تصویر دیگر افالطون از نامیرایی در محاورة میهمانی
حميدرضا محبوبي

آراني

چکيده
نظر رايج و تثبيتشده در فلسفة افالطون آن است که وی به ناميرايي
نفس پس از مرگ ،بعنوان ناميرايي امری ماندگار و ثابت قائل است .نفس
آدمي ـ دستکم بخش مهمي از آن که همان عقل استـ گوهری است از
جنسي ديگر و آمده از جهاني ديگر که بعد از مرگ بنحوی باقي ميماند.
اما محاورة ميهماني افالطون چشماندازی از ناميرايي ترسيم ميكند که با
تصوير چهرهيي پديدهشناسانه از نفس و انتساب ميل برای ناميرايي به
اروس ،نفس را دستخوش دگرگوني ميداند و در نتيجه ،ناميرايي آن را
متفاوت از ناميرايي در برداشت رايج ميشمارد .مدعای مقالة حاضر اينست
که برای فهم و تفسير افالطون از ناميرايي در محاورة ميهماني الزم است
به برخي از اشارات وی و در ضمن ،به بحث زايش و پرورش و نيز ياد و
خاطره دقت شود تا بتوان بر اساس آن به مدلي پويا و آفرينشگرانه از
ناميرايي رسيد که نه مستلزم ماندگاری نفسي اينهمان پس از مرگ است
که به اندرنگری ايستا و ساکنِ مُثل مبتهج است و نه وجود نفسي از
جنسي ديگر را پيشفرض ميگيرد .اين نوشتار ضمن برشمردن و توصيف
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مدلهای چهارگانهيي که افالطون از ناميرايي ترسيم ميكند ،به ترسيم
ويژگيهای مهم و مشترک و در مواردی متمايز آنها ميپردازد و نشان
ميدهد که اين ناميرايي پيوندی ناگسستني با آفرينش گفتارهای دربارة
فضيلت حقيقي يا تصويرهای آن ،زندگي در ياد و خاطرة نسلهای آينده و
نيز تأثيرگذاری غيرمستقيم در جهان دارد.

كليدواژگان :ناميرايي ،نفس ،ياد و خاطره ،صور ،فضيلت ،افالطون.
*

*

*

هكتور :چرا به تروی آمدی؟
آخيلس :هزار سال ديگر مردم دربارة اين جنگ صحبت خواهند
کرد.
هكتور :هزارسال ديگر حتي گرد و خاک استخوانهای ما هم باقي
نمانده است.
آخيلس :بله شاهزاده؛ اما نامهای ما برجای خواهد ماند.
(از گفتگوی آخيلس و هكتور در فيلم تروی )Troy

مقدمه
بنا به برداشتهای گوناگون از ناميرايي ،ميتوان آن را با دو شكل عمده بيان
نمود:
 )1ناميرايي با همان هويت
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 )2ناميرايي با هويت /هويتهای متفاوت (انواع تفسيرها از تناسخ)
ناميرايي در صورت نخست ،دستکم در سه شكل زير قابل تصور است:
الف) به کل نفس آدمي
ب) به جزئي از نفس آدمي
ج) به نفس و سپس به جسم و نفس با همديگر
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در آثار دوران مياني افالطون بطور خاص بحث از ناميرايي در قالب (الف) يا (ب)
به يكي از مباحث محوری بدل ميشود .برای نمونه ،در محاورة فايدون (،)Phaedo
موضوع بحث بمناسبت آخرين ساعات زندگي سقراط ،مرگ و ناميرايي است و
برخي از مهمترين استداللهای افالطون در دفاع از زندگي پيش از دنيا و پس از
دنيای نفس ارائه ميشوند (ر.ک:

.)Plato, 1997, 70d-72d; 73c-77a; 78b-80b
()1

فايدروس ( ،)Phaedrusسقراط در ()245c-246a

در

و بمناسبت بحث دربارة

ماهيت و سرشت نفس بدليل اينكه نفس سرمنشأ حرکت است ،آن را ناميرا
ميشمارد و استداللي بنفع آن تقرير ميكند .در ادامه نيز بحث مهمي دربارة
داستان نفس و هبوط و صعود مجدد وی ذکر ميشود ( .)246a-249dدر سنت
اسالمي نيز برداشت و تفسير رايج از فلسفة افالطون عمدتاً دنبالة همين مسير
تفسيری را گرفته است که بر اساس آن نفس قبل از بدن موجود است و
کبوتروار از باغ ملكوت به قفس تن گرفتار شده و اگر پاک و رستگار شود ،به
عالم ملكوت جاودانه ميرود و اگر پالوده نشود به دوزخ هبوط ميكند (ر.ک:
خامنهای18 :1831 ،ـ.)113 ،9
موضوع اين مقاله ،محاورة بحثبرانگيزی از آثار دوران مياني افالطون است
که در آنجا نيز ناميرايي يكي از مباحث اصلي را تشكيل ميدهد .در اينجا،
سخنرانيها دربارة اروس يا نيروی عشق در نهايت به بحث دربارة نيكبختي
آدمي و ارتباط آن با اروس ميپردازند و از اين رهگذر ارتباط و پيوند ميان
اروس و نيكبختي و ناميرايي اهميتي ويژه مييابد .در حاليكه ظاهراً در ساير
آثار دوران مياني ،افالطون به هنگام صحبت از ناميرايي نفس ،آن را نوعي

19

ماندگاری و بقا در عالمي ظاهراً جداگانه لحاظ ميكند .بنظر ميرسد در
ميهماني نفس فاقد چنين ماندگاری و حتي بصراحت فاقد اينهماني در زمان
است .گوييکه افالطون در اينجا تصويری ديگر ،بسيار متفاوت از تصوير سنتي
و کالسيک ،از نحوة ماندگاری يا ناميرايي ارائه ميدهد که اگرچه جای قياس
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ندارد ،بيشباهت به تصوير حافظ در بيت زير از دوام عاشقان نيست:
هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
ثبـت اسـت بر جـريدة عالـم دوام ما
در بخش دوم ،به طرح مسئلة اين مقاله با ذکر چرايي شروع سخن دربارة
ناميرايي و نحوة ورود شرکتکنندگان در محاورة ميهماني به اين مبحث
ميپردازيم و به برخي از آرائي که دربارة سرشت متمايز تصويری که افالطون از
ناميرايي در اين محاوره ترسيم کرده ،اشاره ميشود .در بخش سوم ،به ماهيت و

سرشت اينگونه ناميرايي با تمرکز بر برخي پارههای کليدی از متن ميهماني
پرداخته ميشود .افالطون از همان آغاز محاوره با فراهمآوردن روايتي واسطهيي
و غيرمستقيم از ماجرای ميهماني و تأکيد بر ياد و خاطره مشخصاً سعي ميكند
خواننده را بلحاظ دراماتيک با محتوای بحث خود مواجه سازد .در اين مقاله ،ما
دستکم با سه مدل از ناميرايي در ميهماني روبرو هستيم که در هر سه مدل
و برداشت ،مفاهيم ياد و خاطره ،زايش و پرورش و رشد مفاهيمي کليدی
هستند .در بخش چهارم ،به تقرير چهارمين مدل از ناميرايي ـ ناميرايي آنگونه
که يک فيلسوف ميتواند بدان دست يابدـ ميپردازيم و نشان ميدهيم که اين
ناميرايي نيز ،با وجود برخي تفاوتهای بارز ،در کنار آن سه مدل ديگر قرار
ميگيرد و از ويژگيهای اساسي آنها برخوردار است .در هر حال و در هر چهار
مدل ،ناميرايي فراآوردهيي است ،اعم از اينكه آن را تماميتيافته يا
20

تماميتنيافته بدانيم که تنها و طي يک فرايند زاينده و آفرينشگرانة پويا امكان
()2

نيل بدان وجود خواهد داشت و چيزی از آن قسم که با تعبير اندرنگری

ساکن و ايستای صورت زيبايي يا ساير مُثل بتوان از آن ياد کرد ،در اين تصوير
از ناميرايي وجود ندارد.
دربارة اين تفاوت ميان آراء افالطون (درمورد سرشت نفس و ناميرايي) در
آثاری مانند جمهوری ،فايدون و ميهماني ،تفسيرهای گوناگوني مطرحشده که
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گزارشي از دو طيف تفسيری آن را گاتری در شرح خود بر ميهماني افالطون در
تاريخ فلسفة يونان باستان فراهم آورده است (.)Guthrie, 1986, pp. 92-387
هكفورث در مقالة خود مدعي است که افالطون در ميهماني بگونهيي آگاهانه به
تجديدنظر در مورد آرائش دربارة ناميرايي ميپردازد و به «نوعي شكاکيت موقت»
ميرسد ،زيرا داليلي را که در فايدون در دفاع از اين باور ارائه داده بود ،ناکافي
ميدانست ( ،)Hackforth, 1950هرچند افالطون بعد از اين در جمهوری ،فايدروس
و قوانين با ارائة استداللهای ديگری به موضع اولية خويش در فايدون باز ميگردد.
حمله به هكفورث بسيار سريع و با مقالة « »Luce, 1952آغاز شد.
گاتری در جمعبندی نظر بسياری ديگر از دانشوران که موضعي مخالف
هكفورث اتخاذ کردهاند ،معتقد است که ناميرايي فايدون پيشفرض افالطون در
ميهماني است ،و اساساً موضوع ميهماني ناميرايي نيست و نبايد بدون در
نظرداشتن فايدون به بحث ناميرايي در ميهماني نگريست .بنظر گاتری بايد
ميان دو نوع ناميرايي ـ ناميرايي از نوع همارهماني ( )everlastingnessو
ناميرايي بمثابه جاودانگيـ تفاوت قائل شد .ناميرايي از نوع همارهماني همان
نوع ناميرايي است که جانوران نيز از آن برخوردارند و از طريق توليد مثل و
زايش آثار هنری اتفاق ميافتد .ناميرايي از نوع جاودانگي اما مختص بخش
خاصي از نفس ،يعني ذهن يا عقل است:
نظرية صور و ناميرايي نفسِ «با خود» (يعني ذهن مطابق فايدون
( ،))79dاز يكديگر جدا ناشدنيند .هنگامي که ديوتيما از توليد مثل و
زايش بعنوان تنها راه ناميرايي نفس سخن ميگويد ،و سقراط در
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فايدون از نفوس ما بعنوان اموری براستي ناميرا سخن ميگويد ،آنها در
واقع دربارة دو چيز متفاوت صحبت ميكنند :ناميرايي

جايگزين()8

برای بخش ميرای وجود ما ،که در هنگام مرگ تحليل ميرود ،و
ناميرايي حقيقي نفس خداگونة ما ،يعني عقل .افالطون اين نكته را
در فايدروس ( )246c-dروشن ميسازد .در اينجا او نفس را ناميرا اعالم
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ميكند ،اما ميگويد نفس ميتواند «بالهايش را از دست بدهد» ،فرو
بيايد و «در قالب بدني زميني درآيد که بنظر ميرسد ،بسبب توانايي
نفس ،خود را حرکت ميدهد .اين ساختار مرکب از نفس و بدن،
موجود زنده يا جانور نام ميگيرد و بدان ميرا نيز گفته ميشود.
()Guthrie, 1986, p. 389

از نظر گاتری ،ناميرايي که در اسرار کوچكتر و کماهميتتر در قالب زاد و
ولد و شهرت و افتخار و مانند آن ذکر شده ،همگي از نظر افالطون اموری
براستي غيرواقعي هستند و ناميرايي واقعي را بايد در اسرار بزرگتر و مهمتری
يافت که به ناميرايي فيلسوف مربوط ميشوند .بنظر وی تعبير بارداری و زايش
را که در توصيف ديوتيما از ناميرايي فيلسوف ذکر شده ،بايد بصورت استعاری
فهميد و از اينرو نميتوان ناميرايي وی را نيز از سنخ ناميرايي جايگزين و
نيابتي مثالً شاعر و قانونگذار ديد .همچنين در توضيح عبارت بحثبرانگيز
« »207d-208aميكوشد تا بر حسب گفتار افالطون در فايدون ( )66dمتذکر
شود که او واژة شناخت و علم را بمانند تعبير نفس ،به دو معنا بكار ميبرد:
يكي شناخت و علمي که در اين جهان محسوس بدست ميآوريم و اساساً
دانش واقعي نيست و ديگری شناخت و علمي که حاصل مواجهه قوة عقالني
نفس با مُثل پس از مرگ و جدايي از بدن است .به همينسان نفس گاهي
بمعنای عام نفسِ تنمند و دارای بدن است که همة ويژگيهای طبيعي از
غذاخوردن و توليد مثل و تغذيه را به همراه بدن مديريت ميكند و ديگری
نفس بعنوان جزء عقالني که جاودانه است و از جنس و همخويشِ مُثل.
22
بدون اينكه وارد اين درگيری مستقيم با گاتری و طيف وسيعي از مفسران
در اينباره شوم ،ميكوشم تفسيری از سخنان ديوتيما در راستا و ادامة تفسير
هكفورثي و برخي مفسران ديگر همعقيده با وی ،از برداشت افالطون از
ناميرايي در محاورة ميهماني ارائه دهم که دستکم با اين محاوره وقتي
بصورت مستقل در نظر گرفته ميشود ،سازگارتر درميآيد .اين تصوير ديگر
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ميتواند در صورت پرورانده شدن به کار دفاع از رويكردی بيايد که  )1به نفسي
ناميرا ،يا بخشي ناميرا برای نفس ،قائل نيست )2 ،ناميرايي را در قالب روايتي
از ناميرايي جايگزين يا نيابتي تفسير ميكند و  )8ناميرايي خاص فيلسوف را
نيز بيرون از اينگونه ناميرايي نميداند و آن را مدلي جداگانه از ناميراييِ ايستا و
اندرنگرانه که در عالم سكون و ثبات سپری ميشود ،تلقي نميكند .چنانچه
بتوانيم اين تصوير ديگر را بصورتي منسجم و متكي بر ميهماني با توجه به
ساختار دراماتيک و نيز محتوا و نص صريح متن آن ترسيم کنيم ،خود همين
امر ميتواند چونان قويترين استدالل عليه گاتری و همفكرانش بكار رود.
 .1طرح مسئله
 )1مسئلة مرگ و شهرت و اعتبار ناميرا را برای نخستينبار فايدروس و در
نخستين سخنراني ميهماني مطرح ميسازد ،آنجا که به نمونههای عاشقاني در
اسطورههای يوناني رجوع ميدهد ،از ميان زنان ،آلكستيس ( )Alcestisو در بين
مردان ،آخيلس ( ،)Achillesکه جان خود را فدای عشقشان ساختند و
بدينگونه مورد تحسين خدايان قرار گرفتند؛ اعم از اينكه نفوس آنها را از جهان
زيرين بازگرداندند يا اينكه به جزاير سعادتمندان( )4فرستادند:
بدين دليل خدايان افتخاری خاص را نصيب غيرت و شجاعتي
ميسازند که از اروس/عشق ريشه ميگيرد ...پس بدين داليل است
که ميگوييم عشق کهنترين خدايان است و شايستة افتخارترين
آنها ،و نيرومندترين آنها در ياریرساندن به آدميان برای نيل به
برتری [فضيلت ( ])Arêtesو نيكبختي ( ،)Eudaimoniasهم در
زندگي و هم پس از مرگ (.)179b-180b
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چنانچه پيداست در اينجا فايدروس نيل به نيكبختي در زندگي و بطور
خاص پس از مرگ را که با نوعي ناميرايي نيكبختانه و حتي شخصي ،در
ارتباط است به عشق پيوند ميزند .خدايان ،آدمياني را که پاکبازانه عشق
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ميورزند از موهبت خاص خودشان که نيكبختي ناميراست ،برخوردار ميسازند
که در کنار ماندگاری واقعي خود نفوس آنها ،يعني ماندگاری شخصي ،از
افتخاری سترگ و مانا نزد ما آدميان بهرهمند ميگردانند.
در سخنراني آريستوفانس ( )Aristophanesنيز نقطة آغاز داستان و درگيری
ميان خدايان و آدميانِ خاستگاهي و اوليه ،ريشه در تمنای اين ميرايان برای
ناميرايي دارد .آريستوفانس بصراحت چنين ادعايي ندارد اما الزمة سخن وی
چنين است« :آنها [يعني اين انسانهای خاستگاهي] ،در نيرو و توانايي
شگفتانگيز بودند و بلندپروازيشان نيز عظيم بود .آنها به [قلمرو] خدايان
تجاوز کردند ...آنها تالش کردند تا به آسمانها باال روند برای اينكه به خدايان
حمله برند» ( .)190bروشن است که اين نژاد ميرايان که از قدرت برخوردار
بودند ،ميكوشيدند تا در محور عمودی کيهان باال روند و به مقام ناميرايي که
صرفاً از آن خدايان بود ،دست يابند؛ تنها چيزی که مفهوم حمله و تجاوز را
معنادار ميسازد (ر.ک.)Nightingale, 2017, p. 148 :
اما صريحترين سخن از ناميرايي را سقراط از زبان ديوتيما ()Diotima
مطرح ميكند .ابتدا (در )205a :ديوتيما در ضمن بحث دربارة ميل و آرزوی
آدمي برای نيكبختي و دارا شدن نيكي ،از آن سخن ميگويد که «آدميان
همگي ميخواهند هماره تا دارای چيزهای نيک باشند» .در حالي که در اينجا
قيد «هماره» در اصل يوناني با نوعي ابهام در انتساب به خواستن يا دارندگي
مواجه است (ر.ک )Plato, 2008: 43f. :ديوتيما مشخص ميكند (در )206a :که
آدميان صرفاٌ نميخواهند که چيزهای نيک از آنِ آنها باشد بلكه ميخواهند تا
 24چيزهای نيک برای هميشه از آنِ آنها باشد و از اينرو «اروس/عشق ،ميل به
دارا شدن چيزهای نيک است برای هميشه» .نهايتاً ديوتيما موضوع و متعلق
واقعي عشق را ناميرايي ميداند (:)206e-207a
اما چرا زهـ وـ زاد (توليدمثل) متعلق و موضوع عشق است؟ چرا که زهـ وـ زاد
نوعي از همارهمانايي و ناميرايي برای اين آفريدههای ميراست ،تا بدانجايي که
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چيزی تواند باشد .اگر موضوع و متعلق عشق در واقع داراييِ همارهمانایِ نيک
[چيزهای نيک] است ،چنانچه پيشتر بر سر آن به توافق رسيديم ،به ضرورت
ميل ما ميبايست به اين ناميرايي به همراه با نيک [چيزهای نيک] تعلق گيرد.
از اينرو ،بايد نتيجه گرفت که موضوع و متعلق عشق نيز ناميرايي است.
 )2اما اين ناميرايي که اين اندازه مورد توجه سقراط است ،چيست و چگونه
حاصل ميشود؟ الزم است در ابتدا به نمونههايي از انسانهايي که به ناميرايي
دست يافتهاند و ديوتيما بدانها اشاره ميكند ،توجه کنيم .ديوتيما ابتدا و در
نخستين دسته ،از سه شخصيت اسطورهيي ياد ميكند :آلكستيس ،آخيلس و
کودروس( .)208d( )5سپس دو شاعر برجسته و واقعي يونان ،هومر و هسيود را
به فهرست اضافه ميكند (همان) و در کنار هومر و هسيود از «همة ديگر
شاعران بزرگ» نيز ياد ميكند (در )209c-d :که بسبب آنگونه فرزنداني که
داشتند از «شكوه و ياد [/شهرت] ناميرا» برخوردار گشتند و حسرت ديگر
آدميان را برانگيختند .سرانجام ،ديوتيما در انتهای فهرست ناميرايان خود،
قانونگذاران و نظمبخشان اسپارت و آتن ،لوکورگوس ( )Lycurgusو سولون
( )Solonرا ميآورد ( .)209d-eاما نوع ناميرايي آنها چگونه بوده است؟ سقراط
در بيان سرشت ناميرايي دستة نخست ،ميگويد ايشان همگي ميبايست زندگي
ايندنيا را ترجيح ميدادند.
اگر آنها بدين نينديشيده بودند که ياد فضيلتشان که در واقع
همچنان در خاطر ما زنده است ،ناميرا خواهد بود؟ ...به باور من،
25

اين بخاطر ياد [شهرت] و برتری ( )arêteناميرا و اينگونه از
نامبرداری شكوهمند است که هرکس نهايت تالش خود را بكار
ميبندد ،و هرچه آنها بهتر باشند ،بيشتر هم تالش ميكنند :زيرا
آنها بدانچه ناميراست ميل دارند (.)208d-e

آلكستيس و آخيلس دو شخصيتي هستند که پيشتر فايدروس با تمرکز بر
حميدرضا محبوبي آراني؛ تصوير ديگر افالطون از ناميرايي در محاورة ميهماني
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بازگشت اولي به جهان و اقامت و سكنيگزيدن دومي در جزاير سعادتمندان،
بجای رفتن به جهان زيرين ،بگونهيي توجه حاضران در ميهماني آگاتون را
معطوف آنها ساخته بود .اما سقراط در سخنان خود از بازگشت آنها به نوعي
زندگي و ماندگاری شخصي ،عمداً هيچ سخني نميراند .تأييدی بر اين نكته ،اشارة
سقراط به کودروس است ،شخصيتي که در داستانهای مربوط به وی به نوعي
ناميرايي يا نيكبختي از آن دست که برای آلكستيس و آخيلس به مدد لطف و
موهبت خدايان حاصل آمد ،کمتر اشارهيي نشده است )6(.در واقع نه در اينجا و نه
در هيچ کجای محاورة ميهماني ،سقراط از امكان بازگشت نفس به زندگي
ايندنيايي يا اقامت در جهاني نامحسوس ،سكنا گزيدن در جهان سعادتمندان يا
گونهيي متصور از حيات و زندگي مجدد سخن نميگويد .تنها زندگييي که ما از
آن برخوردار هستيم ،همين زندگي ميرايي است که اينجا و اکنون در اختيار
داريم .تأييدی بارزتر حتي در توصيف ديوتيما از واپسين مرحله و پلة نردبان
صعود يافت ميشود ،آنجا که ميگويد« :آنجا در زندگي ،دوست من سقراط ...بيش
از هرجايي ،آدمي ميبايست زندگي کند ( ، )βιωτὸν ἀνθρώπῳاندرنگری
( )θεωμένῳخود زيبا» ( ،)211dو نيز «آيا فكر ميكني ...انساني ( )ἀνθρώπουکه
نگاهش را متوجه آن ابژه [خودِ زيبايي يا صورت زيبايي] ساخته و آن را ...اندر
مينگرد ،زندگي ( )βίονناچيزی دارد» (.)211e-212a
تعابير انسان و زندگي در اينجا مشخصاً اشاره به انسان دارای بدني دارد که
اينجا و اکنون زندگي ميكند و واجد انواع ميلها و از همه مهمتر به راهبری
اروس بدين مرحله رسيده است .چنين انسانِ اندرنگرندة صور ،در اينجا صورت
 26زيبايي ،در تقابل آشكار با نفس مجرد و جداشده از بدني در فايدون قرار
ميگيرد که ميبايست هيچ ردپايي از ميل و شهوت در وی باقينمانده باشد تا
بتواند به اندرنگری صور ناديدني دست يابد .در اين وضعيت ،نفس به ناميرايي
و خداگونهگييي از قسم همان صور دست يافته است (81a-b؛ نيز بنگريد به:
.)Hooper, 2013, p. 6
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 )8در محاورة ميهماني دقيقاً در همين قسمت از سخنراني ديوتيما و ضمن
بحثي که ديوتيما دربارة ناميرايي آغاز ميكند ( ،)207d-208bبصراحت منكر
امكان ناميرايي شخصي ،يا حفظ اينهماني شخصي در ناميرايي ميشود .ديوتيما
با توجه به مقايسة جهان جانوران و انسان ،تبييني واحد را در هر دو قلمرو
جاری ميداند .هم قلمرو جانوران و هم قلمرو آدميان ،به جهان هماره در تغيير
و تحول هراکليتوسي تعلق دارد که در آن هيچگونه ردی از ثبات نميتوان
يافت .در هردوی اين قلمروها ،طبيعت ميرا درصدد است که تا آنجا که ميتواند
برای هميشه وجود داشته باشد و ناميرا باشد .اما تنها شيوهيي که بدان شيوه
ميتواند اين ناميرايي را بدست آورد ،از طريق پيدايش [بازفراآوری] پيوسته
است ،يعني فرايندی که از طريق آن همواره چيز نو ديگری را بر جای چيز
قديمي مينشاند.
بنظر ديوتيما ،هنگامي که ما چيز زندهيي را همان فرد زندة ديروز يا
سالهای گذشته تلقي ميكنيم ،مثالً وقتي انساني را همان کودک سالهای پيش
و پيرمرد سالهای آينده تلقي ميكنيم ،در اينجا ما در واقع دچار نوعي توهم
هستيم .درست است که ما از يک فرد واحد سخن ميگوييم ،اما مؤلفههای
تشكيلدهندة وی از مو و گوشت و استخوان و خون و در واقع کل بدن
بهيچوجه هماني که پيشتر بودهاند ،باقي نماندهاند .کل بدن وی دچار فرايند از
ميانرفتن و نوشدن پيوسته است .تا اينجا سخن ديوتيما ،سخن نو و شگفتي
نبايد بنظر آيد .اما گسترش دامنة اين جريان مدامِ از ميانرفتن و نوشدن به
قلمرو نفس ،چيزی بيسابقه در افالطون است.
27
اين فرايند ،نه تنها در بدن بلكه در نفس نيز رخ ميدهد .عادتها ،خصيصهها،
باورها ،اميال ،لذتها ،دردها ،ترسها هيچكدام از اينها هرگز در يک فرد ثابت
باقي نميمانند ،بلكه برخي از آنها هماره بوجود ميآيند ،در حالي که برخي
ديگر از بين ميروند .حتي شگفتتر وضعيت شاخههای گوناگون شناخت
ماست .نه تنها آنها نيز ميآيند و ميروند ،بگونهيي که ما در مورد آنها نيز
حميدرضا محبوبي آراني؛ تصوير ديگر افالطون از ناميرايي در محاورة ميهماني
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يكسان باقي نميمانيم ،بلكه چنين قولي دربارة هر چيز جزئييي که ميدانيم
نيز صادق است .آنچه را ما مرور و تمرينکردن ميناميم ،در نظر آوريد .ما
اينکارها را بدينجهت انجام ميدهيم که شناخت ما را ترک ميكند.
فراموشکردن ،از دستدادن شناخت است ،و مرور کردن ،با کاشتن حافظهيي
تازه در جای آن قبلي که ما را ترک ميكند ،شناخت ما را حفظ ميكند،
بگونهيي که بنظر ميرسد همان باشد .بدين شيوه ،هر چيز ميرايي حفظ
ميشود ،نه از طريق هميشه ماندن ،که نشانة خداگونهگي است ،بلكه با
پيشگذاشتن چيز نوی از همان گونه بجای آنچه پير ميشود و از بين ميرود.
اينگونه است که سقراط ( ...آنچه ميراست ،از بدن گرفته تا هر آفريدة ديگری)
از ناميرايي بهره ميبرد؛ اما آنچه ناميراست بسيار ديگرسان ناميرايي ميكند.
پس در شگفت مباش از اينكه هرچيزی بالطبع فرزندان خودش را ارزش
مينهد .اين غيرت و عشق جهاني بخاطر ناميرايي است.
بدينترتيب از نظر سقراط ،هرآنچه تشكيلدهندة وجود ما است (نفس و
بدن) سراسر در تغيير و جريان است .از اينرو اگر در مورد انسانها ،مانند ساير
جانوران ،ناميرايي اساساً معنايي داشته باشد ،صرفاً از طريق فرايندی است که
ديوتيما در باال ذکر ميكند .بدينترتيب بجای اينهماني شخصي و عددی ،نوعي
اينهماني مبهم وجود دارد که حاصل جايگزينشدن اجزاء مشابه بجای اجزاء
از بينرفته است .مادامي که اين فرايند پيدايش دوباره و بازفراآوری و
جايگزينشدن وجود دارد ،فرد نيز زنده و ناميراست .ديوتيما بهنگام صحبت از
نفس و بدن ،بطور يكسان از تعابير بوجود آمدن يا پديد آمدن
 )gignomai/generate( 28و نابود شدن ( )apollumai/ destroyاستفاده ميكند .دو
تعبيری که دقيقاً اندکي سپستر و به هنگام صحبت از صورت زيبايي ،به يكباره
از قلمرو صور دور ميداند .صورت زيبايي بر خالف ساير اموری که از آن بهره
دارند ،يعني امور عالم محسوس« ،پديد نميآيد و نابود نميشود ...بزرگتر يا
کوچكتر نميشود از هيچ لحاظ ،و گرد هيچ تغييری بر آن نمينشيند» (.)211a-b
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روشن است که چنين تصويری از نفس ميرا ،بصراحت در برابر تصوير افالطون
در محاورة فايدون ( )Plato, 1997, 79c-81cقرار ميگيرد که در آن نفس را از
جنس و همخانواده با صور ميشمارد و نحوة وجودش را شبيهترين بنحوة وجود
خدايان ،غيرقابلتجزيه و مرگ و نابودی و از اينرو ناميرا ميداند (ر.ک:
.)Nightingale,2017, p. 145
()7

 .2ناميرایي از طریق یاد و خاطرة فضيلت و برتری

 )1در سخنان ديوتيما ناميرايي و ميل آدمي برای ناميرا ماندن بيش از هر
چيز با تعابير /استعارههای زنانة بارداری و زايش توصيف شده است .از طريق
بارداری و زايش و پديد آوردن است که آدمي ناميرايي خود را بدست ميآورد
و حفظ ميكند .شكل بارداری و زايش و پديدآوری ،بسته به اينكه فرد مورد
نظر در چه مرحلهيي از مراحل صعود از نردبان اروس باشد ،متفاوت است .اين
اشكال متفاوت ميتوانند دستکم در قالب سه دسته از همديگر متمايز شوند:
الف) اروس بطور يكسان در جهان جانوران و انسانهايي که صرفاً علقههای
جسماني دارند ،و بتعبير ديوتيما «آنهايي که بارداريشان به بدن تعلق دارد»،
خواهان آن است که ناميرايي از طريق توليد مثل و زهـوـزاد حاصل شود« :آنها
بيشتر بسمت زنان کشيده ميشوند ،و عشقشان را از طريق توليد فرزندان اظهار
ميسازند ،و بدين شيوه ،فكر ميكنند ،برای تمام زماني که قرار است بيايد ،برای
خودشان ناميرايي و يادآوری ( )Μνήμην/ memoryو نيكبختي را تضمين
ميكنند»(.)208e
29
ب) دستة دومي که ديوتيما پيشتر بدانها اشاره کرده است (در )208d :و
ميتوان بنحوی ميان دستة اول و سوم قرار داد ،يعني ميان کساني که بارداری
آنها در جسم است و کساني که بارداريشان در نفس است ،همان قهرمانان و
چهرههای مشهور اسطورههای يونان هستند که بسبب ماندگاری و ناميرايي ياد
و خاطرة ( )μνήμηνفضيلت و برتريشان ،خود را فدا ساختند.
حميدرضا محبوبي آراني؛ تصوير ديگر افالطون از ناميرايي در محاورة ميهماني
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ج) دستة سوم« ،آنهايي هستند که بارداريشان از آنِ نفس است ـ آنهايي که
حتي بيشتر از بدنهايشان در نفسهايشان باردار هستند»؛ فرزندان مناسب خود را
ميزايند که همان فهم /حكمت عملي ( ،)Phronesisو باقي فضيلتهايي ()Arête
است که شاعران همگي زايندگان آن هستند و نيز صنعتگراني که نوآوران تلقي
ميشوند .همة اين زايندگان بنحوی حاصل زايششان به فهم و فضيلت در معنای
سنتي آن در جهان يونان باستان منتهي ميشد .بيجهت نيست که ديوتيما ،در
ادامه متذکر ميشود که «تاکنون مهمترين و زيباترين تجلي اين حكمت عملي
در نظم خوب شهرها و خانهها [تدبير مدن و منازل] متحقق ميشود و نامهای
اينگونه حكمتهای عملي ،ميانهروی و عدالت است» ( .)208e-209aبنظر ميرسد
آنچه سقراط در ادامه (در )209c-d :دربارة هومر و هسيود و نيز سولون و
لوکورگوس ميگويد نيز در ذيل اين نحوة زايش قرار ميگيرد:
هرآنكه به هومر يا هسيود و همة شاعران بزرگ ديگر نگاه کند ،به
آنها بخاطر آنگونه فرزنداني که از خود برجای گذاشتند ،حسرت
خواهد خورد و ترجيح خواهد داد ،بجای فرزندان معمولي ،پدر و
مادر چنين فرزنداني باشد که به اخالف خود شكوه و يادآوری
[شهرت( ])μνήμηνناميرا بخشيدند.

چنانچه روشن است فارغ از نوع فرزند و زايشي که هر دسته دارند ،آنچه در
هر سه دسته اهميت دارد به يادماندن ياد و خاطرة زايندگان نزد ديگران است
در حالي که خودشان ديگر زنده نيستند و از ميان رفتهاند .اگر بطور خاص به
عبارت ديوتيما (در )208e :دقت کنيم ،يادآوری و خاطرة فضيلتها و برتريهای
30
فرد است که اهميت دارد .بتعبير شيفيلد ( ،)Sheffield, 2007: 106-7ما از اين
طريق به نوعي «ناميرايي جايگزين و نيابتي/عاريتي در فرزندانمان دست
مييابيم و بدينگونه داشتن چيزهايي که ارزشمند ميدانيم را در آينده بسط
ميدهيم» .در دستة اول ،پيدايش فرزندان ،ويژگيها و جنبههای مثبت فرد را
در آينده حفظ ميكند و بتعبيری نام نيک وی را زنده نگه ميدارد( )3و سبب
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ميشود فرد همچنان از طريق ديگران تأثير خودش را در جهان بگذارد .در
دستة دوم ،افتخار و اعتبار آنها و ذکر بزرگي و شكوه آنها ،چنانچه مثالً هومر
ياد و خاطرة آخيلس را زنده نگاه داشت ،حفظ خواهد شد و همچنان در
نسلهای بعدی سبب زايشها و اثرگذاريها خواهد بود .دستة سوم نيز با آفرينش
و زايش آرتههای متناسب در شعر و هنر و صناعتهای گوناگون و نيز در قالب
قانون و نظم مدن باقي ميمانند .بتعبير شيفيلد ،در همة اين موارد اين افراد از
طريق آفرينش و زاييدن «فراآوردهيي بيروني» برجای و ناميرا ميمانند .گاه
حتي آيينها و مراسمي برای بزرگداشت و يادآوری چنين زايندگان و
آفرينندگاني برگزار ميشود ،چنانچه افالطون (در )209e :ذکر ميكند و از اين
طريق و طرق مشابه ياد و خاطرة اين آدميان زاينده برجای ميماند و اثرگذاری
آنها تداوم مييابد (ر.ک.)Hooper, 2013, pp.11-12,16 :
 )2تا اينجای سخنان ديوتيما دربارة ناميرايي ،به بخش نخست سخنان وی که
معروف به «بخش بيان اسرار و رازهای کوچكتر يا کمارزشتر» است (،)203b-209e
مربوط ميشد .در ادامه و در بخش دوم سخنان ديوتيما ،يعني بخشي که به
بيان اسرار و رازهای واالتر و بااهميتتر ميپردازد ( )209e-212aـ و نزد غالب
دانشوران و محققان آثار افالطون به بخش «صعود» يا «نردبان عشق» معروف
شده ()Cooksey, 2010, p. 81ـ بيان ميكند که همة ايندست زايشها و
()9
پديدآمدن فضيلتها ،زايش و پديدآمدن تصويرهايي از فضيلت يا شبهفضيلت
هستند و زايش فضيلتهای حقيقي را بايد در جايي ديگر جست؛ يعني در
واپسين پلة نردبان عشق.
31
سخن ديوتيما در بخش اسرار واالتر ،با تمرکز بر «عاشق» ادامه مييابد.
عاشق ،پدر و زايندة چيزهای خوب است و هدفش نيز ،پرورش و تغذية
معشوقي که آبستن فضايل است .ديوتيما در اين مسير از پنج مرحله سخن
ميگويد ،پنج مرحلهيي که وجه مشترک هر کدام از آنها نگريستن يا اندرنگری
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يک نوع زيبايي ،از بدنهای زيبا تا خود زيبا و گام برداشتن از امور جزئي به
کلي و نيز همراهي عشق با زايش و آفرينش گفتارها ،ايدهها و انديشههای زيبا
اعمال و رويهها و قانونهای زيبا ،شناختها يا شناخت زيبا در يک کلمه logoi
در هر مرحله است .عاشق در واپسين مراحل از نردبان عشق« ،به دريای وسيع
زيبايي رو ميكند و درحالي که آن را اندرمينگرد بسياری از ايدهها و افكار زيبا
و شكوهمند در عشق بيپاياني به فلسفه خواهد زاييد و سرانجام ،آنمايه
نيرومند و قوی خواهد شد که يک نوع يگانه از شناخت ( )tis episteme miaرا
درک خواهد کرد» ( )210d0eو سرانجام زماني فراميرسد ،آنگاه که فيلسوف
بدان قله در صعودش دستيافته که صورت زيبايي ،صورت امر زيبا ،را
اندرمينگرد .در اينجا و در پي چنين اتفاقي است که اندرنگری امر زيبا بدو
نيكبختي ميبخشد؛ يعني آنچه مقصود و غايتالغايات همة تالشها و کوششها و
خواستهها و آرزوهای آدمي است .در اينجا و در اندرنگری صورت امر زيبا يا
خود زيبايي ،زايش و زاييدني برای اندرنگرندة آن رخ ميدهد که بر خالف
زايش جسماني،
زايش فضيلت حقيقي و نه صرفاً تصويرهای [شبحهای] فضيلت
است ،چرا که اندرنگرندة صورت زيبا در اينجا تصويری را درک
نميكند ،بلكه خود حقيقت را درمييابد .زان پس که وی فضيلت
حقيقي را زاييده و آن را پرورش داده ،امكان آن هست که او
معشوق خدايان گردد ،و اگر هيچ انساني بتواند ،خودش ناميرا
گردد (.)212a

 32نقل قول اخير دستکم ،دو نكته را پر رنگ ميسازد .نخست آنكه زايش
فضيلت کافي نيست و ميبايست با پرورش و رشد آن همراه باشد .دوم آنكه
زايش فيلسوف عاشقي که بر بلندای نردبان پای نهاده ،زايش فضيلت حقيقي
است و ساير زايشها در قياس با اين زايش ،زايش تصويرهايي از فضيلت بودند.
 )8نكتة اول ،بيان اين واقعيت کمابيش روشن است که زايش يک فضيلت
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برای ناميرا ساختن آن کافي نيست و بايد آن فضيلت در طول زمان بارها و
بارها زاييده و پرورش داده شود .بتعبير ديگر ،انجام يک فعل عادالنه يا يک کار
کوچک فضيلتمندانه کافي نيست و فرد ميبايست در طول زمان اين کار خود
را پرورش داده ،تغذيه کرده و رشد دهد .هومر اگر فقط يک داستان سروده بود
و سولون اگر يک قانون خوب نگاشته بود ،چندان در يادها و خاطرها نميماند
که اکنون و با توجه به اينكه هرکدام فضيلتهای مخصوص به خود را پرورش و
رشد دادند و در آن ممارست کردند .آخيلس فقط بخاطر يک فعل در يادها و
خاطرها نماند ،بلكه او ابتدا در طول زمان شخصيت قهرماني چون آخيلس را
ساخته بود و در بزنگاهي خاص ،تصميمي گرفت که سرنوشت وی بعنوان
آخيلس را مشخص کرد.
درست است که دست چنين شخصيتهايي در حال حاضر از دنيا کوتاه است
و امكان اثرگذاری بر دنيا ندارند ،اما شخصيت و سرشت و منش آنها چونان
الگوی رفتاری در دل و جان آدميان بسياری ميتواند تأثير گذارد و مدلي برای
رفتارهای آنها گردد .چنانكه معروف است مثالً اسكندر کبير آخيلس را
سرمشق خود قرار داده بود (ر.ک )Fox, 1973 :و از اين طريق آخيلس همچنان
با برانگيختن ديگراني به زايش و بازفراآرودن فضيلتهايي از آن نوع که خودش
زاييده بود ،تأثير خود را بر جهان ميگذاشت .در اينجا در واقع آخيلس
واسطهيي ميشود که از طريق آن ،فضيلت و برتری ،مثالً در اينجا افتخار
فداکاری دالورانه برای عاشق يا کشور ،خودش را متحقق ساخته و سبب
ميشود تا در ديگراني اين فضيلت زاييده و پرورانده شود.
33
بحث دربارة پرورش و تربيت فضيلت ،البته محدود به اين قسمت نميشود و
ديوتيما پيشتر نيز به تفصيل و درمورد ارتباط بين عاشق و معشوق به آن اشاره
کرده بود ( .)209a-cعاشقي که به باالترين نوع حكمت عملي و فضيلت ،يعني
ساماندهي و نظمبخشي شهرها و خانهها يا همان تدبير مدن و منازل ،باردار است،
چنانچه اين بارداری در جواني و پيش از ازدواج رخ دهد ،در خود نياز شديدی
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برای زايش و فراآوردن احساس ميكند .چنين عاشقي اگر خوششانس باشد و
معشوقي را پيدا کند که نفسش «زيبا ،واال و مستعد و آماده» است ،آنگاه سخنان
و گفتارها يا همان لوگوی دربارة فضيلت ( )logou peri aretesو آن ويژگيها و
خصايصي که يک انسان را انساني نيک ميسازد ،از او به وفور زاده خواهد شد و
در پي تعليم و تربيت آن نفس زيبا برخواهد آمد .در چنين وضعيت و پيوندی
است که خواهد توانست فرزنداني بزايد که ديری است نفسش بدانها باردار
است و به همراه آن ديگری ،يعني شريكش ،به تغذيه و پرورش آنها خواهد
پرداخت .اين عاشق در ابتدا به ميانهروی و عدالت باردار بود ،اما در اين مرحله
و با همكاری معشوقش ،گفتارها و استداللها يا همان لوگوی را خواهد زاييد که
در مراقبت همزمان هر دو رشد و پرورش مييابد .اين گفتارها در واقع بتنهايي
زاييده نميشدند و نياز بود که فرد باردار کسي را پيدا کند که خود از زيبايي
برخوردار است و توانايي در معرض چنين بحثهايي قرارگرفتن و چنين
مصاحبتي را دارا باشد .حاصل چنين مصاحبت و ارتباطي ،پيوندی است
عميقتر ،ژرفتر و قويتر از پيوندی که ميان پدر و مادر فرزندان ميرا وجود دارد،
چرا که اين جفت اخير «فرزنداني بسيار زيباتر و ناميرا در اختيار دارند».
بنظر ميرسد افالطون به شيوة تعليم و تربيت سقراط اشاره دارد که جوانان
زيبا را به بحث و تفكر فلسفي ،محاورات فلسفي سقراطي ،دعوت ميكرد تا در
پرتو اين مباحث هم خودش فضيلتها و ويژگيهای اخالقيش را تربيت کند و
پرورش دهد و هم آن جوانان را به چنين افراد فضيلتمندی تبديل کند.
34

 .3ناميرایي فيلسوف از طریق زایش گفتارهای بيپایان
 )1در قسمت دوم سخنراني ديوتيما که به نقل اسرار واالتر ميپردازد ،زايش
مدنظر ديوتيما با زايش گفتارهای زيبا ( )kaloi logoiآغاز ميشود؛ گفتارهايي
که مردان جوان را انسانهای بهتر ميسازد ( .)210a-cاگر به متن يوناني دقت
کنيم نكتة مهمي در متن آمده که در برخي ترجمهها ناديده گرفته شده
است(:)10
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ἔχῃ, ἐξαρκεῖν αὐτῷ καὶ ἐρᾶν καὶ κήδεσθαι καὶ τίκτειν λόγους
τοιούτους καὶ ζητεῖν

«برای عاشق بسنده خواهد بود که عشق بورزد و مراقبت کند [از
معشوقش] و پديد آورد [بزايد] و جستجوکند [در پي ...باشد /بكوشد تا...
( ])ζητεῖνگفتارهايي که مردان جوان را بهتر ميسازد» (.)210c
چنانچه نايتينگل ( )Nightingale, 2017, p. 152متذکر ميشود ،در اينجا
 ζητεῖνبعد از زاييدن و پديدآوردن ميآيد .اين بدين معناست که عاشق کارش
بعد از زاييدن اين گفتارها و فضيلتها پايان نمييابد و ميبايست درگير تعليم و
تربيت درست اين مرد جوان گردد .در واقع اين تعبير ديوتيما دقيقاً ارجاعي به
همان نكتهيي دارد که با تفصيل بيشتر در خصوص پروراندن و رشد دادن
گفته بود (در )209a-c :و چنانچه ديديم (در )212a :ديوتيما دوباره به بحث
پرورش بازميگردد که بعد از زايش و پديدآوری بايد رخ دهد .فرزندی که
زاييده ميشود در واقع فراآوردهيي تمام و پايانيافته نيست ،بلكه همچون
کودکي است که نياز به رشد و پرورش دارد تا ببالد و بالغ گردد .اين فرايند نيز
فرايندی است که حاصل همكاری دو نفر ـعاشق و معشوقـ است و بتنهايي
اتفاق نميافتد.
اين نكته ما را به نكتة دوم عبارت نقلشده از « »212aميرساند و آن اينكه
ناميرايي مربوط به فيلسوف که همراه با زايش و پرورش و تغذية فضيلت حقيقي
است ،چگونه ناميرايييي است .فيلسوف ،با صعود به باالترين مرتبه و مرحله در
نردبان صعود و اندرنگريستن صورت زيبايي کارش آغاز ميشود .او بايد در کنار
معشوق /عاشقش و در ضمن استدالل و گفتگوهای پيوسته و بررسيها و واکاويهای 35
مكرر هم فضيلتهای حقيقي را بزايد و هم آنها را پرورش دهد.
در تفسير نايتينگل ( )Nightingale, 2017, pp. 151-154در خصوص
زايشهای مرتبط با نفس با دو مدل فراآوردة زايش نفساني مواجه هستيم:
الف) در اين مدل ،فراآوردههای زاييده ،نهايي و پاياني ،يعني انجامين و
تماميتيافته هستند .هومر و هسيود ،آثاری خلق کردند و سولون و لوکورگوس
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نظامهای حقوقي و مدنييي را ايجاد کردند که فراآوردههايي نهايي و پاياني به
شمار ميآيند .اينها همگي ،گفتارهای انجاميافتهاند و آنچه در مورد آنها بعنوان
فرزندان اين افراد اهميت دارند ،صرفاً خود آنهاست.
ب) مدل زايش فيلسوف عاشقي که گفتارهای ناتمام ميآفريند که نياز دارد
تا پرورانده شود و در ضمن بحث و گفتگو و فرايندهای استداللي و تأمل
عقالني با معشوقش رشد و نمو يابد.
اما بنظر ميرسد با توجه به درآميختگي اشارات ديوتيما به رابطة پرورشي
پدر ـ مادرانه عاشق و معشوق نسبت به فرزندانشان در مراحل گوناگون نردبان
صعود ،بهتر آن است ـآنگونه که پيشتر نيز در ضمن بخش قبلي تقرير شدـ هر
دو فرزند را فرزندان و فراآوردههايي بدانيم که در طول زمان رشد و پرورش
مييابند .اگر شاعران گوناگون روايتهای مختلف و متفاوتي از آنچه هومر و
هسيود بيان کردند به شعر درآوردند ،يا قانونگذاران بعدی بر پاية آنچه سولون
و لوکورگوس بنا نهادند ،به تأمل و تصحيح رويههای حقوقي و قانوني
پرداختند ،اينها نشان ميدهند که روايتهای هومری و هسيودی به همان اندازه
ناتمام و انجامنايافته ميتوانند تلقي شوند که مثالً ديالوگهای افالطوني ،و به
همينسان قوانين و سامانهای تأسيسشده توسط سولون و لوکورگوس .از اين
نظر بهتر آن است که هر دو مدل نايتينگل را در قالب يک مدل ادغام کنيم.
 )2چنانچه اشاره شد ،زايشي که فيلسوف انجام ميدهد ،زايش فضيلت
حقيقي که حاصل ارتباط و تماس وی با زيبايي حقيقي و خود حقيقت است،
خود  logoiمتناسب با اين مرحله و پرورش آنهاست يا از طريق اين  logoiدر
36
نهايت ايجاد ميشود .اما ديوتيما دربارة ماهيت اين لوگوی در محاورة ميهماني
چندان سخني نميگويد .پس از پايان سخنراني سقراط رو به فايدروس ميكند
و با ذکر مستقيم نام او ميگويد:
فايدروس و همة شما! اينها چيزهايي است که ديوتيما به من گفت
و مرا متقاعد ساخت ( .)πέπεισμαιو از آنجايي که من متقاعد
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شدم ( ،)πεπεισμένοςميكوشم تا هر کس ديگری را نيز متقاعد
سازم ( )πείθεινکه برای تحصيل اين ،طبيعت انسان نميتوانست
بسادگي ياريگر بهتری از عشق بيابد (.)212b

اشارة سقراط به متقاعد و قانع ساختن ،در واقع اشارهيي است به گفتگو و
بحث و استدالل که تنها راه واقعي زايش و پروراندن فضيلت حقيقي است که
البته ميبايست در حالت ايدهآل خود از ياريگری عشق بهره برد تا بتواند
ثمربخش باشد .در اينجا اشارة افالطون به فايدروس از يكسو و حضور ناگهاني
جالبترين شخصيت ميهماني ،آلكيبيادس عاشق/معشوق سقراط ( ،)212dدو
کليد اصلي برای فهم بهتر منظور سقراط در اختيار ما قرار ميدهد.
اشاره به فايدروس ميتواند ما را به محاورة فايدروس برساند ،محاورهيي که
غالب صاحبنظران آن را مكمل و متمم ميهماني ميدانند (بنگريد برای نمونه
به  .)Cooksey, 2010, p. 23برغم تفاوتهای بارز اين دو محاوره بويژه با توجه به
برداشت هر کدام از نفس و ناميرايي ،بحث سقراط دربارة گفتار و متن مكتوب
و تفاوت آن با بحث و گفتار فلسفي شفاهي و ناتمام و اينكه فيلسوف چگونه
نيكبختي ميرا يا ناميرا حاصل ميكند ،ميتواند درمورد فرايند زايشگری
فيلسوف و سرشت آن راهنما باشد .اما از آنجايي که تمرکز بحث اين مقاله بر
روی محاورة ميهماني است ،سخن در اينباره مجالي ديگر ميطلبد (ر.ک:
 )Nightingale, 2017, pp. 154-159; Hooper, 2013, pp. 20-23و با صرفنظر از
()11
آن ،به نكتة دوم که با آلكيبيادس مرتبط است ،ميپردازيم.
آلكيبيادس ـ بعنوان شخصي که معشوق/عاشق سقراط است و در واقع
37
کسي است که توانايي و شوق تربيت تحت نظر سقراط را داردـ در مدحش از
سقراط و شيوة بحث و گفتگوی وی به نكات روشنگری اشاره ميكند.
آلكيبيادس از نظر افالطون ،نمونة جوان زيبايي است که هر چند سقراط
مدعي است وی را دوست دارد ،اما در واقع اين آلكيبيادس است که عاشق
سقراط است و ذاتاً دوست داشته تعاليم سقراط را فرابگيرد ،اما نتوانسته و به
حميدرضا محبوبي آراني؛ تصوير ديگر افالطون از ناميرايي در محاورة ميهماني
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همين دليل نيز سياستمداری ناکارآمد و ناتوان از کار درآمده است .بيدليل هم
نيست که دقيقاً بعد از سخنراني سقراط و ادعای وی برای اينكه ميكوشد تا
هرکه را توانست بسمت و سوی باورهای خود متقاعد سازد ،شخصيت
آلكيبيادس بعنوان يكي از مريدان سقراط وارد ميشود .آلكيبيادس در همان
لحظة ورود يكراست سراغ آگاتون را ميگيرد تا نزد وی رفته و تاج گلي بر
سرش قرار دهد .آلكيبيادس ميگويد تنها برای اين کار آمده است ،و از آگاتون
بعنوان «حكيمترين و زيباترين مرد» شهر ياد ميكند.
بايد توجه داشت که صفت آگاتوس ( )ᾰ̓γᾰθόςدر يوناني بمعنای خوب و
مناسب ،نيک و خير اخالقي ،نجيب و شريف است (ر.ک.)Plato, 2008, p. 64 :
آگاتون دقيقاً کنار سقراط نشسته است .سقراط اندکي کنار ميرود و
آلكيبيادس در ابتدا بدون اينكه در مستي متوجه سقراط شود ،کنار آگاتون
مينشيند .هنگامي که آلكيبيادس متوجه سقراط ميشود ،بيدرنگ بخشي از تاج
گل را با اجازة آگاتون پسگرفته بر سر سقراط نيز ميگذارد ( .)212d-213eاين
تصويرسازی دراماتيک ،بيگمان حكايت از اين دارد که از نظر افالطون
شخصيت آلكيبيادس براستي شخصيتي در جستجوی نيكي و فضيلت و خوبي
بوده است ،و از اينرو تصوير همان معشوق مورد نظر ديوتيما را برای زايش و
پرورش فضيلت فراهم ميآورد.
آلكيبيادس سخنراني خود در مدح سقراط را با اشاره به قدرت سخنوری
سحرآميز و افسونگر وی آغاز ميكند .بويژه وی از آن ميگويد که سخنان
سقراط ،بر خالف سخنراني حتي بهترين سخنرانان ،بسيار اثرگذار است؛ حتي
 38وقتي سخنان سقراط از جانب کساني صرفاً نقل و تكرار شود ،باز آدمي را از زن
و مرد کودک بطور يكسان مجذوب و مفتون ميسازد و بر وی تأثير ميگذارد.
اين تأثير ،چنانچه در مورد خود آلكيبيادس ،تأثيری است ماندگار که در جان
وی ساکن ميشود و رهايش نميسازد ،جسم و جانش را بنحو يكسان به شور و
شوق و تكاپو انداخته ،قلبش را به تپش واداشته و عواطفش را به هيجان
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مياندازد .بتعبير آلكيبيادس ،سخنرانان خوب ديگر ،همچون پريكلس
( ،)Periclesصرفاً خوب صحبت ميكنند ،اما اين تنها بعد از شنيدن سخنان
سقراط است که «جانم به آشوب درميافتد» و اين فكر به وی حملهور ميشود
که «زندگي وی بهتر از زندگي بدبختترين بردگان نيست ...و اين شخصيتي
که هستم و اين نوع زندگي که دارم ارزش زيستن ندارد» (.)215c-216a
آلكيبيادس در انتهای سخنرانيش دوباره به توصيف ماهيت سخنان و
گفتارهای ( )logoiسقراط ميپردازد و در توصيف آنها ميگويد که هرچند
سخنان وی در وهلة نخست بخاطر اينكه همه چيز را در لفافة کلمهها و عبارت
ميپيچاند بسيار مسخرهآميز بنظر ميآيند ،اما اگر در همين سخنان عادی و
پيشپاافتاده و گاه تكراری دقت و به درون آنها رخنه شود ،آنگاه «نخست
درخواهيد يافت که گفتار وی تنها گفتاری است که معنايي در خود دارد ،و
سپس خواهيد فهميد که گفتار وی خدايانهترين است و بيشترين تعداد از صور
()12
فضيلت را در خود دارد و برای کسي که ميخواهد براستي زيبا و نيک
شود ،گستردهترين کاربرد در همة حوزهها و بيشترين اهميت را دارد» (.)222a
اما چرا آلكيبيادس خودش نتوانست به چنين انساني تبديل شود؟
آلكيبيادس بر اين نكته تأکيد ميكند که ويژگي اصلي زندگي وی گرايشهای
بيش از حد اجتماعي اوست .او چندان دغدغة خودش را ندارد و بيشتر متوجه
آتنيان ،و «ميل و شوق شديدش برای شهرت و افتخار نزد مردم» است .اما
خواستة سقراط« ،مراقبت از خويشتن» است ،مراقبتي که مستلزم
کنارگذاشتن اين ميل و شوق است .آلكيبيادس مدعي است که در برابر اين
39
شور و شوق تسليم ميشود و از اينرو همواره در حضور سقراط و از اينكه به
«آواز سيرني ( )Sirenاو گوش نسپرده ...احساس شرمساری ميكند».
آلكيبيادس تأکيد دارد که تنها در حضور سقراط چنين احساسي دارد ،چرا که
کامالً آگاه است که تاب استدالل در برابر او يا رد سخنانش را ندارد و با توجه
به همة آن نواقصي که دارد ،بايد آنگونه رفتار کند که او ميگويد و هرآنچه او
حميدرضا محبوبي آراني؛ تصوير ديگر افالطون از ناميرايي در محاورة ميهماني
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ميگويد را انجام دهد .آلكيبيادس چنان در چنگ اين تناقض و تضاد دروني
گرفتار است که گاه آرزوی مرگ سقراط را ميكند ،هرچند مرگ وی ،بتعبير
خودش ،بيشترماية اندوه وی خواهد شد تا شادی (.)215e – 216e, 217a
در واقع بنظر ميرسد ،آلكيبيادس با سخنانش تأييدی بر سخن سقراط
دربارة روش خود ـ النخوس ()elenchosـ ارائه ميدهد؛ روشي که در ضمن آن
سقراط ميكوشيد با ايجاد شرمساری در مخاطب خود ،وی را به تأمل و انديشه
دربارة مفاهيم آشنا وادارد و به مراقبت از نفس و جانش ترغيب کند .سقراط،
آلكيبيادس يا آتنيان را از توجه به زندگي اجتماعي و سياست بازنميدارد ،اما از
آنها ميخواهد در ابتدا به شناخت اخالقي درست و کامل دست يابند و بعد
بكوشند تا بر اساس آن و به شيوة درست ،جامعه را اداره کنند .از اينروی،
بتعبير آلكيبيادس ،هدف سقراط اينست که وی يا هر جوان ديگری ،مردی
نجيب ،شريف ،ثروتمند و زيبا گردد؛ يک کالوس کاگاثوس ()καλὸς κἀγαθός
( .)222aنمونة شكست آلكيبيادس در نيل به ترتيب مورد نظر سقراط که مورد
اعتراف خود وی نيز هست ،در واقع تأييدی است بر اين سخن ديوتيما که
چنين زايشي ميبايست با همكاری مشترک عاشق و معشوق پرورش پيدا کند.
جمعبندی و نتيجهگيری
چنانچه روشن شد،ناميرايي در محاورةميهمانيـ بر خالف آنچه از عمدة
عبارات افالطون دربارة ناميرايي در ساير آثارش برميآيدـ لزوماًو صرفاً نوعي
حالت ايستايي و ماندگاريِنفسي ثابت و تغييرناپذير که در حال اندرنگری
40
عقالني عالم مثال است ،نيست بلكه ناميرايي در هر يک از مدلهايش و به هر
شيوهيي که ممكن باشد،مستلزم فرايند زايش و آفرينش و نيز پرورش فراآوردة
زاييدهشده است .بدون اين فرايند پويای آفرينشگرانه ،ناميرايي ـ از
هيچقسمشـ برای انسان ممكن نخواهد بود .طبق آنچه افالطون در اين
محاوره تقرير کرده ،بايد به چهار مدل از ناميرايي برای چهار سطح يا دستة
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متفاوت از آدمي ـبسته به اروس متناسب آن سطح و فضيلتهايي که درخور آن
سطح هستندـ قائل شد.
 )1مدل اول ،ناميرايي از نوع جسماني و زيستي که آدمي در اين ناميرايي
با جانوران سهيم است .در اين مدل فرزندان زيستي آدمي ياد و خاطرة وی را
زنده نگاه ميدارند و اروس فرد به سمتوسوی آن گرايش دارد که به چنين
مدلي دلخوش دارد.
 )2مدل دوم که متناسب با بخشي از نفس است که واجد اميال معمول
اجتماعي ماست ،در پي شهرت و افتخار ميگردد و دل خوش دارد که ياد و
خاطرهاش اينگونه حفظ خواهد شد.
 )8مدل سوم ،مدلي است که قانونگذاران و شاعران و اصحاب فنون از آن
برخوردارند و ظاهراً از نظر افالطون در ميهماني ،اين دسته افراد فضيلتهای
متناسب با قسمت مربوط به فرونسيس يا حكمت علمي را ميزايند.
 )4مدل چهارم ،ناميرايي از نوع زايشي است که حاصل بارداری «آن قوهيي
است که صورت زيبايي بايد بوسيلة آن ديده شود» ( .)212aدر اينجا فيلسوف
گفتارها و استداللهای خود را چنان ميپرورد که تا روز و روزگار جاری است
برانگيزانندة و زايندة فضيلت و فهم فضيلت خواهند بود.
ساختار دراماتيک افالطون در اين محاوره ،از ساختار روايت در روايت
غيرمستقيم ذکر ماجرای ميهماني با تأکيد روايتگران بر ياد و حافظه برای نقل
گفتارهای سخنرانان و بسياری عناصر ساختاری و دراماتيک ديگر ،همگي در واقع
تأييدی برای اين هستند که آنچه در اين محاوره مدنظر افالطون از ناميرايي بوده41 ،

ناميرايي گفتار و استداللهای سقراط و ساير سخنراناني است که پس از سالها
همچنان زنده و پرشور زاينده و اثرگذار باقي ماندهاند .در اينجا اين اثرگذاری
غيرمستقيم و باواسطه در گذر زمان که سبب زايشهای متمادی و پيوسته در
آدمياني ميشود که اروس آنها را بدين شيوه باردار ساخته ،تمام آن چيزی است

حميدرضا محبوبي آراني؛ تصوير ديگر افالطون از ناميرايي در محاورة ميهماني
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که ميرايان از ناميرايي مخصوص خود ميتوانند آرزو کنند و اميد داشته باشند.
چنين ناميرايي نيز در هر شكلش ريشه در گونهيي اروس دارد.
پينوشتها
 .1از اين پس در اين مقاله تمام ارجاعات به مجموعه آثار افالطون ( )Plato, 1997بدين
شكل ميباشد که برای اختصار به صرف ارجاع اکتفا شده است .شيوةی ارجاع به آثار
افالطون و ارسطو همان شيوة رايج ارجاع به شماره صفحه استاندارد است .در ترجمة
آثار افالطون از سايت زير که متن يوناني ،ترجمهيي انگليسي و يادداشتها و
توضيحات و نيز فرهنگ يوناني ـ انگليسي ليدل و اسكات و جونز را در اختيار قرار
ميدهد ،بسيار بهره بردم:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.01.0
173%3atext%3dSym.
)(The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon

 :Contemplation .2بهترين برابرنهاد فارسي برای اين واژه اندرنگری يا اندرنگريستن
است که هم معنای نظاره و هم معنای تأمل در آن حفظ شود .بنگريد به مقالة
«محبوبي آراني.»161 :1891 ،
 .8ناميرايي جايگزين ،نيابتي/عاريتي ،تعبيری که بسياری از شارحان ميهماني افالطون
بكار بردهاند از جمله ر.ک:
Kraut, 1973, pp. 346–9; Irwin, 1977, 241, Price, 1989, 31.

 ،Isles of Blest .4در اسطورههای يونان جزايری در دوردستهای غرب يونان که ميرايان
مورد عنايات خدايان ،بويژه قهرمانان ،پس از مرگشان بدانجا ،بجای جهان زيرزميني،
فرستاده ميشوند تا سعادتمندانه زندگي کنند ()Plato, 2008, 10 f.
 :Codrus .5 42يكي از پادشاهان آتن که بسبب عشق به آتن و خانوادهاش خود را فدا کرد
(.)Plato, 2008, p. 75
 .6دربارة اهميت اين شخصيت بنگريد بهHooper, 2015, pp.178-9,182-3 :
 .1تأکيد بر ياد و خاطره در آثار  Hooperبسط يافته است از جمله در مقالة  2018وی
و نيز پاياننامة .2015
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