
  در زمینه عشق:

  )ضیافت( 'یومسمپوز'در  'مانتینا'از  'دیوتیما'از گفتگوی سقراط با 

 اثر افالطون )گیاهخوار(

 

 قبل از میالد متولد شد. ۴۷۰سقراط ارجمند در آتن یونان در حدود سال 

بسیاری از مردم او را پدر فلسفه ی غربی میدانند. سایرین او را بعنوان یک 

 استادی روشن ضمیر می شناسند. معلم خردمند و 

 از زندگی و فلسفه اش، بعد از رحلت او، اغلب اطالعات درمورد سقراط،

 افالطون و زنوفون نوشته شد.  توسط دو شاگردش،

هدف اصلی یک شخص روی زمین، کشف حقیقت  سقراط عقیده داشت که

شغل و  است. او اظهار کرد که بیشتر مردم زندگی خود را بر خانواده و ترفیع

خود  درحالیکه باید نگران رفاه روح مسئولیتهای اجتماعی متمرکز میکنند،

 باشند. 

سقراط بخاطر شفقت نسبت به همه موجودات، تغذیه گیاهخواری را ترویج 

 میکرد.



 اثر مشهور افالطون منتخبی از کتاب ضیافت

 که اهنیو ک یونانی پیشگوی ،مانتنیااز  دیوتیماسقراط و  میان جذاب یگفتگو

 :بوداستاد این فیلسوف ارجمند 

 «نه.« »یک موجود فانی؟ پس عشق چیست؟»پرسیدم: "

  «پس کیست؟»

بلکه حد واسط  او نه فانی است و نه فنا ناپذیر، همانگونه که از پیش گفتم،»

 «میان این دو است.

 «ای دیوتیما، او چیست؟»

 تمام ارواح، او واسطه ای میان و مانند او یک روح بزرگ )دایمون( است،»

 «خدایان و آدمیان است.

 «توان و قدرت او در چیست؟»من گفتم: 

او  نیایش ها و نیازهای مردمان را وساطت میان خدایان و آدمیان،»پاسخ داد: 

او برای  و اجابت و پاداش های خدایان را نزد خدایان می برد و فرمان ها

شکافی که آنها را جدا می سازد می  هاو میانجی است ک آدمیان می آورد؛



و از طریق او فنون پیامبران و  و از برکت او عالم به هم پیوند می یابد، بندد،

 نبوت و طلسم، راه خود را پیدا می کنند. و همه، کاهنان،

خدا با انسان درنمی آمیزد؛ اما از طریق عشق تمام ارتباطات و گفتگوی زیرا 

ب چه در بیداری، انجام می گیرد. خردی که این خداوند با انسان چه در خوا

بسیار و  اکنون این روح ها یا نیروهای واسطه را درک می کند معنوی است.

 «و عشق نیز یکی از آنها است. گوناگون هستند،

زیرا خود  خدایان حکمت و دانش نمی جویند، حقیقت امر این است:»

 و حکمت نیست. نیازی به کسب دانش و شخص دانشمند را خردمندند؛

و بدبختی فرد نادان در  به تحصیل دانش نمی پردازد. همچنین شخص نادان هم

او  از خود راضی است، که با وجود اینکه خوب و خردمند نیست همین است،

دیوتیما،  -اما »من گفتم:  «احساس نیاز نمی کند ندارد. هیچ تمایلی برای آنچه

پس جویندگان خرد چه کسانی  نادان، نه دانا در طلب خردمندی باشد و نه اگر

 «هستند؟

اینها کسانی هستند که  جواب این سوال را می داند؛ هر کودکی»او پاسخ داد: 

زیرا خرد زیباترین  عشق یکی از آنها است. قرار دارند؛ میان دانایی و نادانی

 عشق نیز یک فیلسوف است: و بنابراین، و عشق از زیبایی است؛ چیز است،



در میان دانایی و نادانی قرار  و عاشق خردمند بودن دانایی است،یا عاشق 

 «دارد.

 «او چه می خواهد؟ وقتی یک مرد زیبایی را دوست دارد،»دیوتیما پرسید: 

 «که زیبایی متعلق به او باشد.» من به او پاسخ دادم:

کسی که زیبایی  باز هم سوال دیگری را مطرح می کند: این پاسخ،»او گفت: 

 «چه وضعی پیدا می کند؟ حب کندرا تصا

 «من جوابی آماده ندارم. برای آنچه پرسیدی،»پاسخ دادم: 

و سوال را یک بار  بگذار خوبی را به جای زیبایی قرار دهم، پس،»او گفت: 

  اگر کسی عاشق خوبی باشد، هدفش چیست؟ دیگر تکرار کنم:

 «به دست آوردن خوبی.»من گفتم: 

 «ه چیزی را به دست می آورد؟چ و آنکه صاحب خوبی شود،»

 «پاسخ به این سوال آسانتر است. خوشبختی را بدست می آورد،»گفتم: 

سعادتمند شده  سعادتمندان در نتیجه رسیدن به خوبی درست است،»او گفت: 

چون  چرا مردم طالب خوشبختی هستند؛ و دیگر هم الزم نیست بپرسیم اند.

 «پاسخ نهایی و قاطع است.



و آیا  و آیا این آرزو و خواسته همگانی است؟ کامال درست است.»من گفتم: 

 «یا فقط بعضی ها؟ همیشه همه خواهان خوبی خود هستند،

 «این خواسته بین همه مشترک است. همه انسان ها؛»پاسخ دادم: 

بلکه فقط به برخی  پس چرا همه را عاشق نمی نامند، ای سقراط،»او پاسخ داد: 

دوستدار همان  یکه تو می گویی همه مردمان همیشهدرحال عاشق می گویند؟

 «چیزها هستند.

 «چرا اینطور است. - خودم هم در عجبم،»من گفتم: 

 دلیلش این است که یک بخش از چیزی برای تعجب نیست؛»او پاسخ داد: 

اما به بخش های  نام کلی عشق را به آن می دهیم، عشق را مجزا می سازیم و

 «.دیگر نام دیگری میدهیم

 «منظورت را واضح تر بیان کن.»گفتم: 

همانطور که میدانی اشعاری وجود دارد،که » او به شرح ذیل به من پاسخ داد:

شعر یا آفریدن  تمام خلقت یا گذر از نیستی به هستی پیچیده و متنوع است.

یا شاعرند یا  مندو همه اساتید هنر و فرآیند تمام هنرها خالقیت است؛ است،



بلکه نام های دیگری  تو میدانی که به آنها شاعر نمی گویند بازهم، آفرینشگر.

 و در ارتباط با موسیقی فقط آن بخش از هنرکه از بقیه جدا شده است، دارند؛

و آنها که در شعر استاد  شعر نامیده می شود، و نظم )ریتم شعر( می باشد،

 «به معنای واقعی شاعر نامیده می شوند. هستند

 زیرا ممکن است بطور کلی بگویید که ق نیز به همین صورت.و در مورد عش»

اما  قدرت بزرگ و لطیف عشق است؛ تمام آرزوی نیکی و خوشبختی فقط

خواه از راه اندوختن  به سمت عشق کشیده می شوند، کسانیکه از راه دیگری

 -عاشق خوانده نمی شوند  یا ورزش یا حکمت و فلسفه باشد، مال و ثروت

 فقط برای یک نفر شکل می گیرد  که محبت آنها کسانی است نام کل درخور

 «فقط به این ها عاشق یا معشوق می گویند.

 «که انسانها عاشق خوبی هستند. حقیقت ساده این است،»

 «آنها عاشق و طالب تملک خوبی هستند؟ بله،که باید اضافه شود»گفتم: 

  «بله، این باید اضافه شود.»

 «بلکه تصاحب پایدار و همیشگی خوبی؟ و نه تنها تملک آن،»

 «این نیز باید اضافه شود.»



اشتیاق به تملک خوبی برای  بطور کلی عبارت است از پس عشق،»او گفت: 

 «همیشه؟

 «این کامال درست است.»

وقتی از عشق می گفت به من  دیوتیما همه اینها را در زمان های مختلف

 فت:و من به یاد دارم یک بار به من گ آموخت.

 و اشتیاق به آن چیست؟ ای سقراط، علت وجود عشق،»

وقتی شوق  پرندگان و همچنین حیوانات، مگر نمی بینی چگونه همه جانوران

زایش در آنها پدید می آید،که با میل به هم آغوشی آغاز می گردد،گرفتار 

حتی  در مراقبت از بچه ها، برای آن دچار عذاب هستند؛ عشق می شوند و

به  در راه فرزندان خود با قوی ترین ها ین جانداران هم آماده اند کهناتوان تر

و آنها رنج و  جان بدهند و کشته شوند، نبرد برخیزند و شاید هم برای آنها

شاید انسان از سر  به فرزندان خود غذا برسانند. گرسنگی را تحمل می کنند تا

سات پرشور را داشته این احسا اما حیوانات چرا باید عقل این گونه عمل کند؛

 «می توانی به من بگویی چرا؟ باشند؟

 او به من گفت: دوباره پاسخ دادم که من نمی دانم.



اگر از این نکته غافل  در هنر عشق می توانی استاد شوی، و آیا گمان می کنی»

به دلیل همین ناآگاهی  اما دیوتیما من قبال به شما گفته ام که و ناآگاه باشی؟

پس علت آن  چون میدانم که به یک آموزگار محتاجم؛ آمده ام؛ خودم نزد تو

 "«به من بگویید. و رازهای دیگر عشق را

 

پیرامون  سخنان دیوتیمااز  یسقراط برخدر آنجا، که  افالطون، "یومسمپوز"

 عشق را ذکر می کند.

 

به دلیل همین ناآگاهی خودم نزد تو  دیوتیما من قبال به شما گفته ام که»... "

پس علت آن و رازهای  چون میدانم که به یک آموزگار محتاجم؛ آمده ام؛

 «به من بگویید. دیگر عشق را

 جاودانه است،  امریکه عشق  می پنداریاگر  جای شگفتی نیست،»: او گفت

 یعت، طبیزن امردر همان  خاطرنشان کردیم، بار ینچند در اینجا همانطور که

 است: یو جاودانگ یتال ابدبه دنب تا آنجا که ممکن است یفان

وجود  همواره زاد و ولد یراز ،توسط زاد و ولد تحقق می یابدفقط  ینو ا

 .جایگزین می کند قبلی، یجابرا  یدیجد



 :او وحدت مطلقدر و نه  جانشینی هست، فرد ی آندر زندگنه 

همان اسم را خواهد  و کهنسالی، یجوان میان هدر فاصله کوتاهر فردی، 

 داشت،

او در  ،را دارد خودمنحصر به  یتو هو یزندگ یوانیشود که هر ح یگفته مو 

موها، گوشت،  -از دست دادن و جبران است  یکردن روند دائم یحال ط

 است. ییردر حال تغ یشهو کل بدن هم استخوان ها، خون

که عادات، چرا صادق است،  یزروح ن بلکه در مورد جسم،که نه تنها در مورد 

کس از ما  یچت، دردها، ترس ها، هرگز در ها، لذامیال، یدعقا ،خلق و خوی

در مورد دانش هم همین صدق  اما همواره می آیند و می روند، ،یستن یکسان

 به طور کلی،  این است که شگفتی استما  یو آنچه که هنوز هم برا ، میکند

 نباشیم؛ یکسانما هرگز  تا با احترام به آنها ،از بین می روندو  دانش ها می آیند

 .کنندرا تجربه  یمشابه ییربطور جداگانه تغ کدام از آنهاهر  بلکه

 یشهکه هم نبود آگاهی است، بر آن داللت دارد "یادآوری"آنچه عبارت 

رسد  یشود، و به نظر م یو حفظ م یدتجد یادآوری، و با ،شود یفراموش م

 یهمه امور فانکه  جایگزینیطبق قانون  ،یدجد حقیقتی اما درهمان است که 

 یگزینی،بلکه با جا  کامال به همان شکل،نه البته  حفظ شده اند،توسط آن 



 قبلی اشمشابه  و یدوجود جدبر خالف الوهیت در  یمیفرسوده قد کالبد

 و نه کسی دیگر؟ همان است یشههم و زندگی میکند

 یم یجاودانگ، مشمول یفان یزهر چ یا یبدن فان سقراط،از دید ، یبترت ینبه ا

 یگر.د یروشه اما جاودانه ب ،شود

عشق و این یک  یراز ید،تعجب نکن به فرزندان خود  مرد هااز عشق و عالقه 

 «است. یبه جاودانگ یعالقه جهان

صحت واقعاً  ینا یادانا، آ یوتیماید یا» شدم و گفتم:  یرمن از سخنان او متح

 «؟دارد

 پاسخ داد: ف فاضلاطمینانی برگرفته از یک فیلسواو با و 

و از  فکر کن، مرد ها یفقط به جاه طلب برای اینکه قانع شویسقراط،  ای»

 در نظر بگیری که  ینکهمگر ا کرد، یتعجب خواه آنها روشهایبودن  احمقانه

 شوند. یم برانگیخته ،شهرت یچگونه با عشق به جاودانگ

پول و  بپذیرند،تمام خطرات بزرگ را به جای فرزندان خود تا  حاضرندآنها 

 به خاطر و حتی مردن را، متحمل می شوندرا  یهر نوع زحمت کنند ومی خرج 

 «که جاودان باشد. نامی از خود برجای گذاشتن



و هرچه آن  ،همه کار می کنند همه مردهامن متقاعد شده ام که "... او گفت، 

 یلتوه فضشهرت باشک یدبه ام ها بهتر باشند، آن ها بیشترانجام شان می دهند،

 "هستند. یآنها خواستار جاودانگ یراز ،جاودانه

فرزندان را  مبدل به زن می شوند و به لحاظ جسمانی باردارند،که فقط  یکسان»

 ، همانطور که آن ها امیدوارند ؛عشق آنهاست یتشخص ینا - آورند یم یابه دن

انتظار  در آینده که یو جاودانگ را حفظ کرده و نعمت یاد آنها فرزندانشان

به این  -هستند  آبستن یروحآنهایی که به لحاظ اما  .آنها بدهندرا به دارند 

تصور  به لحاظ جسمانی، دلیل مرد می شوند که به لحاظ روحی خالق ترند تا

 کدام برای روح مناسب است، آبستن شدن، یا در بر داشتن. کن که

 و این مفهوم ها چیستند؟

 یشاعران و همه هنرمندان خالقانی، ینچن بطور کلی تقوا و خرد هستند. -

نوع خرد  زیباترینو  یناما بزرگتر را دارند. "مخترع"عنوانِ  یاقتهستند که ل

و به آن  ،می شودو خانواده ها  کشورهااست که مربوط به  یزیتاکنون، آن چ

 «شود. یو عدالت گفته م اعتدال



شاید با  سقراطای  یزن تو یکه حت ،ندهست عشقکوچک  یرمز و رازها ینهاا»

و اگر  ،در راس اینها استتر که  یبزرگتر و پنهان امری به آنها مواجه شوی؛

  یادانم که آ ینم تو را هدایت خواهند نمود، ،یآنها را با روح درست دنبال کن

 تواما من تمام تالش خود را خواهم کرد تا به  .ی یا نهبه آن برس یتوان یم

می قدم  مسیر ینکه در ا یکس .یکن یرویپ آناز  اگر بتوانیو  دهم آگاهی

 اول، اگر توسط و تا ظواهر زیبا را ببیند، کند شروع یجوان از یدبا گذارد،

 -دارد برا دوست  ظواهر یناز ا یکیفقط تا  ،شود راهنمایی درست استادش

 فهمد که یخودش م یبه زود ،کند یجادا زیباافکار  یداو با فارغ از اینکه

 یبایی ظاهر،ز اگرآنگاه و  وابسته به زیبایی دیگری است، ک ظاهر،یبایی یز

دهد که ن یصچقدر احمقانه خواهد بود که تشخ بطور کلی مطلوب او باشد،

 است! یکسان وجود دارد و ظاهریهر  در یباییز

که  ظاهرینسبت به  کاهش می یابد اوعشق شدت  و اگر این را درک کرد،

او به تمام ظواهر زیبا عشق خواهد  شمارد،آن را خوار و کوچک خواهد 

 زیبایی ذهنی، دلپسندتر از او این را در نظر می گیرد که در گام بعدی ورزید،

 زیبایی های ظاهر بیرونی است. زیبایی ذهنی، دلپسندتر از



به او عشق  زیبایی ظاهری داشته باشد، فضیلت کمی ی بااگر روح از اینرو

و منجر به زایش  و به جستجو خواهد پرداخت ،ورزیده و تمایل پیدا می کند

مجبور به تامل تا اینکه  که می تواند آن جوان را بهبود بخشد، افکاری می شود

تمام این  و به این درک برسد که ،یندرا بب ینو قوان رسوم یها یباییز شود و

و  است؛ سخیف امری فردی، یباییو آن ز زیبایی ها از یک خانواده هستند،

تا بلکه زیبایی های آن ها  آن علوم را ادامه خواهد داد، بعد از قوانین و رسوم،

 یا یک انسان یا یک رسم شود، نه اینکه اسیر عشق زیبایی یک جوان را ببیند،

و به دریای پهناور زیبایی  بلکه می اندیشد کوته بین، و یک اسیر فرومایه

 در عشق  را یاریبس یفشربا و و مفاهیم زی ها یشهاند او گرایش می یابد،

 "«خلق خواهد کرد. بیکران

 


