: گفت

هـاي   ي دانسته   بنابراين همه . دانم كه به آموزگاري تو محتاجم       چه، مي . ام اي ديوتيما، من براي آموختن همين نكات پيش تو آمده         : گفتم
  .ي شعق به من بياموزان و رمز و راز عشق را با من در ميان نه پرده درباره خود را بي

چيـز   اور داري كه راز و رمز عشق همان چيزي است كه پيش از اين بيان كرديم، در اين صـورت همـه   اگر تو هم ب   . بسيار خوب : گفت
ها براي خود جاودانگي و ناميرايي پديـد آورنـد و در    آن شود كه  زيرا طبيعت فاني و ميراي موجودات زنده باعث مي   . روشن و واضح است   

با توليد مثل، موجود زنده به جاي موجودي پير و رو بـه زوال خـويش،                . شود  اها مي جانوران، تنها راه همان توليد مثل است كه سبب بقاي           
اي را از كودكي تا پيري هميشه به يـك      داني، ما وجود يك موجود زنده       طور كه مي    همان. از اين فراتر رويم   . گذارد  اي را به جا مي     نوزاد تازه 

بلكه مدام در حال تغييـر و  . ر حالي كه او هرگز همان نيست كه پيش از آن بوده استد. شماريم ها را همانند يكديگر مي آن خوانيم و  نام مي 
ي اعضاي بدنش دائماً در حال تغيير و دگرگوني است و اين تغييـر و                 يعني مو و گوشت و استخوان و خون و خالصه همه          . دگرساني است 
  .تنها در بدن، بلكه در روان ما نيز جاري و ساري است دگرساني، نه

  .عني در بدن ما مدام كار فرسودگي و رويش دوباره ادامه دارد و همچنين در جان و روان ماي

ها نيستند كه در گذشته بودند و  آن كدام  هيچ. ها و آالم و بيم و اميدهاي ما ي وجود ما، حتّي اخالق و آرزوها و پندارها و شادي     در همه 
رود و  آيد و ديگري از بـين مـي    يكي به وجود مي   . دهند  ي خود را به چيزهاي تازه مي      مدام دستخوش تغيير و دگرساني هستند و پيوسته جا        

هايمان نيز هرگز به يك حـال پايـدار بـاقي            ها و شناخت   روند و ما از لحاظ دانش       آيند و مي    ها نيز مي   تر از همه اين كه حتّي شناخت       شگفت
. رويم، در همان لحظه آگاهيم كه شناخت ما از بين رفتـه اسـت   انديشه فرو مي ي يك مطلب به       كنيم درباره   مانيم و هنگامي كه گمان مي       نمي

شـود؛    اي به جاي آن كه از بين رفته است، در ما ايجاد مي             زيرا فراموشي در واقع از بين رفتن شناسايي است و از راه يادآوري، شناخت تازه              
  .اسايي گذشته استرسد كه اين شناسايي جديد همان شن به نحوي كه به نظرمان چنان مي

گونه اي سقراط، زندگي زودگذر يك اروس  بدين. ها راهي ندارد آن گونه نيست و تغيير و دگرساني در ذات          ي خدايان اين    اما ذات همه  
از پس بايد كه سرشت اين دو را        . ناميم  را كه با آفروديت زميني پيوستگي دارد، خداي عشق زميني و آن ديگري را خداي عشق آسماني مي                 

  .ها را بيان كنيم آن هم بازشناسيم و تفاوت ميان 

دهيم  مثالً اگر كارهايي را كه اكنون انجام مي. ي مهم چگونگي انجام آن است دانيم كه نكته دهيم، همه مي    در مورد كارهايي كه انجام مي     
وقتـي ايـن    . هاسـت   ر اثـر چگـونگي انجـام آن       وسيله خوب و بد بـودن اهـا د          در نظر بگيريم، اين كارها در نفس خود نه خوبند و نه بدين            

  .چگونگي خوب باشد، انجام آن كار خوب است و وقتي كه بد باشد، انجام آن هم بد است
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بلكـه فقـط عـشقي زيبـا و     . باشـد   و از اين رو هر عشقي زيبا و در خـور سـتايش نمـي        .عشق ورزيدن نيز از اين قاعده مستثني نيست       
  .گيزاند كه باشكوه و زيبايي آن را دوست بداريمپسنديده است كه ما را چنان بران

ي تميز ندارد و آن عشقي اسـت كـه بـر دل     گيرد، طبيعتاً عشقي زميني و بازاري است و قوه     عشقي كه از آفروديت زميني سرچشمه مي      
هـا   آن . شوند و نه عاشق جان ييعني عاشق تن م. شوند و هم عاشق پسران    ها هستند كه هم عاشق زنان مي        اين. كند  اراذل و سفلگان نفوذ مي    

كنند و به جاي  كنند كه از اين عشق زميني و ميرا، جاودانگي خود را تضمين مي ورزند و گمان مي هر چند ناشايست باشند، باز هم عشق مي
باشد   انگيز نمي   گفتپس ش . رسد همان موجود گذشته بوده است       آورند كه به نظر مي      اي در جهان پديد مي     موجود فرسوده، موجود نو و تازه     

  .اين مهرورزي، همان عشق به جاودانگي و زندگي ابدي و پايدار است. ي آدميان محبت فرزندان خود را در دل بپرورانند اگر همه

  گويي؟ گونه است كه مي راستي مطلب از اين اي ديوتيماي فرزانه، آيا به: من از اين سخنان به شگفت آمدم و گفتم

كوشي و فداكاري مردان را در راه كسب نام و شهرت مالحظه كنـي،           اگر تو سخت  : اي به خود گرفت و گفت      سوفانهي فيل  ديوتيما قيافه 
ي  مرداني كه سـواي از رغبـت و عالقـه         . چه كه گفتم خواهي دانست      عشق آدمي را به دوام و جاودانگي نام و نشانش موافق و هماهنگ آن             

زيرا آنان بـراي    . دهند حيرت كني    ها را نادان و احمق بداني و از كارهايي كه انجام مي             آن  ، بايد   جسماني، عقيده و ايمان به جاودانگي ندارند      
. دهند كسب نام و نشان، حاضرند كه خود را در معرض خطرهايي قرار دهند كه هرگز براي فرزندان خود نيز به چنين خطرهايي تن در نمي

  .ترسند شوند و حتّي از مرگ و مردن هم نمي ايب را بر خود پذيرا ميكنند و تمام مص در اين راه، مال خود را نثار مي

كني كه آلكستيس جان خود را براي چه فداي آدمتوس كرد و يا چرا آخيلوس براي پاتروكلوس خود را به كشتن داده و يا           آيا گمان مي  
من مطمـئن هـستم كـه آدميـان     !  نگه دارد؟ نه  انداخت تا حكومت بر مردم را براي پسران خويش محفوظ           كدروس جان خود را به خطر مي      

فقـط بـدين اميـد و آرزو كـه شـهرت      . دهنـد  تر باشند، كارهاي خطيرتري را انجـام مـي   كنند و اين افراد هرچه بزرگ كارهاي خطيرتري مي  
  .ي مردمان جهان است چه، جاودانگي آرزوي همه. نامي آنان ماندگار شود و جاودانه گردند نيك

شود و باور دارند كـه   كنند و عشقشان در اين رهگذر سپري مي ها رو مي    ه زاد و ولد جسماني و تن اشتياق دارند، به زن          اما كساني كه ب   
  .نامي خود را فراهم سازند توانند جاودانگي و نيك از راه توليد نسل مي

اگر بپرسـي جـان اينـان چـه         . اند و بالنده   زايندهافرادي هستند كه به جان بيش از جسم         . ها و ارواح نيز زاييدن و آفرينش دارند        اما جان 
هـاي زاينـده و بالنـده         شاعران و هنرمنـدان، جـان      .گويم فرزنداني شايسته كه سزاوار مقام جان باشند؛ يعني دانايي و فرزانگي             آفريند، مي   مي

طلبـي و    وط است و آن، تسلط بر خود و حـق         ترين خردمندي، خرد و معرفتي است كه به تنظيم امور خانواده و اجتماع مرب               اما بزرگ . دارند
  .دارد ها را درست و منظم برپا مي ها و خانواده شود و احوال حكومت اعتدال ناميده مي

چـون وقـت   . پس هر آن كودك كه در سرشت و ذات خويش از اين مفاخر و فضايل اندوخته دارد، خود يكي از نفوس روحاني است            
ي خـويش را     وجوي مورد و محل زيبايي خواهد پرداخت تا در آن، بذرهاي فضايل اندوختـه                به جست  توليد و تناسل روحاني او فرا رسد،      

پردازد كه جمال و صـورت   پس به جلب و جذب افرادي مي. بيافشاند و در اين رهگذر، موارد ناقص و ناپسند موافق و مطلوبش نتواند بود       
باشند و چون فردي را بيابد كـه داراي آن هـر دو خصيـصه، يعنـي هـم زيبـايي                 جسماني را مقرون به كمال زيبايي و خوبي روحاني داشته           

نشيني با وي، بالطبع بر آن خواهد شـد          پس به تأثير عشق و بر اثر مجاورت و هم         . گردد  اش مي  باخته و شيفته   سيرت و هم صورت باشد، دل     
د و تناسل معنـوي در وي انجـام داده، بـه تعلـيم و تربيـت آن            ي آن تولي    كه مقصود جاودانگي و دوام و بقا، وجود معنوي خود را به وسيله            
ي وجـودش از وظـايف انـساني و شـرافت نفـساني       چه را كه در خزانـه       محبوب و سرور و دالرام، به حضور و غياب خود پردازد و هر آن             

مراتـب اسـتوارتر و زيبـاتر از يگـانگي و            آيد، به   اندوخته است، بدو سپارد و به اين ترتيب، مهرورزي و يگانگي كه بين آن دو به وجود مي                 
آيد و كيست كه چنين فرزندان را بر فرزنـدان تنـي و جـسمي خـود          ي فرزندان جسماني بين پدر و مادر پديد مي         اتحادي است كه در سايه    

  .برتري ندهد
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چنـين فرزنـدان برومنـدي داشـته        ها هستند و كيست كه آرزو نكند          آن  هومر و هزيود و ديگر شاعران بزرگ، آثار جاودانشان، فرزندان           
ي يونان را نجات داد، رشك نورزد؟ از همين گونه            دايمون و حتّي بهتر بگوييم كه همه       اش الكه  باشد؟ و همچنين از ليكورگ كه آثار معنوي       
طورنـد   گذارنـد و همـين   يقدر برايش احترام م نامند ـ كه به خاطر ايجاد قوانين، مردم كشور اين  است سولون ـ كه او را پدر قوانين آتن مي 

ها پرداخته و به خاطر فرزنداني كه         آن  اند و مردم به تجليل       مردان ديگري ميان يونانيان و بيگانگان كه كارهاي شايسته و بزرگي را انجام داده             
ب فرزندان تني، حتّي براي يك نفر       اند و حال آن كه به سب       جا معابدي برپا كرده     ها در همه    آن  اند، مردم براي يادبود      از خود به يادگار گذاشته    
  .اند هم معبدي برپا نساخته

امـا اگـر طالـب و سـالك راه عـشق باشـي،       . ترين رموز عشق بود كه با تو در ميان نهادم تا آگاه شـوي            ها كوچك   اين! اي سقراط عزيز  
  !ها برسي يا خير ر خواهي بود كه بداندانم كه آيا قاد ولي نمي. تر آن را بر تو نيز نمايان سازم توانم اسرار و رموز بزرگ مي

كسي كه بخواهد راه عشق را درست بپيمايـد،         . تواني در پي من بيا      اگر مي . به هر حال، من كوشش خواهم كرد كه راه را بر تو بنمايانم            
  .اي دل بندد بايد در دوران جواني به زيباچهره

ي خوب و زيبا براي وي        بستگي، انديشه  بندد و اين دل     ه يك زيباروي مي   و اگر راهبرش راه درست را به او نشان داده باشد، فقط دل ب             
هاي ديگري است و از ايـن روز بـه طـور             گاه پي خواهد برد كه زيبايي يك بدن، همانند زيبايي بدن            آورد و وقتي كه چنين شد، آن        پديد مي 
  .گردد ي تنها يك بدن مي باخته كلي دل

. هاي زيبا خواهد شد و از شور و شوق شديد فقط به يك بدن دست خواهد كشيد                 ي بدن   ق همه با پديدار شدن چنين شناختي، او عاش      
مراتب باالتر از زيبايي بدن       اما پس از اين مرحله، متوجه زيبايي روح خواهد شد و آن را به             . معناست  زيرا يك بدن در نظر وي كوچك و بي        

كند كه زيبايي جان باالتر از زيبايي بدن است و در نتيجه، اگر به روحي بـا                   رك مي رسد، د   ي باالتر مي    خواهد شمرد و هنگامي كه به مرحله      
گيـرد و پيوسـته در        بنـدد و عـشقش را بـه دل مـي            تر باشد برخورد نمود، به او دل مي         اش كم  فضيلت و پرهيزكار كه از زيبايي رخسار بهره       

رسـد    گونه به مقامي مـي     تر سازد و بدين    آفريند كه بتواند آن را بهتر و كامل         جويد و مي    هايي را مي   ي او خواهد بود و افكار و انديشه         انديشه
هـا هـست،      كه بتواند زيبايي را در قوانين و اجتماعات و اخالقيات و تدبير كشورداري جاي دهـد و خويـشي و يگـانگي را كـه بـين ايـن                            

  .شمارد شناسد و زيبايي بدني را كوچك و حقير مي بازمي

ارزش است و در اين مرحلـه، متوجـه شـناخت     گردد كه زيبايي يك فرد در برابر زيبايي اجتماع بسي كم  روشن ميجاست كه بر او  اين
ها را نيز رؤيت كند و چون به اين ترتيب چشمش به مظاهر متعدد زيبايي گشوده شود، ديگـر پايبنـد يـك                         آن  ها خواهد گرديد تا زيبايي        آن  

رانـد و     بلكه به ميان درياي مواج زيبايي مـي       .  يك پسر يا يك مرد يا يك كشش اخالقي نخواهد شد           مظهر واحد نخواهد بود و اسير زيبايي      
آفرينـد و بـا       هـاي زيبـا مـي       آورد و سخنان و انديشه      پايان به حكمت و دانش روي مي        افكند و از عشق بي      جا به پيرامون خود نظر مي       در آن 

  .اي را كه موضوع آن زيبايي است، به دست آورد تواند يگانه شناسايي ويژه ، ميشود كمك نيرويي كه در اين موقعيت بر او مسلط مي

  .كنم، خوب به كار اندازي چه كه اكنون براي تو بيان مي ي دقت خود را به آن اينك همه خواهم كه هم اي سقراط، من از تو مي

 مراحل مختلف زيبايي را ادراك كرد و به پايـان           كسي كه در عشق تا اين مرحله تربيت يافت و شاگردي مكتب عشق را حاصل كرد و                
ها است و اين همـان   ي كوشش پايان است و اين غايت و سرانجام همه     اش بي  شود كه زيبايي    راه خود رسيد، ناگهان طبيعتي بر او آشكار مي        

نه به وجـود    . ن زيبايي، جاودانه است   همه مشقت و سختي را بر خود هموار ساخت و اي            اي است كه او به خاطر آن، اين        العاده  زيبايي خارق 
طور نيست كه از يك جهت زيبـا باشـد و از جهتـي            گردد و سرشت آن اين      تر مي   شود و نه بزرگ     تر مي   نه كوچك . شود  آيد و نه فاني مي      مي

نازيبا و در يك جـاي زشـت   يا حال زيبا باشد و وقتي ديگر نازيبا و يا در برابر يك چيز زيبا باشد و در مقايسه با چيزي ديگر               . ديگر زشت 
بلكـه از   . باشد و در جاي ديگر زيبا و يا به نظر گروهي زيبا باشد و به نظر گروهي نازيبا و به يك چشم زيبا بيايد و با چشمي ديگر نازيبـا                             

 و   نرانيدر سـخ  . بـه رخـسار و دسـت و انـدام در زيبـايي نظيـر نـدارد                . جا و در همه حال زيباست       هر جهت و به چشم همگان و در همه        
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نظيـر و     زيبايي او مطلق است و بـي      . كس مثل و مانندش نيست و نظيرش را در هيچ موجود زميني و آسماني نتوان يافت                 اندوزي هيچ  دانش
  .جاودانه

يابـد و از      هـا كاسـتي نمـي      ولي او از اين بخـشش     . گيرند  كني، همه از زيبايي او نشأت مي        چيزهاي زيبايي كه در اين جهان مشاهده مي       
هـا را چـون    آن هاي خاكي و زميني را بنگرد و نيز اگر  آن كس كه به رهبري عشق، زيبايي. گرگوني و كم و كاست و افزايش در امان است         د

جا به زيبايي تن و اندام و بـه        رسد و از آن     پلكاني به كار گيرد كه او را پله به پله به هدف و مقصود برسانند، از يك زيبايي به دو زيبايي مي                     
رسد و از زيبـايي دانـش و    و چون از آن گذشت، به زيبايي خرد و حكمت مي  . جا نيز به زيبايي اخالق و منش و رفتار نيكو           ر كلي از آن   طو

  .اين دانشي است كه هدف و غايت و مقصود خود اوست. پايان كه آن را بيان كردم حكمت به زيبايي دانش مطلق و بي

يعني در زماني كه انسان موفـق ايـن    . كند   زندگي براي نوع بشر ارزش زندگي كردن را پيدا مي          در اين هنگام است كه    ! اي سقراط عزيز  
اي از اين زيبايي بر تو رخ نمايد، تو هرگز حاضر نخواهي شد كه آن را با مال و مكنـت و                       شود كه خود زيبايي را مشاهده كند و اگر گوشه         

كنند، دل بركني و از آب و نان غافل شـوي   گري مي هايي كه اكنون در برابرت جلوه  باييبها و ديگر زي    هاي فاخر و گران    زر و سيم و يا لباس     
  .ها را از دست ندهي آن تا فرصت تماشاي 

شديم و چشمان ما به ديدن آن زيبايي، در عين صفا و پـاكيزگي   ها موفق مي بود تا به ديدن اين زيبايي    بين مي  ي حقيقت  كاش ما را ديده   
آيـا گمـان    . گرفـت    آن ما را در خـود مـي        شد و شگفتي     نقش فناپذير و رو به زوال، يعني خود آن زيبايي خدايي باز مي             از هر گونه رنگ و    

ي  اين اوست كه در جرگه    ! اي باالتر از اين زندگي وجود دارد كه كسي بتواند آن زيبايي را بنگرد و پاداش آن را دربيابد؟                   كني كه زندگي    مي
اين است آن زندگاني ازلي كه سزاوار نوع بشر اسـت؛ يعنـي زنـدگي    . آورد   زندگي ابدي و جاودانه به دست مي       آيد و   خدايان درمي  دوستان

  .اي كه در آن عشق و زيبايي مطلق را مشاهده كني سعادتمندانه

به درسـتي و    به من گفت، چنين بود و من        ) ديوتيما(اي فدروس عزيز و شما اي حاضران اين محفل، بدانيد سخناني كه آن زن غريب                
وقت، من بر آن شدم كه ديگران را نيز با اين باور و عقيده موافق سـازم كـه طبيعـت ناپديـدار مـا، جـز بـا                               ها ايمان دارم و از آن       آن  صحت  

  .ي جاودانگي ارتقاء و اتصال پيدا نخواهد كرد دستياري عشق، به مرتبه

اكنون به قـدر طاقـت و        كه من هم    ا شريف دانسته و گرامي بداريد، چنان      خواهم كه عشق را دريابيد و آن ر         بنابراين از همگي شماها مي    
جا كه از دستم برآيد، قدرت        و تا آن  ... فرستم  توانايي خويش، به ستايش و ثناي آن پرداخته و اين مقال خود را اهدا و تقديم به درگاه او مي                   

  .كنم يگران را نيز به اين كار تشويق ميورزم و د اي از اين كار غفلت نمي ستايم و لحظه و شجاعت عشق را مي

  .حال اي فدروس، خواه اين سخنان مرا به عنوان ستايش خداي عشق بپذير و خواه هر نامي كه ميل داري بر آن بگذار

  ٭
يي هـا  خواست كه به مناسب اشـاره      آريستو فانوس مي  . ي او آفرين گفتند     سقراط به پايان رسيد، حضار مجلس بر خطابه         چون سخنراني 
اي از   انـداز شـد و همهمـه       هاي او كرده بود، جوابي بدهد كه ناگهان صداي كوبيدن درهاي خانه در فضاي مجلس طنـين                 كه سقراط به گفته   

زن هـم كـه در ميـان آنـان بـود، شـنيده               خواستند و صداي دخترك ني      گران رخصت ورود مي   ظاهراً گروهي از رامش   . بيرون به گوش رسيد   
  .شد مي

ها خوشامد بگوييد و اگر بيگانه بودند بـه ايـشان بگوييـد كـه                 آن  ببينيد اگر اين گروه از دوستانند، به        : تكاران خود گفت  آگاتون به خدم  
اي بـيش نگذشـت كـه صـداي آلكبيـادس در       اما لحظه. ايم ضيافت تمام شده و ما در حال استراحت هستيم و از عيش و نوش فراغت يافته             

بنـابراين  . گفت آگاتون كجاست؟ مرا پـيش آگـاتون ببريـد           كشيد و مي    نمود و عربده مي      غايت مست مي   راهروي خانه به گوش رسيد كه به      
هـاي    زن و دوستانش، بازوان وي را گرفته و او را در حالتي به مجلس درآوردند كه تاجي از گل                   تعدادي از رامشگران، به همراه دخترك ني      
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آيـا مـرد مـستي را در    ! اي دوستان، درود بـر شـما بـاد    : چون به درون آمد، گفت    . اده بود بنفشه و غيره، همراه با نوارهايي بر سر خويش نه         
ولي اگر خواسته باشيد از نوشيدن با شما نيز باك ندارم و اگر نخواهيـد، مـن تـاج    . ام مجلس خود راه خواهيد داد؟ من به قدر كافي نوشيده     

چون ديروز موفـق نـشدم كـه در         . جا نداشتم   گري به غير از اين، از آمدن به اين        هدف دي . گردم  گل افتخاري را بر سر آگاتون نهاده و بازمي        
بنابراين امروز آمدم كه اين تاج گل افتخار را از سر خود برداشته و بر سر اين مرد كه از داناترين و زيباترين . مجلس پيروزي او شركت كنم

  .مردان است، بگذارم

اكنـون كـه منظـورم را       . چه شما به من بخنديـد يـا نخنديـد         . گويم  دانم كه راست مي     ن مي م. خنديد  حال، چون مستم، به مستي من مي      
. همه با فرياد شادي از او خواستند كـه وارد شـود و بنـشيند              ! نوشد يا خير؟    آيا كسي با من باده مي     ! دهيد يا نه؟    دانستيد، مرا به درون راه مي     

آلكبيادس متوجه حضور سقراط كـه در جلـوي رويـش           . ه داخل مجلس درآوردند   حضار او را كه از فرط مستي سست شده بود، گرفته و ب            
  .برآساييده بود، نشد

سپس تاج گل افتخار را برداشت و بر سر آگاتون نهـاد و او را در آغـوش                  . بنابراين او در جاي خالي بين آگاتون و سقراط قرار گرفت          
  .ه لختي بياسايدگا ها را از پايش درآوردند تا بر تكيه خادمان موزه. كشيد

آلكبيادس چون حضور شخصي را در كنار خويش احساس كرد، پرسيد كه اين كيست؟ و همين كه چشمانش بر جمال سـقراط افتـاد،              
جا هم مثل هر جاي ديگر كه اصالً انتظار ديدن تو را نداشـتم                جا هستي؟ اين    خدايا اين ديگر كيست؟ سقراط تو اين      ! آه: فرياد كشيد و گفت   

اي؟ و چـرا در كنـار ديگـران ـ مـثالً آريـستو        جا درست در كنار آگاتون لميده اي؟ و چرا اين جا ديگر چرا آمده اي؟ اين من نشستهدر كمين 
  !اي كه در كنار زيباترين افراد قرار گيري؟ چرا باز طوري برنامه چيده! اي؟ فانوس ـ كه در اين محفل حضور دارند ننشسته

از ! مهرورزي او سبب دردسر مـن شـده اسـت   .  من حمايت كن و مرا از آسيب اين جوان رهايي بخش   اي آگاتون، تو از   : سقراط گفت 
گويي كه از حـسادت سراسـر طوفـان         . سخن شوم و يا نگاهش كنم      ام، ديگر حق ندارم حتّي با يك جوان زيبا هم          هنگامي كه به او دل بسته     

كنم مرا  خواهش مي. اكنون ممكن است مرا كتك بزند     ت او آسودگي ندارم و هم     از دشنام و حركا   . كند غير باوركردني    شود و كارهايي مي     مي
چه، از حسادت و خشونت او سخت       . مان بده و اگر خواست به من آسيب برساند به كمك من بيا             و يا آشتي  . از آسيب و گزند او حفظ كن      

  .هراسانم

يگري از اين حركت كه امـشب از تـو سـر زد، انتقـام خـواهم                 كنم و در وقت د      اي سقراط، من هرگز با تو آشتي نمي       : آلكبيادس گفت 
  .گرفت

بعضي از اين نوارها را كه به تاج گل بسته است، به من عاريت بده كـه گـرد سـر سـقراط                       : گاه روي به جانب آگاتون كرده و گفت         آن
ي  چه، ايـن مـرد بافـصاحت همـه    . او تاج ننهادماي داشته باشد كه تاج بر سر تو نهادم ولي بر سر  خواهم از من گله   چه، نمي . ارجمند ببندم 

ي  بلكه مثل خطابـه   . ي كالم او كاري يك بار نيست       سازد و جاذبه    اندازد و مسخر خود مي      هايش به تپش مي    جهان را با نيروي جذاب خطابه     
گـاه    ن ايـن بگفـت، آن     چـو . ي مردان جهان غلبه و برتـري دارد         ديروز تو كه بس شگفت بود، فصاحت سخن او هميشگي است و بر جمله             

  : گاه خود آرميده و گفت نوارها را بر دور سر سقراط پيچيد و بر تكيه

پيمانـه   نوشـي هـم    و همدمي خود پذيرا شديد، پس مالمت به خود راه ندهيد و با من بـه بـاده                 چون امشب مرا به منادمت       اي دوستان، 
  .دهم را ساقي بزم شما قرار مياكنون من خود . گاه كه شما نيز چون من مست شويد تا آن. شويد

ي  شايد آن قدح سرشار از باده     . هاي خود را براي من لبريز كن       ترين پيمانه  اي آگاتون، بگو آن سبوي بزرگ پر از باده را بياورند و گران            
 گرانبار بـود، الجرعـه      ي هشت ساغر سرشار و     پس آن قدح بزرگ را كه به اندازه       . ناب، مرا كفايت كند، اي ساقي همان را براي من پر ساز           

ببينيد كه اصالً حيلـه و تـدبير مـن در برابـر سـقراط               ! اما اي دوستان  : پيمود و سپس فرمان داد كه آن را نيز براي سقراط لبريز كنند و گفت              
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 مـستي در او ديـده       آيـد و اثـري از       هاي پياپي را تهي سازد، هيچ تأثيري در او پديد نمـي            چه، او هر قدر شراب بنوشد و جام       . كارگر نيافتاد 
  .شود نمي

حاصـل و بـدون صـحبت و مؤانـست            كامان بي  پيمايي همچون عمل تشنه    آيا اين باده  : گاه آروكسي ماخوس به سخن درآمد و گفت         آن
  خواهد بود؟ و در اين بزم هيچ سرودي خوانده نخواهد شد؟

اما بگـو بـدانم آيـين      . بر تو هم درود   : كسي ماخوس گفت  آرو. به سالمتي تو اي پسر مرد خردمند      : آلكبيادس ساغر را بلند كرد و گفت      
  نوشي چگونه است؟ باده

  !چه خواهي پس بفرماي هر آن. تنه مساوي هزار مرد سپارم كه طبيبي و حكيمي و يك آن را به تو مي: آلكبيادس گفت

در ستايش عشق سخني بگوييم و چـون        پيش از آمدن تو، قرار ما بر اين بود كه هر كدام از ما               . پس گوش بده  : آروكسي ماخوس گفت  
پـس نوبـت    . اي ويژه آن كـه هنـوز سـخني نگفتـه           به. اي بزم شده  رسد كه با ما هم      مراعات ترتيب از سمت راست بود، اينك نوبت به تو مي          

خـواهي    تـو مـي  ي هر مطلبـي كـه   گاه به سقراط دستور بدهي كه درباره       اينك به سخن درآمده و سهم خود را ايفا نمايي و آن            توست كه هم  
  .سخن بگويد و او هم براي نفر دست راستش تا به آخرين نفر برسيم

وگو پـرداختن، از      هرچند كه حريف مست افتاده و از دست رفته را با هوشياران به گفت             . اي است  اين پيشنهاد عادالنه  : آلكبيادس گفت 
ي آن  چيز را بـه وارونـه   داني كه او هميشه همه ، پذيرفتي؟ آيا ميي من گفت چه سقراط درباره اما اي دوست من، آيا آن. اجحاف دور نيست  

زيرا من آگاهم كه اگر در حضور او، هر خدا يا هر انساني را سواي از خودش بستايم، از ضربت شست او در امان نخواهم بود                          ! نماياند؟  مي
  .و از آزار رسانيدن به من خودداري نتواند كرد

  .اوه نگوي: سقراط سخنش را بريد و گفت

كس ديگر نخواهم گشود و فقـط از تـو تعريـف     خورم كه تا در حضور تو هستم، زبان به ستايش هيچ     سوگند مي : آلكبيادس جواب داد  
  .خواهم كرد

  .خواهد سقراط را ستايش كن اگر ميل داري، هر قدر كه دلت مي. بسيار خوب: آروكسي ماخوس گفت

دهي كه به جان اين مرد افتاده و در حـضور شـما از او انتقـام                   واقعاً اجازه مي  ! يست؟اي آروكسي ماخوس، نظر تو چ     : آلكبيادس گفت 
  بگيرم؟

ي ديگـري در سـر       خواهي باز هم مرا مورد تمسخر قرار داده، يـا آن كـه نقـشه                پروراني؟ آيا مي    باز چه خيالي در سر مي     : سقراط گفت 
  داري؟

  .دهي، بگويم ه مياگر اجاز. من فقط حقيقت را خواهم گفت: آلكبيادس گفت

  .دهم البته اجازه خواهم داد كه حقيقت را بگويي و حتّي به تو دستور اين كار را هم مي: سقراط گفت

كنم و اگر هم در هنگام صحبت چيزي گفتم كه درست نبود، تو حق داري كه سخن مـرا قطـع كنـي و                          پس شروع مي  : آلكبيادس گفت 
اما هر طور كه به ذهنم آمد، سخن خواهم         .  است كه جز به حقيقت به مطلب ديگري نپردازم         گويم؛ هرچند نيت من اين      بگويي كه دروغ مي   

باشد و ممكـن اسـت        البته هر كسي كه حالش چون حال من خراب باشد، مراعات و حفظ نظم و ترتيب در گفتار برايش مقدور نمي                    . گفت
  .هاي عجيب و غريب و نوادر احوال و اطوار تو كار آساني نيستبه هر حال، برشمردن صفات و كار. كه از اين شاخه به آن شاخه بپرم

اما چنين خيالي در سر نـدارم و  . كنم شايد سقراط گمان كند كه او را ريشخند مي. گويم اكنون اي دوستان، در ستايش سقراط سخن مي      
تهي كـه پيكرسـازان از حـصير بـه      هاي درون هبه آن مجسم] دارد[من معتقدم كه سقراط شباهت زيادي . خواهم حقيقت را بيان كنم    فقط مي 
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هـا    آن  ي خـدايان در درون       ها را بگشايند، پيكره    دهند، چون در اين صندوقچه      اي هم به دستش مي     سازند و ني    اي مي   نشسته 1شكل سيلنوس 
ن نيـستي كـه شـبيه جـن         اي سقراط، تو خـود منكـر آ       .  جن همانند است   2 من باز هم معتقدم كه سقراط به شكل مارسياس         .شود  نمايان مي 

ديگر آن كه آيـا     . اگر انكار كني، من با تمام داليل خود، آن را اثبات خواهم كرد            . هاي ديگر هم ميان تو و جن وجود دارد         هستي؟ و شباهت  
نوازنـد،     او مـي   زيرا مارسياس و آنان كه بـه روش       . اي ي ني نيستي؟ بلي؛ در هنر، از او نيز گوي سبقت را ربوده             تو همانند مارسياس نوازنده   

هايي را كه با نـي سـروده اسـت، مـديون             كنند و من معتقدم كه اليموس نيز نغمه         مردمان را با نيروي دميدن در ني از دهان خود محسور مي           
ها آدمـي    كاري، آن نغمه   زن تازه  هاي همانند او را خواه استاد ماهر و زبردستي بنوازد و يا دخترك ني              باشد و نغمه    معلم خويش مارسياس مي   

ها هـست، اشـتياق درك اسـرار الهـي را در آدمـي                آن  ي نيروي آسماني كه در       كند و در سايه     سازد و جان را تسخير مي       را مجذوب خود مي   
  .انگيزاند برمي

 رانـي و مارسـياس بـا نـي چنـين      اما تفاوت تو با مارسياس، در اين است كه تو هدف و مقصود خودت را با سخن و الفاظ بر زبان مي   
هاي پريكلس و ديگران، هرچند كه سخنوران ماهري باشند، اثـر چنـداني در مـا                 شنويم، مانند نطق    وقتي كه ما سخنان ديگران را مي      . كرد  مي
كند و در دل هـر شـنونده،    اما سخن تو، حتّي روايت از تو ـ هرچند كه آن روايت ناقص باشد ـ ما را محسور و مجذوب خود مي  . كند نمي

آورد و چنـان حالـت بنـدگي و       گذارد و روح را به هيجان درمي         و چه زن، چه خرد باشد چه بزرگ، تأثيري ژرف بر جاي مي             چه مرد باشد  
ولي با شنيدن سخنان تو، من      . هاي مارسياس هرگز قادر نيست كه آن انقالبات روحي را پديد آورد            كند كه نواختن    تسليم در انسان ايجاد مي    

  .البته ـ بعد از شنيدن سخنان تو ـ اگر من همان بمانم كه بودم. اصالً حيات ارزش زندگي كردن را نداردافتم كه  به اين انديشه مي

آور و  خوردم كه تأثير سخنان وي در خاطرم چه سخت شگفت  اگر من از اين فرط مستي خود انديشناك نبودم، سوگند مي         اي دوستان، 
 را دسـت  3گيرد كـه كاهنـان كروبانـت        تپد و مرا مستي و شوري ديگر فرا مي          ور مي زيرا از شنيدن سخنانش دلم از شادي و سر        . ژرف است 

   .دهد نمي

اينك به سخن تو گوش فرادهم، باز همچنان طاقـت   دانم كه اگر هم چه، به اين يقين مي.  اين سخنان مرا انكار نتواي كردتو اي سقراط، 
كند كه نبايد به ايـن روش بـه زنـدگي خـود              وستان، او مرا مجبور به اعتراف مي      زيرا اي د  . گردم  چارگي دچار مي    نياورده به همان احوال بي    

ي امـور شـهر آتـن     ها دارم و در عين حال كه به اداره هاي جان خود غفلت ورزم و به اقرار اين كه هنوز بس نقص             ادامه دهم و از نيازمندي    
  .كلي از خودم غافل بمانم مشغولم، به

. گريزم تا مجبور نشوم كه تا پايان عمر پيش او بنـشينم             نهم و با شتاب از پيش او مي         هايم مي  در گوش بدين جهت من انگشتان خود را       
. كس چنان حالتي به من دست نداده اسـت          دهد كه تاكنون در برابر هيچ       نشيني با او چنان حال و هوايي به من دست مي           چه، مجالست و هم   

رسـم، شرمـسار و از هيبـت سـخنانش            در برابر كسي شرمنده شوم و حال آن كه وقتي به او مي            يعني تا به امروز هرگز اتفاق نيافتاده كه من          
كس ديگر نتواند كرد و     كند كه هيچ    گونه مرا در پيش وجدانم سرافكنده مي        چه، اين مرد آن   . گردد  شوم و موي سرم سپيد مي       گويي كه پير مي   

چه كه فرمـان دهـد، خـود را           چه كه فرمان دهد يا نافرماني از آن          از رد آن   افكند و در حضورش     حتّي اوست كه مرا به وحشت و ندامت مي        
  .يابم حقير و ناتوان مي

 
1 Silenus : هـا را بـا      هنرمندان سيلنوس . ناميدند  ها را ساتير هم مي      آن  اسب و    انسان و نيمه   ها موجوداتي بودند به شكل نيمه      يلنوسهاي يونان باستان، س    در افسانه

  .كردند اي تاس و بيني پهن و دراز و شكم برآمده تصوير مي كله
2 Morsyas :هاي يونان باستان، مارسياس نيز يكي ديگر از ساتيرها بوده است در افسانه.  
  .ي مكالمات سقراط با آلكبيادس در موضوع عدالت رجوع كنيد وضيح اين عبارت، به رسالهدر ت 3
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چون تا زماني كـه بـا او        . اين است كه از او گريزانم     . دارد  شوم، اقبال ملت يونان به من، مرا مشغول و سرگرم مي            اما چون از وا دور مي     
  .ام شرمسار و خجلم هستم، از روش زندگي

تـر    دانم كه از مـرگش بـيش        اما مي . ام تا يكباره از اين جهان برود و من آسوده شوم           ها بوده كه آرزوي مرگ او را كرده         بسيار وقت  چه،
  .درمان خواهد ماند اندوهگين خواهم شد تا خوشحالي و اگر خداي نخواسته چنان روزي فرا رسيد، ديگر دردهاي من بي

جميع اين احوال را من و ديگران از نغمـه و نـواي ايـن           . دانم كه با اين مرد چه كنم        ام و نمي   درماندهراستي    بينيد من به    اين است كه مي   
  .زيرا قدرتي شگرف و كمال شباهت به او را دارد. ايم مارسياس تحمل نموده

ام، باز هم بر آن افزوده و اين مرد  چون من توصيف او را آغاز كرده. ايد راستي سقراط را نشناخته كدام از شما به آگاه باشيد كه هيچ! هان
شود و همچنين به طـوري       ها دور نمي    آن  اي از    قرار زيبارويان است و لحظه      بينيد كه سقراط هميشه بي      شما مي . شناسانم  تر به شما مي     را بيش 

گونه كه او خـود   البته اين. زند ميداند و در هر مبحثي كه پيش آيد خودش را به ناداني       اي چيزي نمي   كند، در هيچ رشته     كه خودش اقرار مي   
  .آورد ي سيلنوس درمي دهد و با اين دو تظاهر، خودش را كامالً به صورت مجسمه اطالع جلوه مي را نادان و بي

زيـرا  . زنـد   اما اي دوستان، اگر صورت ظاهر او را بشكافيد و در اندرونش راه يابيد، بيداري و دانايي و هوشياري و اعتـدال مـوج مـي                         
چه از مظاهر مادي و صوري مال و جمال و بزرگي و افتخار و غيره را كـه آدميـان شـيفته و                         بلكه هر آن  . ها نيستند   و منظورش زيبايي   هدف
داند و وجـود مـا را كـه بـه ايـن زخـارف دنيـا                   مقدار مي   ها را خوار و بي      آن  شمارند، او     مند از آنند و آن را جزء مفاخرات همديگر مي          بهره
ي مطلوبات و مفـاخر بـشري در    ر حكم نيستي و عدم شمرده و در نظر او قدر و قيمتي ندارد ـ و با سخريه و تحقير ـ به جمله  تازيم، د مي

جا پيكرهاي زرين خـدايان       اما وقتي كه من به درون او راه يافتم، در آن          . ي ما پنهان است     كند و نيت واقعي او از ديد همه         ميان ما زندگي مي   
  .ي عمر خود غالم حلقه به گوش او باشم خواستم سر در قدمش نهاده و در همه ا محسور خود كردند، به طوري كه ميرا ديدم كه من ر

چه را كه در درون او ديدم، به نظرم چنان زيبا و آسماني جلوه كرد كه من در برابر او بـه   بله؛ يك بار اين فرصت به من دست داد و آن      
كردم كه او     گمان مي . چون من به زيبايي خود خيلي مغرور بودم       . ني را كه به من بدهد، از آن پيروي كنم         زانو درآمدم و حاضر بودم هر فرما      

 تحت فرمان خود به خود گفتم فرصتي بهتر از اين نيست كه در برابر عشق او تسليم شوم و از اين راه، او را. ي زيبايي من است واقعاً شيفته
بنابراين پيش او رفـتم و      . داند از او بشنوم و بياموزم       هايش واقف شوم و هرچه مي      و به دانش  . به در كنم  گونه پرده از رازش      و بدين . درآورم

گـو   كنم، كامالً درست و صحيح است و اگر حقيقت ندارد، تو اي سقراط، مـن را دروغ                 چه نقل مي    بايد بگويم كه آن   . همراهانم را دور كردم   
  .بخوان

كلي   اما به . گويند  گاه عاشقان با معشوقان مي     گونه كه در خلوت    اشتم كه از او سخنان عاشقانه بشنوم، بدان       من و او تنها مانديم و انتظار د       
وگو گذرانيد و پـس از آن راه          تمام روز را با من به بحث و گفت        . چه، رفتارش با من رفتاري معمولي و مانند هميشه عادي بود          . نااميد شدم 

  .شدخود را در پيش گرفت و از من جدا 

او دعـوت مـرا     . گاه با من همراهي كند و اميدوار بودم كه اين بار نيز به هدف خود برسم                روز ديگر، از او خواهش كردم كه در ورزش        
ولي اين بـار هـم بـه هـدف خـود نرسـيدم و       . پذيرفت و ما مدتي با هم ورزش كرديم و بارها كشتي گرفتيم، بي آن كه كسي ناظر ما باشد                  

  .نااميدانه بازگشتم

بنابراين او را بـه شـام       . ام، به انجام برسانم    بردار نبودم و بار ديگر انديشيدم كه باز او را بيازمايم و كاري را كه شروع كرده                 اما من دست  
م به ولي چون شا. اما سرانجام با اصرار من قبول كرد. شد در آغاز پذيرا نمي. كنند كه عاشقان معشوقان خود را دعوت مي   دعوت كردم؛ چنان  

ي ديگر كه او را به شام دعـوت كـردم، بعـد از صـرف شـام او را بـه                       وليكن دفعه . پايان رسيد، برخاست و رفت و نتوانستم او را نگه دارم          
او روي همان تخـت كـه       . صحبت گرفتم، تا شب از نيمه گذشت و چون قصد رفتن كرد، گفتم كه ديرگاه است و مجبورش كردم كه بماند                    
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ي  ولـي دنبالـه   . توانم براي همـه تعريـف كـنم         ترين شرمندگي مي    ها را بدون كوچك     اين. كس جز ما در خانه نبود       هيچ. من بودم دراز كشيد   
ام و   نوشـيده ) بـاده (و مـن مـي      . اند كه حقيقت در مي اسـت       ولي گفته . كردم  داستان را اگر مست نبودم، ياراي گفتنش را نداشتم و شرم مي           

دانم كه چنين رفتار افتخـارآميزي را كـه از او سـر     ون پاي ستايش سقراط در ميان است، خالف عقل مي         از اين گذشته، چ   . گويم  حقيقت مي 
  .زد، از شما كتمان و پوشيده دارم

از اين روي كسي كه به نيش . داند گويند درد مارگزيده را جز مارگزيده نمي اي است كه مي باري؛ حال من درست همانند فرد مارگزيده 
  .اند كنم كه طعم آن را چشيده تواند كرد و من هم تنها به كساني شكوه مي ه باشد، درد مرا ادراك ميماري گرفتار شد

  .دارد ام، بر دل و جانم اثر نهاده و آن نيش حكمت و دانايي است كه جوان را به هر گفتار و كرداري وا مي نيشي كه من خورده

 اي آروكسي ماخوس، اي پوزانياس و اي آريستو فانوس، و خود تو              آگاتون، جا حضور داريد، اي فدروس و       اي دوستان من كه در اين     
شـما كـه نـيش فلـسفه را بـر جـان خـود               . آموزي چه جنوني است    ايد كه حكمت   بينم، شما همگي دريافته     اي سقراط كه تو را در كنارم مي       

وقت از من سر زد، مـرا معـذور           م كه شما به كاري كه در آن       زيار آگاه . دانم كه دردم را با شما در ميان گذارم          من الزم مي  . ايد احساس كرده 
هايـشان ايـن مطلـب را     اند، بايد از ماجرا بويي نبرند و گوش   ي آناني كه بيگانه     اما كساني كه محرم نيستند، مثل خدمتكاران و همه        . داريد  مي

  .نشنود

بلكـه  . فكر كردم كه ديگر نبايد فرصت را از دست بدهم         باري؛ اي مردان، چون چراغ خاموش شد و نديمان و خدمتكاران همه رفتند،              
  پس او را تكاني داده و گفتم اي سقراط، خوابي يا بيدار؟. پرده با او در ميان نهم بايد فوراً حرف دلم را روشن و بي

  !بيدارم: گفت

  ام؟ داني كه من چه فكري آيا مي: گفتم

  در چه فكري؟: گفت

تمام هواخواهان، يگانه فردي هستي كه لياقت دوستي مرا دارد و تنها تو سزاوار محبت و مهـرورزي                  در اين فكرم كه تو در ميان        : گفتم
. نظرم راجع بـه تـو همـين اسـت كـه گفـتم             . گويي و به نظرم در دل ترديد داري كه اين مسأله را با من در ميان نهي                  اما تو سخن نمي   . مني
زيرا براي . كنم كه مرا در راه كسب فضيلت راهنمايي كن و خواهش مي.  در پاي تو ريزمچه كه خود و ديگر دوستانم دارند،    خواهم تا آن    مي

توانـد در ايـن راه مـن را           كس بهتر از تـو نمـي        تر شوم و باور دارم كه هيچ       روز بهتر و شايسته    تر از اين نيست كه روزبه      چيز باارزش   من هيچ 
  .دستگيري و راهنمايي كند

كـس و   ي عوام و از اين ماجرا از هيچ تر شرمسار خواهم بود تا در برابر توده  نثار تو نكنم، از خردمندان بيش    چه كه دارم    بنابراين اگر آن  
  .چيز باك و هراسي ندارم هيچ

چه كه گفتي درست باشد، يعنـي مـن           اي دوست من، اگر آن    ! اي آلكبيادس عزيز  : وقتي حرف من تمام شد، سقراط ريشخندكنان گفت       
كني كـه در وجـود    اما اگر گمان مي. تر سازد، در اين صورت تو بايد خيلي آدم زرنگي باشي       كه بتواند تو را بهتر و عالي       داراي نيرويي باشم  

مراتـب بـيش از    بيني كـه بـه   شود كه در من قدرت و زيبايي سحرآميزي مي چه هستي بهتر كنم، معلوم مي من اين توان هست كه تو را از آن     
گونـه مـرا     مند شـوي و بـدين      ي زيبايي تن خود از زيبايي روح من بهره         كني به من نزديك شوي و با عرضه         يزيبايي بدن توست كه سعي م     

 مس بـدهي و     1خواهي همانند ديودمس    خواهي فضائل تن را با فضايل روح و جان عوض كني، مي             چه، تو مي  . فريب دهي و مغبون سازي    

 
1 Diodemes .ي گاو نر ارزش داشت، با سالح مسي ديودمس مبادله كرد گويد كه يكي از پهلوانان تروا سالح خود را كه به اندازه هومر در ايلياد مي.  
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من مغبـون نخـواهم     . اي اما اي پسر ديوانه، كور خوانده     . ت زيبايي را به دست آوري     اي از حقيقت خود، حقيق     يعني با دادن سايه   . زر بگيري 
  !شد

فرامـوش  . جويي در مـن نباشـد   چه كه مي باز بنگر و خوب بيانديش تا در مورد من فريب نخورده باشي و مبادا اشتباه كرده باشي و آن            
من چون ايـن را     . گذارد و تو از اين مرحله هنوز بسيار دوري          اني مي شود، چشم سر روي به ضعف و ناتو         گاه كه چشم عقل باز مي       مكن آن 

بيانديش و ببـين    . و اكنون اختيار با توست    . چه در دل داشتم با تو در ميان نهادم          و هر آن  . نظر من همان است كه تشريح كردم      : شنيدم، گفتم 
  .كه خير و صالح من و تو در چيست

  .كنم تا ببينم كه خير و صالح هر دوي ما در چيست و كجاست  مي وقتي ديگر فكر.گويي راست ميخب، : گفت

بنـابراين برخاسـتم و بـي آن كـه     . ام، اكنون بر قلب او فرود آمده است ها، گمان كردم كه تيري كه از كمان رها كرده بعد از اين صحبت   
م او را در آغوش فشردم و سراسر شب را در كنار او ـ كـه   حرفي بزنم، لحافم را بر روي او انداخته و خود نيز در كنار او آرميدم و با بازوان

  .هاي آفرينش است ـ خوابيدم راستي از شگفتي به

هاي من بود و زيبـايي و        با اين همه، سقراط باالتر از دلبري      . گويم  تواني اين را كتمان كني و بگويي كه دروغ مي           اي سقراط، هرگز نمي   
ي داوران ـ چه، شـما حاضـران ايـن جمـع ميـان مـن و سـقراط داوريـد ـ داد مـرا از غـرور و             اكنون ا. آراستگي من را به ريشخند گرفت

آن شب ديگر بين ما چيزي نگذشت و چون صبح دميد، از زير لحاف بيرون آمدم و گويي كه انگار در كنار پدر . خودپسندي سقراط بگيريد  
  .واهندي خدايان بر اين امر گ همه. تر خود خوابيده بودم يا برادر بزرگ

دار شده بود و از سوي ديگـر در برابـر مردانگـي و فـضيلت و                  از يك سوي غرور من جريحه     . دانيد كه آن روز چه بر من گذشت         نمي
زيرا با مردي طرف شـده بـودم كـه از لحـاظ فـضيلت و معرفـت و       . زده بودم چيرگي بر نفسي كه سقراط از خود نشان داد، مات و شگفت      

چه، از اول بـر مـن   . توانستم از معاشرت با او پرهيز نمايم نه توان آن را داشتم كه او را به خشم آورم و نه مي     . ارداعتدال و شرافت، نظير ند    
به اين جهت، تنها اميدم براي به دام انداختن او، همين راهي بود كـه               .  است 1تر از اثر آهن بر تن اياس        روشن بود كه اثر پول در او حتّي كم        

از ايـن روي، در كـار و بـار او درمانـدم و اكنـون خـود را غـالم و اسـير                 . ي آرزوهاي مرا نقـش بـر آب كـرد           او همه ولي  . در پيش گرفتم  
  .يابم گوش او مي به حلقه

هـاي   او در تحمل بـر سـختي  . سفره هم بوديم سنگر و هم دوش و هم اين واقعه پيش از آن روي داد كه با هم در لشكركشي پوتيديا هم            
يك از مـا همچـون او بـر           يافت، هيچ   افتاد نقصان مي    كه در هر اردويي اتفاق مي       بردبارتر بود و چون مواد غذايي ما چنان       ي ما     جنگ، از همه  

يـافتيم، كـسي ماننـدش غـذاهاي سـربازان را گـوارا               و چون به غذا دسـت نمـي       . تحمل و شكيبايي آن تنگي معيشت و گرسنگي توانا نبود         
توانست بنوشـد و هرگـز مـست          تر مي   كرد، از همه بيش     اما اگر كسي او را بر آن دعوت مي        . كرد  رهيز مي نوشي پ  از افراط در باده   . خورد  نمي
  .گاه كسي او را به حالت مستي نديده است اين عجيب و شگفت است كه هيچ. شد نمي

  سـرما ـ كـه تحمـل سـرما و     در اوج سرماي زمستان ـ در آن نواحي به نهايـت سـرد و   . ام كس را همانند او نديده در تحمل سرما هيچ
بيني است و اغلب افراد از سوزش سرما توان بيرون شدن از چادرهاي خود، جز با پوشيدن سر تا پـاي خودشـان                         پيش] قابل[ها غير    سختي

بـه  . رفـت   يها حتّي بهتر از آنـان راه مـ         ها و برف   در پشم و پوست را نداشتند، سقراط با پاي برهنه و با پوششي اندك و عادي، بر روي يخ                  
  .زند كردند كه سقراط محض تمسخر و تحقير ايشان دست به چنان اقدام و حركاتي مي طوري كه گمان مي

از جملـه   .  و شگفت او را در آن دوران جنگ براي شما يادآور شوم            العاده  فوقو نيز شايسته و سزاوار است كه بعضي ديگر از كارهاي            
اي بس مـشكل او      سرپا ايستاده گويي كه حل مسأله     ) اي چون مجسمه ( در افكار ژرفي فرو رفته و        اين كه بامداد يكي از روزها، ديده شد كه        
 

  .ن باستان است كه هومر، دالوري او را توصيف كرده استاي يونا يكي از پهلوانان و دالوران افسانه 1
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حالت او همچنـان    . ي او تا به ظهر طول كشيد و همگان را به حيرت واداشته بود              و اين حالت خلسه   . را سخت به خود مشغول داشته است      
هـا    آن  اي از    بلكـه عـده   . ي شام خورده، ولي از شدت گرما به چادرهاي خود نرفتنـد           ي سربازان ايون    گاه همه   آن. هنگام نيز ادامه يافت    تا شب 

ي شـب، تـا برآمـدن      اما سقراط همـه   . ايستد  گر اين باشند كه تا كي سقراط همچنان سرپا مي          هاي خود را بيرون انداختند تا نظاره       رختخواب
د، در اين موقع سقراط مراسم ستايش خداي خورشيد را به جـاي آورد  آفتاب همچنان بر جاي خود ايستاد و چون صبح دميد و آفتاب برآم            

  .گاه به دنبال كار خود رفت و آن

  .چون اين نيز ارزش شنيدن دارد. خواهم سخني از كمال شجاعت و دالوري او در جنگ برايتان تعريف كنم اكنون مي

و ايـن   . سقراط مرا ترك نكرد تا من و سالحم را نجات داد          ،   بودم روزي در هنگام گيرودار جنگي كه من زخم خورده و بر زمين افتاده            
ولي جايزه واقعاً حق . ام به من بدهند خواستند نشان لياقت و دالوري را به مناسبت مقام و رتبه حادثه پس از آن جنگي بود كه فرماندهان مي

ولي او با توجه به مقامي كه من در سپاه داشتم، از من . دسقراط بود و من اصرار داشتم كه فرماندهان لشكري نشان لياقت را به سقراط بدهن
  .پشتيباني كرد و اصرار ورزيد كه نشان به من داده شود

، رو به هزيمـت     Deliumكنم و آن هنگامي بود كه لشكريان ما بعد از جنگ دليوم               داستان ديگري نيز از شجاعت او باري شما تعريف مي         
در آن هنگام من سوار بر اسب بودم، ولي سقراط پياده بود؛ آن هـم بـا داشـتن سـالحي                     . تماشايي بود در آن گيرودار، وضع سقراط      . نهادند
شـان   هـا رسـيدم، دلـداري      چون من بدان  . كردند  نشيني مي   كلي از هم پاشيده بودند و او در مصاحبت با الخس تنها عقب              سپاهيان به . سنگين

گونـه كـه تـو، اي آريـستو           و همـان  . آرامش و وقار سقراط در آن لحظه تماشايي بـود         . نددادم و گفتم كه همراهشان خواهم بود تا تنها نمان         
كـه    گرداند؛ چنـان    سو مي   سو و آن    هايش را به اين اين     رفت و چشم    اي، او با وقار و متانت تمام راه مي         فانوس، به شعر و قصيده وصف كرده      

  .داشت نظر دور نميزند و دوست و دشمن را از  هاي آتن قدم مي گويي كه در كوچه

كند كه از تـرس، فـرار را    دشمن كساني را در جنگ دنبال مي   . ي كساني است كه ترس جنگ را در او اثري نيست            چه، سقراط از جمله   
  . بود و از اين لحاظ بر الخس نيز برتري داشتي او جالب توجه خصوص آن كه ذهن و انديشه به. دهند بر قرار ترجيح مي

ي سـقراط را     اي آريستو فانوس، شايسته است كـه تـو آن منظـره           . توان نقل كرد    ي سقراط بسيار مي     ت شگفت درباره  گونه حكايا   از اين 
تر، چنان مراقب احـوال و اوضـاع رفقـاي خـود و حركـات                پيمود و با متانت و وقار هرچه تمام         نمايش دهي كه چگونه با ثبات قدم راه مي        

مان خود را به سالمت از خطر نجات دهد و با اين كه لشكر ما دچار هزيمـت و گرفتـار چنـان                   رز دشمنان بود تا به حسن تدبير، همگي هم       
اي  ديد كه با دالوري از جان گذشـته و بـه دفـاع ايـستاده                شكستي شده بود، باز هيچ هماوردي از ميان دشمنان، خود را حريف سقراط نمي             

  .رو گردد همچون سقراط روبه

 خور ستايش است، اما بعضي از آن خصال پسنديده و واالي او با ديگران غير قابـل قيـاس و                     گرچه همگي محاسن شگفت سقراط در     
كس را در آن      چه كه او مخصوص به خود دارد، اين است كه او را ذاتاً مقامي جداگانه و برتر از ساير مردان است و هيچ                        سنجش است و آن   

بلكه همچنان كه قبالً گفتم، بايد گفتار و . ها مقايسه نكنيم ت كه اصالً او را با انسان     و بهتر آن اس    .صفات نيك انباز و همانند او نتوان دانست       
  .ها تشبيه و مقايسه نمود ها و ساتورن كردار او را به گفتار و كردار سيلين

كنـد و     ي بيان مي  ا چه، او كالم خود را در پوشش لفاف و اصطالحات ساده          . رسد  سخنان او در آغاز بسيار عاميانه و مضحك به نظر مي          
نمايد، به طوري     كند كه مرتب همان اراجيف را تكرار مي         آورد و چنين وانمود مي      دوز و دباغ سخن به ميان مي       از خر باركش و آهنگر و پينه      

بگـشايد و بـه     اما اگر كسي كليد رمز سـخنان او را          . گيرند  هايش را به ريشخند مي     شناسند، حرف   سواد و يا كساني كه او را نمي        كه مردم كم  
شود كه همـه      پس پشت آن سخنان به تحقيق و وارسي پردازد، جهاني خواهد ديد ژرف، پر از رمز و معني و تمثيل و معرفت، و متوجه مي                        

چه را كه به شنيدن و گفتن آن شايـسته و سـزاوار اسـت، بـسيار بـاارزش       ها چنان است كه آن   آن  الهاماتي است آسماني و روحاني و تفسير        
  .اي شد و راهنماي نوع بشر براي زندگي شرافتمندانهبا مي
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اما از سرزنش او نيز پرهيز ننمودم و به شما گفتم كه            .  صفات نيك سقراط كه مرا به ستايش و ثنايش وادار ساخت           اين بود اي دوستان،   
بلكه او با خارميدس    .  سقراط واقع گرديدم   مهري  راستي من تنها فردي نبودم كه چنين مورد بي          به. چگونه مرا مورد تمسخر و تحقير قرار داد       

ولـي  . هاسـت   ي آن  باخته او نخست وانمود كرده كه دل     . پسر گالوكون، و اوتيدوموس پسر ديوكلوس، و بسياري ديگر نيز چنين كرده است            
بگـشايي و فريـب او را       اي آگاتون، اين سخن را به خاطر تو گفـتم تـا ديـده               . ها شده است    آن  در نهايت چنان نقش بازي كرده كه معشوق         

ي ديگران پند گيري تـا        مقدار نكني و از تجربه      چه بر ما گذشته است، درس عبرت گيري و خود را در جلوي او خوار و بي                  نخوري و از آن   
  .بر سر تو همان نيايد كه بر سر ما آمد

رسـيد كـه      چه، به نظر مـي    .  او خنديدند  ي حاضران از سادگي گفتار و صداقت سخنش بر          جا رسيد، همه    چون سخنان آلكبيادس به اين    
  .هنوز دل آلكبيادس در گرو محبت سقراط است

توانـستي چنـين      وگرنـه هرگـز نمـي     . كنم كه تو هوشياري و مست نيستي        اي آلكبيادس، گمان مي   : اما سقراط، روي به او كرده و گفت       
. نقشه و منظور اصلي تو در پايان سخنانت آشكار شد         . ن سازي ي ستايش ظاهري من، نقشه و منظور اصلي خود را پنها            در زير سايه   ماهرانه

تـو در   . بله؛ نقشه و مقصودت فقط جدايي انداختن ميان من و آگاتون است           . ي ميان من و آگاتون را شكرآب كني         تو در نظر داري كه رابطه     
كـس ديگـر بـه غيـر از تـو           اين است كه من با هيچ      ي مقصود تو    همه. داري  جانبي پوشيده مي   به نما را به صورت حق      اين عبارات ساده   ،پرده

اي آگـاتون، نبايـد     ! كردي  هاي اساطيري به روايات ساتير و سيلنوس را جعل نمي           وگرنه تو اين داستان   . دوستي و رفاقت نكنم و مهر نورزم      
  .اجازه دهي كه آلكبيادس تو را فريب دهد و ميان من و تو جدايي اندازد

. ي او مـين اسـت      كنم كه نقـشه     من هم گمان مي   .  من مقصود او را به يقين دريافتم       .آري، حق با توست   : آگاتون در پاسخ سقراط گفت    
زيرا من جـاي خـود را       . اي برنخواهد بست   اما از اين نقشه طرفه    . جا دستگيرم شد كه اكنون او ميان من و تو نشسته است             چه، مطلب از اين   

  .نشينم كنم و در كنار تو مي عوض مي

  .پس بيا و در كنار من بنشين: فتسقراط گ

ببـين كـه مـن از جفـاي     . خواهد بر من جفا كند دارد و مي باز هم اين مرد دست از سر من برنمي! آه خدايا: آلكبيادس فرياد زد و گفت 
گذاري آگاتون بـين    كنم كه الاقل ب     اي سقراط، از تو خواهش مي     . خواهد كه در همه حال بر من غلبه كند          او مي ! كشم؟  ها كه نمي   سقراط چه 

  .من و تو بنشيند

تو مرا به سبب اين كه در سمت راست تو نشسته بودم ستايش كردي و بر من نيز واجب اسـت                     . سقراط جواب داد كه اين محال است      
او را  كه طبق قرار مجلس، نفر سمت راست خود را ستايش كنم و اگر او به ميان من و تو بنشيند، ناچار خواهـد شـد كـه پـيش از آن كـه                                  

ستوده باشم، به ستايش من پردازد و اين بر خالف قرار خواهد بود كه دو بار كسي مرا بستايد و حال نوبت من است و بايد از تو بخـواهم                              
  .ي شايستگي جوانان به مدح و ستايش پردازم كه مخالفت نكني و بگذاري كه درباره

كـنم بگـذار مـن در         خـواهش مـي   . ال است كه من در جاي خود بمـانم        اي آلكبيادس، حال مح   : آگاتون از خوشحالي فرياد زد و گفت      
جـوري اسـت و در جـايي كـه سـقراط حـضور دارد،        هميـشه ايـن  : آلكبيادس گفت. مند شوم طرف سقراط بنشينم تا از ستايش وي بهره     آن

اكنون هم با حقه و زرنگي، سرانجام موفق        . تواند از زيبارويي دل ببرد و در دلبري جوانان با او به رقابت پردازد               كس ديگري جز او نمي      هيچ
  .شد كه دل آگاتون را به خود جلب كرده و او را در كنار خود بنشاند

آمدنـد، بـه     ولي در اين هنگام ناگهان جمعي از بدمستان شهر كـه از مهمـاني شـبانه مـي         .آگاتون برخاست و در پهلوي سقراط نشست      
هدف و    باز بود، به مجلس ريخته و آشوب و غوغا برپا كردند و همه را مجبور كردند كه بي                 ي آگاتون هجوم آورده و چون درب خانه           خانه

  .گساري بپردازند به افراط، به باده
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كرد، در اين هنگام آروكسي ماخوس و فدروس و چند تن ديگر از مجلس بيرون رفتند و خـود                     به طوري كه آريستودموس تعريف مي     
اما سحرگاه با بانگ خروس بيدار گرديـد و ديـد كـه             . ها دراز بود، بسيار خوب خوابيد        آن موقع شب   او را هم خواب فرا گرفت و چون در        
اند و تنها آگاتون و آريستو فانوس و سقراط هنوز بيدارنـد و سـبوي بزرگـي از بـاده در ميـان       جا رفته ديگران يا در خوابند و يا آن كه از آن      
  .گويد ها سخن مي آن و سقراط نيز براي نوشند  نهاده و به نوبت از راست به چپ مي

قـدر فهميـده بـود كـه          ولـي همـين   . ها را در خاطر نداشت      آن  هاي   آلود بود، آغاز بحث را نشنيده و صحبت        آريستودموس چون خواب  
ند واقعي آن كـسي  پرداز بايد بتواند كه تراژدي هم بنويسد و هنرم  كوشيده تا آن دو مخاطب خود را متقاعد سازد كه شاعر كمدي             سقراط مي 

كرد، سرانجام آن دو نفر هم با سقراط موافـق            كه آريستودموس روايت مي     چنان. ي كمديك برآيد و هم از پس تراژيك        است كه هم از عهده    
  .آلود بودند، ديگر نتواستند به صحبت ادامه دهند ولي چون خواب. شدند و اين مطلب را پذيرفتند

  . در ربود و پس از آن، چون سپيده دميد، آگاتون هم به خواب رفتدر اين موقع آريستو فانوس را خواب

كه رسم و عـادتش      ولي سقراط به خواب نپرداخت و پس از آن كه آن دو را خوابند، برخاست و بيرون رفت و آريستودموس هم چنان                     
  .بر اين بود، بلند شد و به دنبال سقراط به راه افتاد

جا گذراند و چون شب فـرا رسـيد،           شويي كرد و روز را در آن       جا به عادت خود، تن      رفت و در آن    Lyrcuumگاه ليسيوم    سقراط به ورزش  
  .ي خويش بازگشت تا به استراحت پردازد به خانه

  پايان
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  گفتار پي

يونان قديم، مهد دانش و علوم و حكمت و سرزمين فالسفه و حكمايي است كه تا نوع بشر در جهان اسـت، نـام تمـامي آن بزرگـان                             
راستي كه از غرائب روزگار و نوادر هوش و ذكـاء بـشري اسـت كـه در جهـان        ويد و پايدار و آثار آنان ابدي و ماندگار خواهد بود و به            جا

بردند، در يونان آن روزگـار بزرگـاني چـون سـقراط و            تر مردمان روي زمين در نهايت ناداني و جهالت به سر مي             باستان، در زماني كه بيش    
بهـا از خـود بـه يادگـار          مند ديگر، در اوج آزادگي و وسعت نظر و عمق فكر، آثاري بـس عظـيم و گـران                     و صدها دانش   افالطون و ارسطو  

  .گذاردند كه براي ابد در تاريخ بشريت تابان و نورافشان بر جاي ماندگار خواهند ماند

ي، سرمـشق و پيـشواي هنرمنـدان، و در ادب           سازي و موسيق   رو حكما و در نقاشي و هنر و مجسمه          پيش يونانيان در فلسفه و حكمت،    
ي كشورهاي اروپايي، پيـرو شـعرا و نويـسندگان            اكثر شعرا و نويسندگان بعد از رنسانس، در همه        . اند استاد ادباي آيندگان بعد از خود بوده      

  .اند يونان باستان بوده

  .ي آن در دست نداريم  هيچ كتاب جامعي دربارهبخش بسيار مهمي از آثار يونان باستان، ميتولوژي آن كشور است كه ما تاكنون

منـدان    اما عمـوم دانـش    . ولي با اوهام و خرافات بسيار در هم آميخته شده است          . ميتولوژي يونان، در اصل بسيار عميق و فلسفي است        
در . تايش اربـاب انـواع بـوده اسـت    ها، بنا بر پرستش و س      آن  چه، مذهب رسمي و آيين زندگان       . اند بزرگ يونان نيز بدان اساطير معتقد بوده      

  .واقع ميتولوژي، دين يونانيان باستان است

ها مربوط به همان ميتولوژي است و برخي ديگر، اعـالم افـراد معاصـر                 آن  ، اسامي خاصي ذكر گرديده كه برخي از         ضيافتي    در رساله 
كن بود، به شرح و گزارش آن اسـامي پـرداختيم تـا بتـوانيم               جا كه مم    تر خوانندگان، تا آن     باشد و ما براي شناخت و درك بيش         افالطون مي 
  .مند را فراهم كرده باشيم پژوهان ارج تر سبب لذت دانش هرچه بيش

   آگاممنون ـ1

او با خواهر هلن ازدواج كرد و به خاطر شهامت و اعتماد به نفـس خـود،   . اي و فرمانده قهرمانان يونان در جنگ تروا بود  پادشاه افسانه 
ي شـهر   او در هنگام محاصـره . وي براي خشنودي ديان و نجات ناوگان يوناني، يكي از دختران خود را قرباني كرد    .  سپاه يونان شد   فرمانده

ولي چون به وطن خود بازگشت، با خيانت زن خويش، در هنگام    . پريام، از خود شجاعت بسيار نشان داد و در نهايت، فاتح جنگ تروا شد             
  .خواب به قتل رسيد

   آشيل ـ2

هـا، چـون متولـد شـد،      طبق روايـت افـسانه    .  خود جاودانه ساخته است    ايليادآشيل نيز يكي از قهرمانان يونان است كه هومر، او را در             
ي  سبب تمـام بـدن او بـه جـز پاشـنه            بدين. ي پاي او را در دست گرفته بود، داخل كرد          مادرش او را در نهري در جهنم، در حالي كه پاشنه          

سيمرغ فنينكس او را تعليم داد و شبرون به او فنون جنگ و تيراندازي و درمان مجروحان را آموخـت و بـراي ايجـاد                         . تن شد  پايش رويين 
چون وارد جنگ شد، حضورش . گويي كرده بودند مرگ او را در جنگ تروا پيش. روح جوانمردي و سلحشوري، او را از نخاع شير غذا داد      

. آشيل خشمگين گرديد و براي كشتن آگاممنون رهـسپار گرديـد  . منون زن اسيري را از آشيل ربوده بودآگام. ي وحشت دشمنان گرديد  مايه
گيـري موجـب    اين كنـاره . آشيل سوگند ياد كرد كه ديگر در جنگ شركت نكند و به چادر خويش بازگشت. ولي او را از اين كار بازداشتند 

با شنيدن اين خبـر، آشـيل   . الح آشيل را بر تن كرده بود، به دست هكتور كشته شد         درپي يونانيان شد و حتّي پاتروكل كه س        هاي پي  شكست
ي جنگـي    او پاي هكتور را بـه ارابـه       . ي جنگ تاخت و هكتور را كشت و لشكريان تروا شكست خوردند            براي انتقام دوست خود به معركه     
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اندكي بعد، آپولون كه به شكل پاريس درآمده بود، آشـيل           .  افكند خود بسته و سه بار به دور شهر گردانيد و سپس نعش او را در برابر پريام                
نعش او را از دست لشكريان تروا نجات دادند و خاكستر او را بـا تـشريفاتي   . ي پاي او نشانه رفته بود، به قتل رساند را با تيري كه به پاشنه   

  .ي سيژه نهادند داشتند، در دماغه كه براي خدايان معمول مي

    ايلياد ـ3

 است كه منسوب به هومر است و موضوع آن، خشم و غضب و دليـري و                 ، اشعار حماسي  ايلياد. ، مأخوذ از ايليون، شهر ترواست     ايلياد
  .قهرماني آشيل، و نتايج حاصله از آن است

زيـرا مـورد غـضب      شود كه طاعون لشكريان يوناني را از پاي درآورده است،             جا شروع مي     از اين  ايلياد. جنگ تروا ده سال طول كشيد     
  .اند آپولون واقع شده

   آپولون ـ4

آپولون پسر ژوپيتر . دانند او را خداوند روز و طب و هنر و شعر و موسيقي مي. خدايان ميتولوژي يونان باستان استترين  يكي از بزرگ
  .آوردند  مرگهاي ناگهاني به شمار مياست و نيز او را خداوند تطهير و تزكيه، فال نيك، و همچنين خداوند انتقام و امراضي چون وبا و

   آلكستيس ـ5

هاسـت،    ها كه جان مردمان در دست آن       از اين روي از پارك    . ورزيد  آپولون به آدمت عشق مي    . دختر ارشد پلياس و همسر آدمت است      
ايـن  . خود را فداي او كـرد     آلكستيس  . خواست كه آدمت را هرگز نميرانند، مگر اين كه در روز مرگ وي، كسي به جاي او قبول مردن كند                   

 آلكـستيس اوريپيـد   ها به نام      آن  آور يونانيان را بر آن داشت تا چندين تراژدي بر اساس آن بنگارند كه از آن ميان، تنها يكي از                      ماجراي حزن 
  .باقي مانده است

   ـ آريستودموس6

او همـشهريان خـود را وادار       . كـرد    در آتن زندگي مـي     ي قرن چهارم پيش از ميالد،      ي زبردست و ماهر تراژدي يوناني در نيمه        هنرپيشه
  .اي، پدر اسكندر، صلح كنند و خود نيز به عنوان نماينده و سفير مردم يونان به دربار او راه يافت ساخت كه با فيليپ مقدونيه

   ـ آگاتون7

 قبـل از    448م و اشرافي آتن، و متولد سال        هاي مه   وي متعلق به يكي از خانواده     . باشد  سراي دراماتيك معاصر افالطون مي     شاعر و غزل  
  .از او به غير از چند قطعه تراژدي، اثري باقي نمانده است. ميالد است

  آپولودروس ـ 8

زيسته است و همچنين نقاشي به همين نام  ي قرن چهارم قبل از ميالد، در اسكندريه مي   يكي از شاعران كمديك يونان است كه در نيمه        
  .تزيسته اس در آتن مي
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  ارفه=  ـ ارفئوس 9

در موسـيقي چنـان     . دان دنياي باستان اسـت     ترين موسيقي   او بزرگ . دانند  برخي او را پسر آپولون مي     . پسر اياجرس، پادشاه تراس است    
در . ردندك  افتادند و درندگي را فراموش مي       گويند حيوانات وحشي و درنده به هنگام شنيدن نواي موسيقي او، به پايش مي               استاد بوده كه مي   

ارفه براي بازگرداندن او به اين دنيا، به جهنم داخل گرديد و چنان خـوش نواخـت كـه خـدايان جهـنم                       . روز عروسي، ماري زنش را گزيد     
. ولي ارفه سر خود را برگردانيد تا زن خود را بـار ديگـر ببينـد               . همسرش را به او بازپس دادند، به شرط آن كه به پشت سر خود نگاه نكند               

  .سبكي در ادبيات پديد آمده كه ارفيك نام دارد. حس شد و او را دريدند هوش شد و بي  بيناگهان

   ـ آريستو فانوس 10

 كمدي نوشت 54. او از جواني در كار تئاتر مشغول بود . احتماالً در آتن متولد شده است     . آورترين شاعر كمديك يونان باستان است      نام
در يكي از آثار خـود      . هايي هستند هجويه در مورد سياست و اجتماع        تر آثار او رساله     بيش. امالً باقي است  ها ك   آن  كه از اين ميان، يازده عدد       

  .، سوفسطاييان را مورد استهزاء قرار داده استابرهابه نام 

   ـ اورانوس11

  .نامند اورانوس را خداي آسمان مي. ترين خدايان اساطيري يونان باستان است نام يكي از كهن

  اسكوالپ ـ 12

ژوپيتر از اين كار او برآشـفت  . كرد او به شفاي بيماران اكتفا نكرده، بلكه مردگان را نيز دوباره زنده مي. خداي طب و پسر آپولون است   
ي وقـت و مـار هـم كـه           خروس كه نشانه  . شد، او را مجازات كرد      تر مي  سكنه  روز بي  و به تقاضاي پلوتن، خداي جهنم، كه قلمروش روزبه        

  .باشند ي احتياط است، خاص اسكوالپ مي نشانه

   ـ افيالتس13

  .اند بنابراين يونانيان به او نسبت خائن داده. گويند كه افيالتس كسي بود كه ايرانيان را به ترموپيل راهنمايي كرد مي

   ـ اركادي14

آنان مردمـي بودنـد كـه بـه         . ناميدند  اديان مي اي بوده در يونان قديم كه در قسمت مركزي پلوپونز قرار داشته و مردمان آن را آرك                 ناحيه
ي بارز سعادت و سادگي به شـمار          اين واژه در ادبيات يوناني، نمونه     . اي داشتند  شغل چوپاني مشغول بودند و زندگاني ساده و سعادتمندانه        

  .رفته است مي

   ـ اوريپيد15

اوريپيد تحصيالت كاملي كـسب كـرده       . پيش از ميالد به دنيا آمد      480او در ساالمين به سال      .  شاعر تراژدي يونان باستان است     اوريپيد،
 پـيش از  440ي تـراژدي، در سـال    اما نخستين پيروزي او در مسابقه. ، نمايش دادپلياداو در بيست سالگي اولين تراژدي خود را به نام       . بود

 اثر ادبي دارد و پـنج       92در حدود   . الف با آريستوفان بود   او دوست آلكبيادس و كرتياس و مخ      . او فلسفه و علوم را نيز آموخت      . ميالد است 
نوشـت و اشـعار    او بـسيار سـاده مـي   . ي ماجراي تراژيك الكسيس اسـت  يكي از آثار مهم او، درباره  . ي تراژدي را دريافت كرد     مرتبه جايزه 
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قطعـه و   قطعـه » پرستان زن«يا » منادها«ه دست او ب. در اواخر عمر خود، به دربار پادشاه مقدونيه رفت   . سرود و لطف سخن داشت      زيبايي مي 
  .كشته شد

   ـ آلكبيادس 16

عيـوب  . رفـت   طلب به شمار مـي     او هم داراي صفات برجسته و هم فردي خودخواه و شهرت          . شاگرد سوگلي سقراط و ژنرال آتن بود      
او در جنگ پوتيـده، كـه   . ر درهم خريده بودهزا گويند سگي داشت كه آن را به هفت مي. طلب بود اخالقي زيادي نيز داشت و بسيار شهرت     

ولـي  . او مردم وطن خود را وارد جنگي عليه سيـسيل كـرد و فرمانـده ايـن اردو شـد              . يكي از شهرهاي مقدونيه است، با سقراط همراه بود        
ه اسـپارت را ضـد وطـن        گـا   هاي ايران گريخـت و آن      بنابراين پيش يكي از ساتراپي    . هاي هرمس گرديد   سرانجام متهم به دستبرد به مجسمه     

  .انگيز، به قتل رسيد هاي ايران، به خاطر انجام اعمالي خيانت او سرانجام به دست يكي از ساتراپي. خود، وارد جنگ كرد

   ـ باكوس17

باكوس در جنگي كه خدايان بر ضد غوالن ترتيب دادند، به كمك پـدر خـود شـتافت و شـهامت و                      . خداي شراب و پسر ژوپيتر است     
  .يار از خود نشان داددليري بس

   ـ پارمنيدوس18

، »از طبيعـت  «كتاب معروفي داشته به نـام       . يكي از فيلسوفان بزرگ يوناني است كه در قرن ششم پيش از ميالد، در شهر اله متولد شده                 
  .كه تقريباً يكصد و شصت شعر آن باقي مانده است

   ـ پوزانياس19

ي  پوزانياس ديگري نيز بوده كه نـوه      . ها، فرمانرواي سراسر يونان گردد     عدت ايراني خواست با كمك و مسا      سردار اسپارتي است كه مي    
  .اولي است

   ـ پروديكوس20

افالطـون در كتـاب     . او در آتن مكتبي ايجاد كرد كه معروفيت يافـت         . سوفسطايي يوناني كه در قرن پنجم قبل از ميالد تولد يافته است           
ديني مندرج در آن منـع، و   ي مطالب بي  هاي او را به واسطه      گويند كه قضات آتن، انتشار كتاب       مي. دكن  ، اندكي او را استهزاء مي     پروتاگوراس

  .از او كتابي در خصوص طبيعت انسان و كتابي در معاني و بيان باقي مانده است. خود او را محكوم به نوشيدن جام شوكران كردند

   ـ ديوتيما21

دهـد و برخـي را عقيـده بـر آن اسـت كـه ايـن                   يبايي و عشق را از زبان سقراط، بدو نسبت مي          ز  اي است كه افالطون تئوري     نام كاهنه 
  .باشد شخص، موجود خيالي افالطون مي

   ـ ساتير22

دادند كه دو گوش تيز       ها را به اين صورت نشان مي        آن  . اي يونان باستان هستند كه مصاحب باكوس، خداي شراب بودند          خدايان افسانه 
  .تر ني داشتند ي راست و سيخكي و دو شاخ در پيشاني با پاهايي به شكل بز و در دست بيشدر سر با موها
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   ـ سيلون23

  .ها و مزارع بود خداي جنگ

   ـ سولون24

 قبـل از  558 پيش از ميالد و متـوفي بـه سـال    640وي متولد . ي يونان باستان است گانه گذار معروف آتن و يكي از عقالي هفت     قانون
  .را بنياد نهاد و از نياكان افالطون استاو نظام مشروطه و آزادي . ميالد است

   ـ سيلن25

  .ي باكوس، خداي شراب است پدر ساتيرها و لـله

  آفروديت=  ـ ونوس 26

ناهيد ي زهره است كه به فارسي  ناميدند و نيز نام ستاره ي زيبايي است كه يونانيان باستان او را آفروديت و روميان آن را ونوس مي    الهه
  .شود ناميده مي

   منالس ـ27

دو بـرادر نـزد   . اژيـست، آرتـه را كـشت   . پسر آرته و برادر آگاممنون است كه در كاخ آرته، با اژيست، پسرعموي خود، تربيت شـدند           
 هلن دو فرزند به  از. منالس بعدها پادشاه اسپارت شد    . نام زن منالس، هلن است    . پادشاه اسپارت فرار كردند و با دو دختر او ازدواج كردند          

دست پاريس، پسر پريام داد تا او را بربايـد و ايـن عمـل او سـبب                  هاي طوالني منالس، زن او هلن خود را به           در يكي از غيبت   . وجود آمد 
ا ولي خداي عشق، آفروديـت، او ر      . هكتور را شكست داد و پاريس فرار كرد       .  كشتي به تروا حمله كرد     60منالس با   . هاي تروا گرديد    جنگ

  .پس از فتح تروا، هلن را به چنگ آورد و او را بخشيد. نجات داد

   ـ مارسياس28

  . نواخت وي بسيار نيك ني مي. جوان زرنگي بود و اهل فريژي

  هراكلس =  ـ هركول29

ودك مـاران را در     لـيكن كـ   . اش فرستاد تا او را ببلعند      به هنگامي كه طفل بود، ژونن بر او آشفت و دو مار به گهواره             . پسر ژوپيتر است  
ماجراي دوازده خـوان او بـسيار معـروف    . سپس جواني شد نيرومند و رشيد، ولي با برادر خود  مخالفت ورزيد. ميان بازوان خود خفه كرد   

  .ي عمر خويش، فيلوست ارزاني داشت سرانجام در كوه اتا خود را سوزانيد و تير و كمان خويش را به دوست و مصاحب همه. است

  هرو= ور  ـ هكت30

طبق مغيبات تا زماني كه زنده است، شهر تـروا را در برابـر حمـالت يونانيـان حفـظ                    . پسر پريام، پادشاه تروا و شوهر آندروماك است       
ي شجاعت و فتوحات درخشان خود، مدت ده سال خرابي وطن             به واسطه . از اين روي به فرماندهي سپاه تروا منصوب گرديد        . خواهد كرد 

جا فتوحات او به پايان       در اين . يق افكند و دشمن را شكست داد و ناوگان يونان را آتش زد تا آن كه پاتروكل را نيز كشت                   خويش را به تعو   
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زن او به او وفادار ماند و ايـن خـود موضـوعي            . دارد  به خواهش پريام، آشيل نعش او را مسترد مي        . شود  رسد و به دست آشيل كشته مي        مي
  .هكتور يكي از قهرمانان بسيار مهم ايلياد است. تان گرديدبراي نويسندگان يونان باس

   ـ هزيود31

گوينـد كـه هزيـود بـا          مـي . انـد  هاي زيادي نقل كرده    ي او افسانه    درباره. باشد  ي يونان باستان و متولد آسكرا مي       يكي از شعراي بلندپايه   
ي اول  ي ادبـي، رتبـه   يگاه شعر و ادب قرار داد و در يك مسابقه       او منزل خود را پا    . برادرش پرسه، در موضوع ارث اختالف زيادي پيدا كرد        

  .از او سه اثر ادبي بر جاي مانده است. گرديد

 ي دريانوردي و پندهاي اخالقي كارها و روزها كه موضوع آن كشاورزي و نيك و بد ايام است و اندرزهايي درباره .1

 سب خدايان را گزارش كرده استانساب خدايان كه در آن اعتقادات يونان باستان و اصل و ن .2

 ي پسر هركول شعر توصيفي كوتاهي درباره .3

   ـ هومر32

ي شرح حـال او در        با وجود آن كه هشت كتاب درباره      . سراي يونان باستان است    هاي حماسه   ترين چهره   هومر، از مشهورترين و بزرگ    
 به يادگار مانـده     اديسه و   ايلياد از او دو اثر بسيار مهم به نام          .دست است، ليكن هنوز شرح حال واقعي او بر همگان نامعلوم و پوشيده است             

  .زيسته است مندان معتقدند كه وي در قرن نهم قبل از ميالد مي اكثر دانش. است

  پايان
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  1388تهيه شده در سايت فرهنگي گرداب ـ تير ماه 

  ن گذاريداگر مايل به همكاري در خطايابي اماليي اين كتاب هستيد، ما را در جريا

  

  :در گرداب بجوييد
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