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کند و در این رساله سقراط با هیپوتالس و کتزیپوس و به ویژه منگسگنوس و لیزیس در رساله لیزیس افالطون موضوع دوستی را مطرح می 

اط پس نگر نسبی بودن زیبایی است. سقرپرسد چه کسی از همه زیباتر است؟ پاسخ هیپوتالس بیاشود. سقراط از هیپوتالس میگو میوارد گفت

کند که کسی که در هنر عشق استاد است تا زمانی که در کار خود مؤفق نشده معشوق را ستایش از پرسیدن نظر شخصی هیپوتالس، بیان می

گردند. ر میتجای رام شدن وحشیترسد پایان کار مطابق آرزویش نباشد و از طرف دیگر افراد زیبا اگر زیاد ستایش شوند به کند؛ چرا که مینمی

خواهد تا او را راهنمایی کند و به او بگوید که انسان چگونه باید رفتار کند و به چه طریق باید صحبت بر همین اساس هیپوتالس از سقراط می

عی هیپوتالس ـ ، سقراط س کند تا نظر کسی را که دوست دارد جلب کند. با فراهم شدن زمینه بحث با منگسگنوس و لیزیس ـ فرد مورد نظر

 ترک و او از کوتاه پرسش سه پرسیدن از بعد و کندمی آغاز منگسگنوس با  در برآورده ساختن خواسته هیپوتالس دارد. سقراط بحث دوستی را

ما در هر کاری  که زمانی: که کندمی هدایت سمت این به را او لیزیس با وگوگفت در سقراط. دهدمی ادامه بالیزیس را بحث بحث، مجلس

شود. عالوه بر این با دانا شدن، همه ما را دوست گذارند و کسی مانع ما نمیبصیرت و معرفت پیدا کنیم، همه مردم ما را در آن کار آزاد می

ه نیست؟ و اینک دارند، چون ما در آن صورت خوب و مفید هستیم. سقراط با سؤال از لیزیس که آیا نیاز به معلم داشتن او دلیل بر نادانی او

دهد که با معشوق باید اینگونه سخن گفت تا غرورش از بین رود. با ورود چون نادان است غروری هم ندارد؟، تا حدودی به هیپوتالس نشان می

ه کپرسد: آیا عاشق دوست معشوق است یا معشوق دوست عاشق و یا اینمجدد منگسگنوس به بحث، سقراط با او وارد بحث شده و از او می

رسد که اگر کند که فرقی بین این دو نیست. با توضیحات بیشتر سقراط او به این نتیجه میفرقی بین این دو نیست؟ منگسگنوس بیان می

ه رسد کتوان دوست دیگری نامید. با توضیحات  و آوردن مثال منگسگنوس به این مطلب میمحبت از هر دو طرف نباشد، هیچ یک را نمی

ها در شود و آنشود. نادرستی این عبارت با بیان سقراط مشخص میدارد نه کسی که دوست داشته میه دوست میدوست کسی است ک

هایی که مثل هم هستند و رسند که نه عاشق و نه معشوق و نه کسی که هم عاشق است و هم معشوق و نه آنهایشان به این نتیجه میبحث

 پرسد که آیا دوستی ما به خاطر چیزی و بهتوانند دوست هم باشند. در بحثی دیگر سقراط میم نمیهایی که مخالف یکدیگرند، هیچ کدانه آن

خاطر یک هدف نهایی نیست؟ و آیا تمام چیزهایی که دوست داریم به خاطر آن اولین دوست نیست؟ منگسگنوس گفته سقراط را تصدیق 

تن ماند. بعد از آن سقراط میل داشچون با از بین رفتن بدی، دوستی هنوز باقی میتواند علت دوستی باشد کند. از دید سقراط بدی هم نمیمی

شود که متعلق به ما و مکمل ماست و این متعلق به یکدیگر گوید این میل معطوف به چیزهایی میکند و میو خواستن را علت دوستی بیان می

اند با خوب تورسد که فقط خوب میم خوب همان متعلق بودن است به نظر میگوید اگر بگوییبودن غیر از مانند یکدیگر بودن است. سپس می

 ترها را به بحث بکشانم که درخواستم یکی از مسنگوید میها قبالً رد شده است. در اینجا سقراط میدوست شود اما این مطلب نیز توسط آن
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