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Thomas Morten (1836-66) I Worked Two Chairs With My Knife (1865) 



که اس ػهذ باطتاو تىجه طؤال  تى هن بزخىردی به ایىاطب ياسم! ضمى بذث دربارۀ طمزاط البذ 
خبز  هرگز عقیذۀ خودش را در آثارش اعالن وکرد؟چرا افالطون همگاو را جلب کزده اطت؛ 

 .«مهبه ػمیذۀ »که در آيها رک بگىیذ يًىػته اطت فلظفی  ارهایتیک طلظله گفداری افالعىو 
در آيها ػخـیتهای  که( polyphoniques) چىذصذاییيىػته اطت، یؼًی هکتىباتی  دیالوگ

اس لماع کمذیهای هىلیز و تزاژدیهای  یدیالىگ يمایؼايذ.  کزده ابزاسهختلف يظزیات هختلفی را 
چه آيها  اوت هؤلفوالؼًا اعالع يذارین که يی  سيین اها  در هىردػاو خیلی دزف هیکه اطت ػکظپیز 

اس کًن.  هی آین ایى طؤال لذیمی را اس خىدم خىدت ػاهذی هز ؿبخ که به اؿغبل هی. اطت بىده
ايذ و ػکی يیظت در همۀ ایى  ػهذ باطتاو تا اهزوس آدههای سیادی جىابهایی بزای ایى طؤال یافته

اگز دوطت والؼًا لايغ يکزده اطت.  غهیچ کذاهکه اها هى را اس دمیمت هظت جىابها يؼايی 
 ین.بیابین به کمک هن جىابی يى بکىػو بؼذ کًین داػته باػی ایى تىضیذات را اجمااًل هزور 

 

  ل بایذ به ایى يکته تىجه ػىد که یه بىویسذ میافالطون  يىیظی دیالىگ دراو   ؛خواسته هماوىذ سایر
تبؼیت ( dialogue socratique)« دیالىگ طمزاعی»، یؼًی او اس لىاػذ هزطىم یکی اس ايىاع ادبی

هیچ يًىػت اها ههارت البته طمزاط کزد. افالعىو هايًذ بظیاری اس هؼاؿزايغ ػاگزد طمزاط بىد. 
 هماو دیالىگ. ای( la discussion à bâtons rompus)بظیاری داػت در گفتگىی هًمغغ 

 ــت يىػهثاًل کظًىفىو که همايًذ افالعىو دیالىگهای طمزاعی  ــبًابزایى بظیاری اس ػاگزداو طمزاط 
 بىد.طمزاط  واؼػزوع کزديذ به يىػتى دیالىگهائی که لهزهاي غبزای ابالؽ تؼالیم طتادپض اس هزگ ا

اها ایى دزف اگز هن ده کز تبؼیت هی آو ایام هزطىم ۀػیىیک اس ؿزفًا افالعىو  همکى اطت که
اعالع داری که دیالىگهای ػلت یکتایی دیالىگ افالعىيی بظًذه يیظت. راطت باػذ، بزای فهن کاهل 

؛ «هى»ظت که در دیالىگهایغ بگىیذ کظًىفىو يی ايًذمهاو طمزاعی افالعىو اس يىع خاؿی اطت. 
به بذث. افالعىو در  افالعىو يه راوی دیالىگی اطت، يه یکی اس ػخـیتهای داضز و هؼغىل

  يگفت که داهی يظز طمزاط اطت. چزا؟ ضخدر يتیجه هزگش وادیالىگهای خىدع هزگش داضز يیظت و 
 

  .ل همکى اطت بگىئی اؿاًل ایى طؤال هغزح يیظت هؼتمذم »افالعىو اگز هن يگفته در يظز او 
يظز طمزاط در طت. اآيها دك با طمزاط همگی  که در فزجامدیالىگها يىػته « دك با طمزاط اطت

تىايین يتیجه بگیزین که طمزاط خىد افالعىو اطت.  پض هیدیالىگهای افالعىو يظز غالب اطت. 
ػلت  یذوکًذ؛ بزای فهم تؼالین فلظفی خىد را ابالؽاو اس ػخـیت طمزاط اطتفاده کزده اطت تا 

ایًهمه به هغشع فؼار بیاورد یا با اطبغ دزف بشيذ. واجب يیظت آدم که  افالعىو يىیظی دیالىگ
طخًاو بیؼتز در  باػذطخًاو طمزاط غالب اگز دتی  چىوکًذ  ایى تىضیخ هن کاهاًل لايؼن يمی خب



 سومپوسیونهثاًل آریظتىفايض ػاػز در یافت.  ػىد درطهای فلظفی ههمی هیطایز ػخـیتها هن 
افتین؛  هی یادع ػىین به ػاػك  اد که اهزوس هن تکز عزح ای دربارۀ اروص يظزیه ھ(991-د989)

 اوػالوه بز طخًچزا افالعىو  خىد.گمؼذۀ یؼًی جهذ هذام بزای یافتى يیمۀ  اواروص به ػمیذۀ 
 ؟ه اطتکه فلظفی هن هظتًذ به گىع ها رطايیذرا دیگز  یطخًايفیلظىفاو )طمزاط(  ػهزیار

 

  در پی وؿفاو  .استه وذیشهاسیر وگاروذۀ تاریخ  نافالطوًذ ایى طؤال بگىیجىاب در چه بظا 
 .يذا هاس طمزاط گزفته تا آو پژوهًذگاو که دزیفاو طمزاط بىد بىد، روسگار خىداو ذگؼًايذیافکار همۀ 
، و دتی اػخاؿی را که اهمیت تاریخی يذاريذاػخاؽ  جاهگاوذ کىػ هی اعيم  اطتاد همچًايکه 

در دیالىگهایغ روسگارع را که  اوذگؼًايذیهمۀ  ءآراکىػیذه اطت تا  ، افالعىوذتمام جشئیات بکؼبا 
کاهاًل روػى  ىوچکًن که هؼکلی هظت.  ن ادظاص هید هدر ایى هىر. ذآفزیًيذ، بتماهی باسداضز
به يکزده. او آراء ػخـیتهائی را که در دیالىگهایغ در کار وؿف هالدظۀ دلت را افالعىو که  اطت

ل اس همه هن آراء طمزاط را تذزیف کزده اطت. ؛ هتـىیز کؼیذه اطت تذزیف کزد تذزیف کزده او 
دلغ که  هز آيچهتا  تذزیف کزده اطتخىع دارد بزطذ؛  دعىخگفتگىها به طزايجاهی که اطت تا 

 یدزفهادر دهاو ػخـیتها افالعىو خىع داػته که پیذاطت ایًغىر اثبات کًذ.  بتىايذ ،طتهخىا هی
  . و جذاب بظاسد سيذهتا بتىايذ به ایى تزتیب دیالىگی بگذارد را دلخىاهغ 

 

  افالعىو باػذبظیار طاده ایى به تؼبیز طؤال آو ؿذیذتزیى جىاب به ادتمااًل داؿل آيکه :
لىاػذ داکن بز گفتگىی ؛ تا دربارۀ چه بایذ باشذوشان بذهذ که دیالوگ دیالىگ يىػت تا 

بزای بلکه بتىايًذ  خىايًذگاو يؼاو بذهذبه ، اطتدرطت و دظابی را که هماو گفتگىی فلظفی 
. بیابًذ یپاطخ« دك چیظت؟»، «سیبا چیظت؟»، «چیظت؟ ىبخ»پزطؼهای فلظفی اس لبیل 

باسگى  يظزیه را اس سباو ػخـیتهاهؼتی  فمظ هيخىاطت یغکه افالعىو در دیالىگها واضخ اطت
را  خىاطته اطت ایى را هن به عزیك ػملی يؼاو بذهذ که ایى ػخـیتها چگىيه يظزیات خىد کًذ.

به ايذ.  پیؼتز پژوهیذهبظیاری اس ػارداو افالعىو ایى جًبۀ دیالىگها را کًًذ.  بیاو هیتؼزیخ و 
بزای دهذ که  اس دیگزاو يؼايماو هی طؤالعزح با ػیىۀ خاؽ فهن، دیذو ایًکه طمزاط  تؼبیزی همه

را جلب  ػارداوتىجه آو ای اطت که  جًبه ،کًینبایذ چگىيه اس خىدهاو طؤال خىب فکز کزدو 
و ػهزتی ػظین اطت  «طمزاعی»( یا دیالکتیک maïeutique« )روع هاهائی»غ ياه ؛کزده

را به ایى هًاطبت که ؿذای اػخاؽ بظیاری را به گىع دیالىگ افالعىيی به ػبارتی دیگز، دارد. 
 باسيمائی دراهاتیک دیاتتئاتز ايذیؼه دايظت؛ یؼًی لظمی يىػی تىاو  رطايذ، هی خىايًذه هی

 کًذ. ین، تذزیک و تؼجیغ هیهؼغىل تأهل بهطکىت در که  آو دمهز کذام ها را ها که  ايذیؼه
 



  دهذ  هیدهذ. دیالىگ يؼاو  تفکز را یادهاو يمیبتىاو کمی بظظ داد. دیالىگ فمظ  ػایذایى جىاب را
همیى دلیل کیظت و به  (communiquent) «بیاو افکار»و ( parlent) «گفتار»که فاػل 
الفاػ بزای بیاو  اطتؼمال درطت .ذده مییاد هم به ما  را سخه گفته و بیان افکارادتمااًل 

الفاػ بظاهز هًاطب  .یافتى الفاػ درطت بزای ابزاس همـىد اطت گزفتاری بشرگی ــافکارهاو 
در هًگاهۀ بیاو . گزفتاری بشرگی هىاجهین ابتفهین افکارهاو به دیگزاو در ین، بیابهن که را خىدهاو 

ها بار طمزاط در دیالىگهای افالعىو اس ایًها که بگذرین،افتذ.  اتفاق هیکژفهمی  چه بظیارافکار 
ایى « ؟کذام اطتبه دیگزاو  ػًاخت رطايیذوراه » .سيذ دزف هیو هاهیت سباو  آهىسی سباو دربارۀ

هىرد تىجه  ۀئلطت هظا یىاکه  یؼًیکًذ.  در تمزیبًا همۀ دیالىگها هغزح هیطؤالی اطت که طمزاط 
جًبايذ(.  هی )اطب طزی به يؼايۀ تىافكگىین اطب ياسم؟  يمیطت درافالعىو، يىیظًذۀ دیالىگها. 

افالعىو در و تمام گزفتاریهای ياػی اس آو را هؼضل بیاو افکار ین گىیدر ایى ؿىرت دلیلی يذارد که ب
ظاهزًا سيذ(.  طن به سهیى هیایى بار هن هىافك اطت و )اطب کزده اطت.  هغزح هیيبایذ دیالىگهایغ 

اطب ػیهه خىاهن يىػت؛ تشی دربارۀ بیاو افکار در دیالىگهای افالعىو )را  تشلايغ ػذی؛ ایى 
لبل اس ایًکه رود بیزوو به ديبال جى(.  ای! )هیزآخىر هی بىالغ گزطًه! رفیك لذینآر! ببخغ کؼذ(.  هی

طزاؽ  رفتػىد  هی بزای آسهىو ایى تشگزدايذ عزف اطب. التفات داری که  کاهاًل دور ػىد رو هی
 )اطب هىافك اطت(. سومپوسیونلىگ دیا

 

*  *  *  *  * 
با يگارع ػزق فزايظه هتىلذ ػذ.  در ػمال 3، اس کمىيهای ػهزطتاو هىسل2در طاربىر 9973طال  1کزیظتیاو ِکن

سیز يظز ریچارد  4افالطون کاردر  ادبیافالطون: اهمیت فلسفی فرم  «سومپوسیون»خصلت چندصدایی رطالۀ 
 6«المللی افالعىو ايجمى بیى»ػضى گزفت.  هذرک دکتزای کالطیکضاس طىربى و کیمبزیج  4192در  5هايتز

ای دربارۀ  اخیزًا همالهاطت و  سومپوسیونذ. تخـؾ او دیالىگ ده اطت و اکًىو در کیمبزیج افالعىو درص هی
 هًتؼز ػذ. 7مطالعات افالطونیيمغ دیىتیما در ایى دیالىگ يىػته که در هجلۀ 
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