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     »نقِد سیاست«مبانی تأملی بر 

   نزد ارسطو » سنجیدگی سیاسی«
   »استعالیی ی اندیشه«از » ی سیاسی اندیشه«ی فلسفی ُگسست  لحظه

 )کایروس(»مناسب ی لحظه«و » شور«، »احتمالی  پیشامد«

 

 
  است، شدهما  زمانه مداوم صوصیاتخاز  یھای سیاسی یک هو اندیش» سیاست«در حالی که بحران 

  ی سیاسی استعالیی، نزد ارسطو، چون گسستی از فلسفه» سنجیدگی سیاسی«ی  نظریه
  »سیاست«و در تبیین بینشی دیگر نسبت به » سیاست واقعاً موجود«در نقِد : تواند به یاری ما آید می

  ).کایروس( »ی مناسب لحظه«و » شور«، »پیشامد احتمالی«بر مبنای  

 

و آن چه که در نقِد  »سیاست بحران«اصلی دوران کنونی ما یعنی  یکی از معضالت تأمل پیرامونی  در ادامه
مھم فلسفی  ھای لحظه ، اکنون با یکی دیگر ازمیا نامیده) ١(»سیاست واقعاً موجود« گسست از ی ، لحظه»سیاست«
بنیادینی رخ ) ٣(»ُگسست«چھارم پیش از میالد در یونان، ی  دهزمانی که در س. شویم آشنا می) ٢( سیاسی –

است  نیکوماخوس  اخالقیعنی  رسطوادر اثر مھم و متأخر  moment »لحظه«به آن  من در این جای  اشاره. دھد می
بر از دانش تغییرناپذیر  -» سیاست«به ویژه در امر  –پذیر  تغییرپذیر در امور تغییر  ی یا اندیشه fronèsisکه 

  .شود ، جدا میافالطونی »ھای ایده« یا دانش» خدایی«ی استعالیی،  اندیشه یعنی ازھستی تغییرناپذیر 

تفاھمی، باید تأکید کنم که دیدگاه ارسطو در این اثر بتمامی  ھر گونه سؤگیری از  قبل از ھر چیز و برای پیش
سنجیدگی «و نشاندن ) خدایی(» برین دانش«، ھمان طور که اشاره نیز خواھم کرد، حذف یا نفی اش سیاسی
 دو چونھا  ی کار آن حوزه» جدایی«به جای آن نیست، بلکه اعالم  پذیر انسانی یا دانش دگرگون )فرونزیس( »سیاسی

 انگیز مسألهخواھیم  ارسطو، برای ما که می گذاری بدعتاما اھمیت بسزای . متفاوت استتعقل  یا بینش
است ُگسستی  مضموناین اھمیت در . سیاسی بنگریم، در جای دیگری است –سفی را با رویکردی فل» سیاست دنق«

و در پیامدھای مھم این گسست، پذیرد  صورت می مسلط ی سیاسی فلسفه از ،فرونزیس، با تغییر مفھوم در این برھهکه 
  .است) پراتیک سیاسی( و ھم در میدان عمل) تئوری سیاسی(ھم در میدان نظر 

در سیر تاریخ  فلسفه و سیاست نامیدم » الئیک ی مسأله ردیابی«ھا، تکوین فرایندی است که من  یکی از آن پیامد
و عمل ... چون دینی) ۵(بینش استعالییاز  Res publica» عمومی امر«ناظر بر یعنی جدا شدن اندیشه و عمل ): ۴(

و » سیاست«بل دو نگرش اصلی نسبت به جدایی و تقا ،این رساله قرار دارد خاص د توجهرکه موی دیگر اما پیامد. آن
  :است» ورزی سیاست«

است  ساز نافی چندگانگی و یگانه باور، جو، مرجع اقتدار باور،  یکی، بینش تغییرناپذیر، مطلق گرا، ایقان -
  .باشد نیز می... که ھمواره در طول تاریخ غالب بوده و نه تنھا دینی، بلکه امروزه مدرن و سکوالر

، )۶(است که چندانی پذیری سیال و دگرگون ی یشهاندواره در طول تاریخ در اقلیت بوده، دیگری، که ھم -
، و »شور«، contingence »احتمالی یشامد«، )٩(، نابھنگامی، بغرنجی)٨(ایقانی ، نا)٧(بسیارگونگی

 ی خود در اصلی کار مداخله گرانه ھای را اصل و زمینه...  )مناسب ی لحظه( kairos »کایروس«
   .دھد قرار می) سیاست(» عمومی مرا«

و  فرونزیس ، در پرتو تعریف جدید ارسطو از»نقد سیاست«سیاسی  –بحث حاضر، در حقیقت، تأملی بر مبانی فلسفی 
  .است ورزی و سیاست» سیاست«استنتاج ما از آن در راستای تقابل دو بینش فوق نسبت به 

ی  ند لحظهچرا در  امر عمومی از امر دین) ١٠(»شدن جدا«، »یكالئ ی لهئمس ردیابی«پیش از این، در نوشتاری در 
و در ) سوفوکل(در گفتمان پروتاگوراس، در تراژدی آنتیگون : یما سیاسی یونانی مورد بررسی و مطالعه قرار داده  - فلسفی



را  ی استعالیی سنجیدگی سیاسی از اندیشه» شدن جدا« ی اکنون، نزد ارسطو، لحظه). ١١(خطابه ی پریکلس
           .نشان خواھیم داد» سیاست نقد«مورد مطالعه قرار داده، مضمون و جایگاه آن را در 

  

تبیین و  در فلسفه ی یونانی، به طور عمده و بویژه نزد افالطون، ھمسان روح اندیشمند) ١٢( fronèsisفرونزیس 
خصلت اصلی روح   شود، ه میدینام فرونزیس یا سوفیادر بینش افالطونی، اندیشه یا دانش حقیقی، که . شود تعریف می

یا تنھا معرفت حقیقی محسوب ) ١۵(»دانش خدایی«چنین تفکر یا تأملی، . است فناپذیر) ١۴(جاویدان در مقابل جسم) ١٣(
، نه دنیای زمینی اجسام و محسوسات مرکب، چندگانه، میرنده و اش ورزی ، چون موضوع اندیشهشود می
ھمواره ھمان و ھمانند «غیر مرکبی است که  یعنی آن ھستی ناپذیر جاویدان و دگرگون ھستیبلکه ...  پذیر گون دگر

 و) ١٧(معقوالت، ُمثلاست که نزد فیلسوف، در سیر جھان ) ١۶(دانشی-شاهافالطونی،  فرونزیس .»ماند  خود می
) ١٩)(»سیاست«داری یا  -شھر( politeiaپولیتیا عمل و بویژه در امر  ی زندگی و و در حوزهآید  ، به وجود می)١٨(برین خیر

  .یدآ می در» شھر«روای مردمان و  به حقیقت مطلق فرمان

سو،  طبق این تعریف، از یک. کند تفسیر میو را اختیار  فرونزیسدر ابتدا، ارسطو نیز، ھمین تعریف و تعبیر افالطونی از 
است و از سوی دیگر، چون موضوع چنین  »دانشی«، پیروی از چنین )»سیاست«از جمله در (ھنجار عمل راستین 

-رگذا بنیان«برین است، پس تنھا افراد نادری که نزدیک به خدایند، یعنی  ی یا ایده پارادیگم، )فرم(یافتن ُمُثل ای»اندیشه«
  .  اند ، قابلیت و توانایی کسب آن را دارند و در نتیجه سزاوار سرآمدی و ساالری)٢٠(ھا »فیلسوف 

 معین ی در یک لحظه و نقطهد، نھ می ، که افالطون مبانی آن را پیفرونزیسفلسفی در تعریف  ی اما سیر اندیشه
. باشند ما می ی که موضوع مطالعه پنجم  و ھفتم ھای کتاب ششم، فصل، نیکوماخوس اخالقدر : شود میمتوقف 

اش، تعریف و  ر این اثر مھم سیاسیارسطو د. ام کرده ی این رساله این دو فصل را در یک بازنگری جدید ترجمه و ضمیمه
. ارایه می دھد که با تعریف و دریافت افالطونی و حتا با تعریف پیشین خود، کامالً متفاوت است فرونزیستفسیر دیگری از 

دایی امور تغییر ناپذیر و جاودانه یعنی معقوالت برین، ترافرازنده یا خ ی شناخت مطلق و تغییر ناپذیر در باره دیگر، ،فرونزیس
پدیدارھایی که متحول و . اند اموری است که حود سیال و متغیر ی نیست بلکه تأملی نسبی، تغییر پذیر و سیال در باره

اموری که عموماً بر حسب اتفاق و . اند چیزھایی که انسانی، زمینی، جندگانه، شدنی و فناپذیر. شوند دگرگون می
 و و متحول زمانه اوضاع، احوال و شرایط مشخص بر حسب ،آن ھای  و در باره اند شوند، محتمل حادث می تصادف

در این جا، ... باید گرفت و تصمیم باید کرد شوراست، فکر باید کرد،  ، که گاه نابھنگام)کایروس(ی مناسب  در لحظه
 یا دانش استعالیی فیلسوف سوفیادر سیاست،  مالک راستی عمل. وجود ندارد ھنجار مطلق، ثابت و نامتغیری

و تصمیم گیری در » شور«، »پیشایندی«سیاسی، بر مبنای » سنجیدگی«بلکه ... خدا یا خدایان نیست» خویشاوند«
پذیر است، که عامالن آن نیز خودِ تغییرامری که ھمواره دنیوی، انسانی، بغرنج، نامعلوم، و . است» مناسب ی لحظه«

  .یا در نبود او.. .در دوری از خدا، در غیاب او: ھستند مردمانھا و  انسان

  

  

  تحول معنا شناختی یک واژه. ١

   .دانشی استعالیی، سرمد و سرآمد: افالطونی فرونزیس 

  

اُدیسه پیش از آن، نزد ھومر در  .شود  زبان یونانی ظاھر میپنحم پیش از میالد در  ی ی سده در آستانه فرونزیس واژه
معنای  .کنیم سخنان ھراکلیتوس پیدا می دوم ی پارهست در اما رد پای فلسفی آن را نخ .شد ، فرونیس گفته می)٢١(

 .گیرد این معنا، در ابتدا، جمع روح و احساس، فکر و تعقل در جھات مختلف را در بر می. آن گسترده و بسیط است ی اولیه
)٢٢ (  

نند فعالیت ھمسان نمی کند اما آن را، ھما noos نوسیا  logos لوگوسرا با  فرونزیسبا این که ھراکلیتوس، 
، نداردپ را امری شخصی می فرونزیستفکر یا  کهو عامه را از این بابت  شناسد فیزیولوژیکی، تفکر مشترک آدمیان می

  . کند سرزنش می

  :ی دوم در پاره –ھراکلیتوس 

را چـون امـری  fronèsinمردم عادی فکر کـردن ی  ک است، اما تودهمشترنزد ھمه  logonبا این که عقل «
   )  ٢٣(».کند قی میشخصی تل

) ٢۴(شاه، ایزوکرات نزد سوفوکل در اُدیپتوان  می را »کردن فکر«و » کردن حس«، یعنی فرونزیسی  مفھوم گسترده



گیرد که  و حتا ھومر، ایراد می) ٢۶(، آناکساگور)٢۵(طو به پیشینیان خود، چون پارِمنیدکه ارس تا جایی .پیدا کرد... و
   .ندا اشتباه گرفته) aisthèsis(را با ادراک حسی فرونزیس

است و ) ٢٧(»عملی حکمت«پنجم، دموکریت تعریفی از فرونزیس به دست می دھد که نزدیک به  ی در پایان سده
خوب شور کردن، به راستی سخن گفتن و آن طور که باید عمل : برای آن سه نقش یا کارکرد در نظر می گیرد

    .تأثر از این سه فرمول دموکریتی است، ماخالق نیکوماخوسبحث ارسطو، در . کردن

. کند ی افالطونی ھموار می»ھا ایده«آغاز می شود که راه را بر دانش خدایی  فرونزیساما با سقراط، تحولی در تعریف 
این است آن ). ٢٨(آموزد چون یکی از کیفیات روح، نقش و رویکردی عملی دارد زیرا خوب و بد را به مردمان می فرونزیس

به  ،Epistèmè اِپیستمهیا  سوفیاچون  مترادف و ھمسان دیگری ھای که نزد سقراط، تحت نام عملی و اخالقی فضیلت
خوب ، یعنی به سوی contemplation، ابتدا باید مراقبه کرد »کردن عمل نیک«برای   .رسد سرمدی و سرآمدی مطلق می

  .و شناخت آن رفت خیر برینیا  متعال

   

  :)وتاگوراس افالطونپری  در رساله( سقراط«
چنان نیرویی ندارد که بتواند بر آدمی فرمان راند و او را رھبری کند، بلکه بسا  Epistèmèمردمان برآنند که  

ند باشد و با این ھمه، عنان اختیارش به دست چیزی غیر از آن م بھره Epistèmèممکن است که کسی از 
 Epistèmè گویند  از این رو، می. ی عشق و بیشتر اوقات ترسباشد، گاه شور و گاه لذت، یک وقت اندوه و زمان

آیا تو چنین اکنون . برند  ناتوان و زبون که تمایالت نفسانی و ھوی و ھوس آن را به ھر سو می ای است برده
کسی خوب و بد را  رتواند بر آدمی فرمان براند و اگ دانی که می  را چیزی زیبا می Epistèmèاندیشی یا  می

به او   Epistèmèتواند او را به رفتن راھی دیگر وادار سازد، جز راھی که  ھیچ عاملی نمی بشناسد،
  »شناسی؟ را نقطه اتکأ مسلم و مطمئن آدمی می Fronèsis نمایاند و می

  ).٢٩)(ھمین نام ی افالطون به دیالوگ سقراط با پروتاگوراس در رساله(

  

 فرونزیس. افالطونی است ولی نه کامالً  ھنوز سقراطیشویم که  آشنا می فرونزیسیدر فراز باال، از زبان افالطون، با 
گردد،  و راھنمای آدمی میبد  ومالک خوب   ،راند می» فرمان«بر مردم نیرویی استعالیی که : شود می اپیستمهبرابر 

     .»درا به راه دیگری وادار ساز اوھیچ عملی نمی تواند «بطوری که 

با رھیافت عملی، مفھوم این واژه را تبدیل به فضیلت یا  ای چون اندیشه فرونزیسریف رایج افالطون، با حرکت از تع
و بنا بر آید  پدید می» ارگانیک تحولی«بدین ترتیب، در تعریف مفھوم،  .کند میجھان استعالیی  حکمتی برخاسته از سیر

با این ھمه، باید تأکید کنیم که  ).٣٠(دشو می اھل مراقبه فرونزیستبدیل به  سقراطی گرای پیش عمل فرونزیسآن، 
در  آنویژگی دھد، بلکه  را از دست نمی) داری -شھریا  پولیتیاژه در امر بوی(رویکرد عملی خود گاه  افالطونی ھیچ فرونزیس

ابتدا باید، فراسوی دنیای » اندیشه«، )یاولیتِ پ(ی شھر  و اداره) ورزی سیاست(برای ھدایت عمل سیاسی  که این است

روی آورد تا در آن جا پارادیگم  trenscendantal اجسام زمینی و محسوسات، به سوی جھان تغییرناپذیر متعالی و ترافرازنده
  .راھنمای عمل را بیابد

تبدیل  فرونزیس)... ٣۴(فیلبسو ) ٣٣(فایدونو به ویژه در ) ٣٢(ُگرگیاسو ) ٣١(منونست که نزد افالطون، پس از  از این رو
، اگر راھنمای عمل به سوی رستگاری آدمیان فرونزیس .شود میبرین  خیرو   ایدهدر سیر تماشای  ی خداییا به اندیشه

ھر عمل نیک و راستی باید به آن رجوع کند و از آن آید که  است، که ھست، اما در این جا به ھنجار و پارادیگمی در می
 سوفیا، اپیستِمه یا فرونزیس، به طور یکسان، افالطونه ک ای این حکمت نطری و مراقبه. مرجع سرمشق خود را کسب کند

که تنھا در مورد چیزھای نامیرا، جاودانه، یگانه، غیر مرکب و  است در آدمی) خدایی( ی نامیرا و جاودانه روح نامد، ھمان می
، Réel» واقعی«یزھای موجودند، چون به زعم افالطون و در ایدئالیسم او، چواقعاً  یعنی چیزھایی که. اندیشد ناشدنی می

 آنیدر این جا،  در نتیجه، چون موضوع تفکر و تعمق. ھستند و بس transcendantalتغییرناپذیرِ تراگذرنده  ھای تنھا فرم
را در  فرونزیستعریف و تبیین افالطونی از . است پس حقیقی ترین اندیشه... است که ھمواره ھمان و ھمانند خود است

  .کنیم ، یادآوری میفیلبسو  فایدونز چند فراز کوتاه زیر، ا

   

  ):٣۵(افالطون در فایدون
 شود غیر مرکب است و حال آنکه مرکب گاه چنین می )٣۶(ماند  آنچه ھمواره ھمان و ھمسان خود می -« 
  .  ماند  ھمان و ھمسان خود نمی و ھمواره ،چنان و گاه
...  



که ھستی راستین دارد، ھمواره ھمان و چیزھا که اندکی پیش تصدیق کردیم  )٣٧(آیا این جوھر... 
؟ به عنوان نمونه، خوِد برابری، خوِد زیبایی، خودِ شود ماند یا ھر روز دگرگون می  ھمسان خود باقی نمی

توانند  می ھا را در نظر بگیریم،  آیا این ھستی )٣٩(ھر چیز در خود و خوِد آن چه حقیقتاً ھست )٣٨(»ھستی«
واحدی را در  )۴٠(ھا فرم ذیرند؟ و یا چون ھر یک از این ھستیپب را در خود  دگرگونی را، ھرگونه دگرگونی

به  و ای ، در ھیچ نقطهزمانیماند و ھرگز، در ھیچ  خود و با خود دارد، ھمواره ھمان و ھمانند خود باقی می
  ؟      پذیرد وجھی، ھیچ تغییری را در خود نمیھیچ 
  .مانند آن ھا، ضرورتاً ھمان و ھمانند حود می -
را  اھ دیدنی و لمس کردندی نیستند و آن ،مانند ولی چیزھایی که ھمواره ھمان و ھمانند خود می...   -

  . توان دریافت خود روح، می ی تنھا از راه تفکر، یعنی به وسیله
....  

د، آن جا که و خود را به آن جا بَرَ  به جست و جو پردازد )۴٢(خود ی تنھا و تنھا به وسیله )۴١(و اگر روح... -
؛ و چون خود با این گونه ماند ھر چیز ناب و جاویدان است و ھمیشه ھست و ھمیشه ھمان و ھمانند خود می

ماند و  ھستی خویشی دارد، ھر گاه که حواس خود را در خود جمع کند و میسر باشد، نزذ آن ھستی می
خود نیز ھا،  این ھستینشینی با   ب ھمیابد و به سب سد و آرامش خود را باز میر دانیش به پایان میرگرس

 )Fronèsis(حالت روح، ھمان است که به راستی اندیشه  ینو ا .ماند ھمواره ھمان و ھمانند خود می
       .نامیم می
است،  اویدانجآن چه خدایی است، : آید این است که ھا به دست می  نتیجه ای که از این تصدیق... -

 و این ھمانماند،  ، انحالل ناپذیر است و ھمواره ھمان و ھمانند خود میرددا موضوع تعقل است، فرم واحدی
در حالی که، برعکس، آن چه انسانی است، فناپذیر  .شبیه استکه روح بیش از ھمه به آن  است چیزی

باقی پذیر است و ھرگز ھمان و ھمانند خود  فرمی است، انحالل  است، غیر قابل دسترس تفکر است، چند
   ».آن چیری است که تن بیش از ھمه به آن شباھت دارد این ماند،  نمی

  

  ):۴٣(افالطون در فیلبس
و آن چه که واقعاً ای از خرد دارد، دانشی را که موضوعش ھستی  من برآنم که ھر کس اندک بھره -« 

ماند، حقیقی ترین  ھست باشد، یعنی چیزی که بنا بر طبیعتش ھمواره کامالً ھمان و ھمانند خود می
  ...شمارد ھا می دانش
....  

سروکار دارند و حتا وقتی  پردازند با عقاید ھا می که به آن انیھا و کس دانی که بیشتر دانش ھیچ می -
این جھان ی عمر خود را به کاوش و پژوھش در قلمرو   طبیعت تحقیق کند ھمه ی هرربادخواھد  ھم که می

ن حھان چگونه پدید آمده است و از کدام عوامل متأثر می گذراند و ھمواره در این صدد است که بداند ای
  ...شود می
  .آری، حق با تو است -
آید بلکه کوشش و تالشش معطوف است  گاه در صدد دریافتن آن چه ھمواره ھست بر نمی بنابراین ھیچ -

      .»شود و یا خواھد شد شده است یا میبه آن چه 

  

  

  :اخالق نیکوماخوسدر ی ُگسست  لحظه. ٢

  یا سنجیدگی سیاسی  رونزیسف

   

در او نیز،  .کند را تکرار می فرونزیسمختلفی از آثارش، ھمان تعریف و درک افالطونی از  ھای گفتیم که ارسطو، در جا
پذیرند، دانش تغییر ناپذیر در  دگرگونسیال و خود  که ھم چون موضوع  sensation»احساس«و  opinion» عقیده« مقابل

  .  دھد را که قرار می فرونزیسر ناپذیر یعنی ھستی تغیی ی باره

افالطونی، می نویسد که اگر سخن ھراکلیت را باور کنیم که دنیای  فرونزیسخود، در دفاع از  متافیزیکارسطو، در کتاب 
در این جا، ھم ھراکلیت و (محسوسات ھمواره سیال است، پس برای این که شناختی یا دانشی بتواند وجود داشته باشد 

، باید بپذیریم  که دنیایی خارج از محوسوسات نیز وجود دارد )برند به کار می»دانش«را برای  فرونزیسم ارسطو، اصطالح ھ
زیرا به چیزھای در سیالن قرار گیرد، تواند  که تغییرناپذیر و فناناپذیر است و تنھا موضوع شناخت یا دانش راستین می

  .شناختی نیست



  

  :نویسد خود میمتافیزیک  کتاب ارسطو در

از آن روی برای قائلین به آن پیش آمد که به حقیقت سخنان ھراکلیتوس باور داشتند  )۴۴(عقیده به ُمُثل«
؛ چنان که اگر شناختی و دانشی ار چیزی )۴۵(»اند  ی محسوسات ھمواره در سیالن ھمه«:گوید که می

ری فراسوی محسوسات وجود ی دیگ  پاینده، پس باید طبایع Epistèmè tinos xai fronèsisوجود داشته باشد 
  )۴۶(».داشته باشند، زیرا به چیزھای در سیالن شناختی نیست

  

  :، ارسطو می گوید)De Coelo(در جای دیگر

  ) ۴٧(».تواند وجود داشته باشد نمی gnosis e fronèsisبدون وجود طبایع تغییرناپذیر، شناخت یا دانشی «

  

جنب (ناسازگاری دانش و تحرک ی  در بارهھمان باور پیشینیان خود و بویژه افالطون  ، ارسطوفیزیکا طبیعت یادر کتاب 
  :کند را، به نام خود، تکرار می...) و جوش، تحول، تغییر و دگرگونی

  رسد تنھا در سکون و توقف است که به شناخت و دانایی می diania ی ادراک قوه«
Epistas thai Xai fronein. «  

  :و این که

صاحب شناخت و  تواند  ن، تنھا در آرامش روح، پس از جنب و جوشی که در طبیعت اوست، میانسا«
  )fronimon Xai Epistèmon.«)۴٨دانش گردد 

: کند ، ارسطو نقش دیالکتیک را در رسیدن به شناخت و دانش فلسفی یادآوری میتوپیکایا  کتاب جدلو سرانجام، در 
Pros tè gnosis xai ten xata filosofian fronèsin )۴٩ .(  

  

دانش تغییرناپذیر، حقیقی و  ترین شکل و نوع دانش،واالدر متون فوق، برای نامیدن  کنیم که بدین ترتیب مشاھده می
ارسطو فلسفی یعنی دانشی که موضوعش نه دنیای فناپذیر محسوسات بلکه جھان فرامحسوسات فناناپذیر است، 

مترادف و  Gnosis وزیسنگو  Epistèmé اپیستمه باھا را  و آن دبر می را به کار و مشتقات آن فرونزیسی  واژه
مبین و معرف دانش استعالیی نوع افالطونی است که با نام دیگر این دانش  فرونزیسدر تمام این متون،  .کند ھمسان می

  .شود مترادف و ھمسان می سوفیایعنی 

  

کامالً معنای دیگری پیدا  فرونزیسین واژه شویم که ھم می متوجهاما در اخالق نیکوماخوس، یکباره 
کنار  فرونزیسافالطونی از  تعریف تنھاه ن ، در این جا،که بطوری. دارد  بیان میکند و واقعیت دیگری را  می

نیز کامالً ) در متونی که اشاره کردیم(بلکه نظر جدید ارسطو حتا با تعاریف قبلی خود او شود  گذاشته می
   .  شود  متفاوت می

کتاب ششم  که با تعریف افالطونی تناقضی آشکار دارد و بطور عمده در  فرونزیسن مضمون جدید در تبیین ای
  )  ۵٠(است، چیست؟ طرح شده نیکوماخوس اخالق

تقسیم ) alogonعاری از خرد،(و غیر عقالنی) logonخردمند، (را به دو بخش عقالنی) psykhèیا نفس، (ارسطو روح 
ھستند که  جزیی که موضوع تعقلش چیزھایی. کند  ی روح را نیز به دو جزء یا زیربخش تقسیم میاو بخش عقالن .کند می

، یعنی ندا که متغیر استدیگر ناظر بر چیزھایی  جزءو  مانند ھمواره ھمان و ھمسان خود می یعنی اصولشان تغییرناپذیرند،
حاصل اوضاع و احوال، اتفاق و احتمال است که آن  نشا و تحول بودن یا نبودن، شدن که یپذیر دگرگون و قرار بی چیزھای

» علمی«ارسطو بخش اول را . مندنا می contingenceپذیری  رخداد یا پذیری ، احتمالپذیری را پیشامد احتمالی، امکان
epistèmonikon اند، برگردانده» گری حساب« )به زبان فارسی و حتا خارجی(  نارسا ھای و بخش دوم را که در ترجمه 

logistikon )،١٢کتاب ششم، فصل دومa١١٣٩ ( یاdoxastikon )،٢۶کتاب ششم، فصل پنجمb١١۴نزد  .نامد می) ٠
و » کردن شور«. است bouléutikhoçارسطو، ویژگی بحش دوم روح که ناظر بر امور سیال است، تأمل کردن و شور کردن 

 contingent ذیرپ انسان تنھا در مورد امور محتمل یا دگرگون .اند در امور اتفاقی و احتمالی ھر دو از یک سنخ» کردن تعقل«
  . گیرد تصمیم می )کایروس( ی مناسب و در لحظه کند شور می –و نه چیزھای تغییرناپذیر و جاودانه  –

  



  :کتاب ششم، اخالق نیکوماخوسدر ارسطو 

ور از  اکنون جزء بھره). alogon(و جزء عاری از خرد) logon(ور از خرد جزء بھره: روح دارای دو جزء است«
یکی به چیزھایی نظر : دو جزء خردمند وجود داردکنیم  کنیم، بدین معنا که فرض می خرد را نیز تقسیم می

یه چیزھایی نظر دارد که مانند و دیگری  دارد که اصولشان تغییر ناپذیرند و ھمواره ھمان و ھمانند خود می
یا ( logistikonسنجشگر  نامیم و دیگری را جزء می) علمی( epistèmonikonیکی را جزء ... تغییرپذیرند

شور کردن و سنجیدن یکی است و ھیچ کس در . )که بسیار نارساست ای ترجمه ھا  در پاره» گر حساب«
کتاب (»جزء سنجشگر یکی از دو جزء خردمند روح استپس . ی موضوعات تغییرناپذیر شور نمی کند  باره

  ).   ۶و  ۵پاراگراف ) فرانسوی(یا فصل اول a١١٣٩ )لطفی(ششم، فصل دوم

  

روح بخش خردمند گر نامی است که ارسطو یه جزء سنجش فرونریسیا   »سنجیدگی«، اخالق نیکوماخوسدر 
، آن فضیلت کسانی است که فکر و دانش خود را در جھت انجام فرونزیس). ٢۶b١١۴٠کتاب ششم، فصل پنجم،(دھد می

ھمانجا، (گیرند در نظر می» ست به نفع آن ھا«که  را گیرند و آن چه مردمان، به کار می برای) »کار نیک«(» عمل خوب«
٢١b١١۴٠ .(   

ناظر بر ضرورت است و تولد یا مرگ  سوفیا .نددگر ، اینک مغایر ھم میبودندکه تا کنون ھمسان  سوفیاو  فرونزیس
اودانه و دگرگون ناپذیر است، جاودانه و ، ھم چون موضوع خود که جسوفیا). کتاب ششم، فصل سیزدھم(شناسد  نمی

 contingence اتفاق شایندی وپیپذیری،  ناظر بر امکان فرونزیساما ). کتاب ششم، فصل ھفتم(دگرگون ناپذیر است
بر حسب افراد و بنا به شرایط و اوضاع و احوال زمانه تغییر  فرونزیس ).پنجم، ششم و ھشتم ھای کتاب ششم، فصل(است

آن دانشی است که « ی ارسطو در جای دیگر، ، به گفتهسوفیادر حالی که، ). ھفتم کتاب ششم، فصل(دکن و تحول می
تنھا خدا از این امتیاز «: بنا بر گفتار سیمونیِدس بدانسان که... رود تحصیل و تملکش از توان انسانی فراتر می

خصلتی  فرونزیس، سنجیدگی یا سوفیاا برخالف ام). ۵١)(٢٨b٩٨٢متافیزیک، آلفای برزگ، فصل دوم،  ( » »برخوردار است
  .انسانی و کامالً انسانی دارد

  

  :کتاب ششم، اخالق نیکوماخوسدر ارسطو 
را می توان حالت آمادگی برای عمل کردن ھمراه با داوری درست دانست  fronèsisپس بدین ترتیب، «

aléthouçعمل تولید(=رینندگی غایت آف .اند ی اموری که برای آدمی بد یا نیک ، در حوزه( poiéton   متفاوت از
در این جا، ھدف عمل کردن . چنین نیست prakhton، اما عمل کردن شود می )تولید(=چیزی است که آفریده 

  .خوب عمل کردن باشدتواند  تنھا می دھد ھمواره خوِد عمل است، زیرا غایتی که عمل در برابر خود قرار می
کسانی که : یابیم  را نزد پریکلس و کسانی ھمانند او می fronèsisتی ما به ھمین دلیل است که به راس

ی که بر و ھم برای مردمانھا   آن ھستند که ھم برای خوداموری  )تشخیص و تعیین(= théoreinدیدن قادر به 
و یا یک  خانهی یک  ی اداره از عھدهواقعاً  ھا، اینان، با این قابلیت .اند خوب و مفیدکنند،  آن ھا حکومت می

، اصطالحی که در یونانی ھم معنای )عقل سلیم(= Sophrosuné. آیند می بر )شھر -شھر یا دولت(پولیس 
fronèsis کند که قابلیت سنجیدگی را حفظ می ، خصلتی استاست.  

سیاسی، بھترین  )سنحیدگی( fronèsis، یا politèkéحرف پوچی خواھیم زد اگر بگوییم که دانش سیاسی 
  » .رین موجودات عالم نیستت  است عالی fronèsisچون آدمی که موضوع کار  ھاست دانش

از سوی دیگر، این ادعا که آدمی عالی ترین موجودات زنده است سخنی پوچ است زیرا ذوات دیگری 
ھا تشکیل  که آسمان از آن ای در میان اجسام درخشنده اند، مثالً  ھستند که بسیار  برتر و خدایی تر از آدمیان

  .یابد یم
 )خردورزی، عقل(= nousو   )علم(= épistèmèجمع  )فلسفه(= sofia کهگیریم  از آن چه گفته شد نتیجه می

از این رو،  .رود ند به کار میا شان واالترین موجودات است و در شناخت موجوداتی که بر حسب طبیعت
ھای  سوف می نامند و نه آدمو ھمانند آنان را فیل Thalès، تالس Anaxagoreکسانی چون آناکساگور 

شناختند ولی با امور دشوار و حیرت  چیزھایی که برای خودشان سودمند بود را نمی ھا سنحیده، زیرا آن
انگیز و حتا خدایی، ھر چند سودی در بر نداشتند، آشنا بودند؛ زیرا این بزرگان فاضل آن چه که برای آدمیان 

  ).پنجم و ھفتم ھای وس، کتاب ششم، فصلاخالق نیکوماخ(» .نیک است را نمی جستند

  

اخالق مترادف بود، در » خدایی دانش«یا  سوفیاچنین در برخی آثار ارسطو، با  ای که نزد افالطون و ھم بدین ترتیب، واژه
شود که ھمواره به معنای تأمل، تعقل و  میسنجیدگی سیاسی ، فرونزیس. شود کامالً از آن جدا می نیکوماخوس



است، اما با این خصوصیت که موضوع سنجیدگی سیاسی چیزھای » جزیی از نفس خردمند«به قول ارسطو خردمندی یا 
تبدیل به  فرونزیسبه عبارت دیگر، . تحصیل آن نیز در قابلیت ھمگان استو  پذیر استتغییرخوِد اندیشه ، است پذیر دگرگون

رمدی، و موضوع آن نیز امور دنیوی، تغییرپذیر و س  تا شود خدایی، سیال می تا شود انسانی می) یا دانشی(فصیلتی 
ھای سنجیده،  انسان. گردد می» شھروندان«و » شھر«، یعنی مسایل مربوط به بھروزی و بھزیستی )contingent( محتمل

و ھم برای ھا  آن ھستند که ھم برای خوداموری ) تشخیص و تعیین( théoreinدیدن قادر به که  ]باشند می[کسانی «
 نابیگرای  تجربه«، یعنی )théorein(کند  ، پس کسی است که تفکر و تأمل میسنجیده). ۵٢(»اند خوب و مفید مردمان
اما آن چه ... که بدون پرنسیپ و دورنما و روز به روز زندگی کند، بلکه کسی است که از نگرش کالن برخوردار است نیست

و نه کلیتی مجرد و انتزاعی و به قول ارسطو، غیر  – کل جامعه و فردخوبی  –نگرد، کلیتی مشخص است  که او می
    )۵٣(».ھای افالطونی است واقعی، که دنیای ایده

  

و پرسش  اخالق نیکوماخوسدر  سنجیدگی سیاسیاستعالیی به  ی از اندیشه فرونزیستغییر مفھوم  ی در باره
که برای  اند ان و متفاوتی صورت گرفتهفراوھای  مشخص، بحث در این مورد افالطونی ی ارسطو از فلسفه» ُگَسستِ «

را  Pierre Aubenqueبانک ار اُ پیو نقد آن توسط  Werner Jaeger وِِ◌رنِر یِگِرتز  ،ھا روشن کردن بیشتر، از میان آن
  .کنیم می بررسیاجماالً 

  

  : )۵۴(تز یگِر

را نباید متناقض و در نتیجه  ، نظرات مختلف ارسطوفرونزیس که در تعریف شناس آلمانی، معتقد است یگِر، ارسطو
تعاریف متفاوت ارسطو از این واژه، در حقیقت، بیانگر لحظه ھای مختلف تحول فکری . دانست ھا ی آنانسجام بیی  نشانه
را نشان این تحول  تداوم منطقی بتوان گردد، با این شرط که بدیع و جدیدی منجر میی  ، که به پیدایش نظریهباشند او می

  .داد

ی  یا مراقبه فرونزیس). نگاه کنید به بخش اول این مقاله(کند حرکت می فیلبسابتدا از تعریف افالطونی واژه در  ارسطو،
 در این جا با. است» راستین عمل«و بنیاد » خوب زندگی«دھنده  عنصر تشکیل ،contemplation معنوی
سپس، یزدان شناسی نظری . رو ھستیمرو ب phase théologiqueارسطویی  ی اندیشه ی انهشناس یزدان ی مرحله

thélogie spéculative گردان خدا«به اخالق ی خود  در ادامه«morale théonome خدا، چون موضوع مراقبه . یابد سوق می
ھم مبانی وجودی ) معقوالت(شناخت ُمُثل . شود اخالقی مطلق می nomosیا قانون  و تأمل، در عین حال، ھنجار، قاعده

 بعدی است کهی   در مرحله. اصول ھنجاری آن عمل یا سیاست ی کننده است و ھم تعیین) در سیاست(عمل راستین 
، اشدپ می وحدت ھستی و ارزش فرو«در این دوره، . گذارد را کنار می» ھا ایده«یا » معقوالت«افالطونی  ی نظریه ارسطو

  ).  ۵۵(»افتد افتراق می رتبط بودند، که پیشتر وابسته و م عقل عملی وعقل نظری ... بین متافیزیک و اخالق

اخالق در کتاب ششم  ،استی عمل بشری  کننده ، خداوند، ھمواره، اصل راھنما و تنظیم)۵۶(اخالق یودموساگر در 
به  اش، آدمی، برای سازماندھی زندگی زمینی. خدا از این پس پنھان یا خاموش است: ، دیگر چنین نیستنیکوماخوس

) contemplationمراقبه (دیگر نباید ھیچ انتظاری از ایده) سیاست(عمل. نماید اتکاتواند  ھای خود نمینیروی دیگری جز نیرو
  .داشته باشد

 مفھومیک  تنھا ، در تعریف جدیدش،ین واژها به زداید تا جایی که ی را مینظرارسطو از فرونزیس ھر گونه معنای «
و این  ھدایت کند است، نیکمفید و  اوبرای  به سوی آن چه که اخالقی که قادر است عمل انسان را .بخشد میاخالقی 

  ).    ۵٧(»ھیچ گونه ارجاعی به ھنجار استعالییبدون ھمه، 

ھای  ، ریشه در دور شدن تدریحی دلمشغولیاخالق نیکوماخوسیا سنجیدگی، در  فرونزیس در یک کالم، به باور یِگِر، 
ریشه در جدایی بین . خدای دور دست دارد théologieیزدان شناسی  رریشه د شناسانه یا دقیق تر گفته شود، یزدان

  ).۵٨(داردو انفصال  متارکهدر متافیزیک  و سرانجام،ی عمل  آگاھی متافیزیکی و ھنجارھای بالواسطه

  

  : )۵٩(نقِد تز یگِر توسط اوبانک

و تبدیل آن به سنجیدگی  اخالق نیکوماخوسدر  فرونزیساوبانک، ارسطو شناس فرانسوی، دگرگون شدن مفھوم 
اما اختالف . کند را انکار نمی »ھا ایده« افالطونی ی و در نتیجه گسستِ ارسطو از نطریه) نامد می prudenceکه (سیاسی

ارسطویی فرونزیس و تغییرات آن را نمی توان در چھارچوب مبارزه  ی نظریه«اوبانک،  ی با یِگِر بر سر این است که به عقیده
نزد ارسطو، زندگی سیاسی و (*). »متناوب یکی بر دیگری، توضیح داد ی  و غلبه» فلسفی ناظر بر زندگی آل هدو اید«میان 
و  »پراتیک« تر، و یا به به بیان کلی گیرد قرار نمی contemplationاستعالیی  ی عملی آن در تقابل با مراقبه ھای الزام



یعنی در  یسدون را می نیکوماخوس اخالقای که ازسطو  یبه ویژه در زمان تاریخ. از ھم جدا نمی شوند» تئوری«
درآمده که حکومت  ای  پراتوریام شھروند آتنی به رعیت«دیگر خبری نیست و  یونانی »شھر«و » دموکراسی«که از  دورانی

صرفاً در آن  »استعالیی«و » سیاسی« آل اما موضوع تمایز دو ایده). ۶٠(»کنند از شور کردن با او دیگر تبعیت نمی و قوانین
معقوالت پیدا  نمونه، پارادیگم و راھنمای خود را در دنیای« ی،طونی افال ، بر خالف نظریهدیگرجا است که عمل سیاسی 

بدین ترتیب، . بلکه ھنجار خود را، که البته ھمواره خصلت نظری خواھد داشت، باید در سطح خود بیابد نمی کند
ئوری از پراتیک و یا انتقام عمل از تئوری باشد، گسست در درون سنجیدگی سیاسی بیش از این که جدایی ت

  ).۶١)(تأکید از من است(»خود تئوری است

زیرا آن چه که در این جر و . دنی فرعی دار  ست که در بحث ما جنبها با این ھمه، اختالف اوبانک با یِگِر بر سر نکاتی
و برای کار ما اھمیت دارد، ھمان تصدیق آخری است  شدبا بحث مشترک است و مورد توافق دو ارسطو شناس صالح می

به عبارت دیگر، این اشتراک نظر که، در واپسین . »ورزی خرد«یا » گسست در درون خوِد تئوری«: که اوبانک انجام می دھد
 دو در مقام ھر یک و مناسبات متقابل آن ف نظر ازرشوند، ص از ھم تفکیک می» ورزی خرد«اثر سیاسی ارسطو، دو نوع 

نیز بی تأثیر  مابحث  در و اتفاق نظر وجود نداردی آن  ی اختصاصی است و در بارهموضوع که ییی ارسطو اندیشه سیر
و ... یا تراگذرنده که بر سیادت پارادیگم مطلق استوار است» خدایی«در امور تغییرناپذیر، » ورزی خرد«یکی، آن . است

قرار » کایروس«و » شور«، »پیشایندی«که بر سه اصل  پذیری ی و دگرگونانسان» سنجیدگی«یا » ورزی خرد«دیگری آن 
  .دارد

  

 :سنجیدگی سیاسیسه رکن .  ٣
 »کایروس«و » شور«، »پیشامد احتمالی«

  

   endèkhoménonپیشامد احتمالی   -
  )۵فصل. ن. ا.(»آن چه که می تواند غیر از آن چه که ھست شود« 

  

آن چیزی است که می تواند چیز دیگری غیر از آن چه که «  ، نزد ارسطو،یا سنجیدگی سیاسی فرونزیسموضوع 
 نامند می )Contingence،Contingency،Zufälligkeit( »پیشامد احتمالی« آن را عموماً  شناسان ارسطو ).۶٢(»ھست شود

در فارسی آن را . باشد )به زبان فرانسه( Hasardیا ) در یونانی( Tukhèاتفاق تواند ، نام دیگر آن میدر برداشتیکه، 
، اند ترجمه کردهھم ... الوقوع، اتفاق  محتمل پذیری، خدادر تصادف، د،ینپذیری، پیشا امکان، امکاپذیری، احتمال، احتمال

. دارد یتقارن بیشترار آن ویی طسرریافت ادو  contingence مفھوم بادھم که  ترجیح می» احتمالی پیشامد«ولی من 
. باشد یا نباشد و یا جور دیگری شود ایطی بتواندرھر چیزی است که به نظر آید در ش» احتمالی پیشامد« معنای فلسفی

افالطونی که » ھای ایده«یا علم » خدایی دانش«را آن چیز گویند که ھیچ علمی، حتا » پیشامد احتمالی«نزد ارسطو، 
دادن یا رخ  آن احاطه داشته باشد و در نتیجه رخ پی به آن بَرَد یا بر تواند کامالً  نمی ،ھنجار و ھادی عمل راستین است

زییم، دنیای بشری است یعنی دنیای حدوثی، مشروط،  زیرا دنیایی که ما در آن می. بینی کند ندادن آن را کامالً پیش
فاقد و به ھر حال، » فضیلت خدایان در این جا ناتوان یا خاموش است«ممکن به امکان خاص، اتفاقی و تصادفی و در نتیجه 

  .کارایی

و  یشناس یزدانتمام  سازد که خاطر نشان می اوبانکنزد ارسطو،  »احتمالی پیشامد«در توضیح فلسفی مفھوم 
خدا نسبت به دنیای ما و  اعتنایی بیو  تفاوتی بییکی، : قرار دارد یا  حساس دوگانها نفوذ متافیزیک ارسطو تحت

) کنکرتمشخص، ( ی امور خاص جزئیاتش یا، به عبارت دیگر، در اداره او در حکومت کردن بر این جھان در ناتوانیدیگری 
أ در منش ،یابد ھا کاھش می آن ازاش  چیزھا به نسبت دوری بر قدرتش، که »دست دور خدای«تردید،  بی. دنیوی
فقدان قانون ، نزد او، »احتمالی پیشامد« .قرار دارد» احتمالی پیشامد« ی در باره ارسطو )۶٣(ی شناسانه کیھان نظریه

میان قانون و متحقق شدن قانون در جزئیات و مسایل  نشدنی، ، ھر چند ناچیز ولی ُپرای است کلی نیست، بلکه فاصله
، خود، معلول چیزی کند آن تبدیل می) ۶۴(و تعیینات قانون نیافتنی برای را به مرز دست کنکرتامر  این فاصله که .کنکرت

تواند  ھمواره باالقوه می ، بدین سبب،است و در نتیجه )۶۶(نامعین اضداد نیرویه ای ک ماده). ۶۵(است به نام ماده
از سکون » حرکت«ماده است و ھر چه بیشتر » حرکت«پذیری  از سوی دیگر، شرط امکان .شودچیز دیگری غیر از خود 

 .کند می فرمانی نابیشتر  )قانون کلی(، در برابر تعیینات شرط حرکت است که پیش و ثبات خدایی دور شود، ماده نیز،
کند  تظاھر می زمانی«کند و بغرنجی  بغرنجی رشد می نسبتبه ) ۶٧)(آشفتگی(»نظمی بی«و » پیشامد«بدین ترتیب، 

، »مرکب رویم اصر ساده به اجسامنع و از )ی زمین تا ماه فضای در برگیرنده(تحتانی ماه ی  کرات فوقانی به منطقه از که
و  )۶٨(»نامعینی«د، نگوناگون تشکیل شده باش ھا دارای ماده باشند یعنی از نیروھایھر چه بیشتر چیز«زیرا 



             )٧٠(».بیشتر خواھد بودھا  در  آن )۶٩(»چنذگانگی«

ھر چیز «آن جا که . کند عمل می اتفاق یا احتمالی ی پیشامد تنھا در حوزه سنجیدگی سیاسییا فرونریس پس 
یا علم ناظر بر  سوفیااز  فرونریسست که  در این جا). ٧١(»آن چه که ھست شود تواند چیز دیگری غیر از می

کند  نزد یونانیان، علم در آن جا رشد می .شود ، متمایز می»ھا شدنی«چیزھای تغییرناپذیر و بیگانه نسبت به ضرورت، بر 
  . اجز باشدکه علم از پبش بینی آن ع شود که پیشامد را حذف کند و پیشامد در آن جا ظاھر می

اثر یا ) ٧٢(و عمل کردن، ھم چون تولید. اقدام برای تغییر محیط پیرامون خود است. ، عمل کردن است»سیاست«و اما 
، »میتما نا«در نتیجه، عمل کردن و تولید کردن مستلزم وجود . ، تغییر و تبدیل موضوع عمل یا تولید استورزی ھنر

پس موضوع عمل . است» بازی«و » حرکتجای «ست، مستلزم ا »معینی نا«و » کمالی  نا« ،»کاملی نا«
     . دارد تعلق، »شود رتواند دگ آن چه که می«ی  ، به حوزه)ھنری(، چون تولید )سیاسی(

، که ھمه چیز ھمیشه شود در دنیایی که بر علم کامالً شفاف است، که ھیچ چیز به غیر از آن چه که ھست نمی
، برای تولید )٧۴(»بازی«و ) ٧٣(»انحراف«، »حرکت«جایی برای ... است» ضرورت«چیز  منظم و در جای خود است، که ھمه

اما برعکس، . بشری نمی ماند ی آزادی و به طور کلی برای اقدام و عمل تغییردھنده شکنی و و خلق کردن، برای نظم
پذیر برای ابتکار خالق  ه تجدیدفراخوانی است ھموار«... ، نابھنگامی وبینی وجود اتفاق، امر غیر قابل توضیح و پیش

  ). ٧۵(»ھا انسان

 یست،نی بشری  دینی نیست، تقدیر خارج از ھر گونه اراده» پیشامد احتمالی«یا » اتفاق«در این جا، برداشت از 

برداشت جدید، ... سرنوشت محتوم تراژدی یونانی نیست، روی نامرئی یا پنھان نیرویی برین و مسلط بر ھمه چیز نیست
شناسد بلکه، درست برعکس، آن را ناشی از ناتوانی و   را امری استعالیی و خدایی نمی» مد احتمالیپیشا«

        .داند ضعف امر ترافرازنده یا خدایی در حل و فصل مسایل خاص دنیوی و بشری می

را ممکن و و تبادل نظر » شور«سرانجام، پیشامد احتمالی، چون نا معین است، چون نابھنگام و ناشناخته است، 
 - ناپذیری آینده است بینی که پیامد آن پیش - مورد نظر ارسطو در این دنیا) tukheتوخه (» اتفاق«. سازد ضروری می

تراژدی یونانی  ی توخهبدین سان،  .کند  ناپادار و تھدید می او راھستی عین حال که  در سازد، انسان را آزاد می
بشری و «، نرد ارسطو در اخالق نیکوماخوس، زند را رقم می میانکه خدایی است و سرنوشت مسلم و محتوم آد

        .درَ ھا می بَ  و مشاوره، به مراوده و تبادل میان انسان» شور«شود و راه به  می) ٧۶(»الئیسیزه

  

  

 Boulèusis» شور« -

  )۵فصل. ن. ا( »کند  انسان سنحیده، کسی است که نیک شور می« 

  

شور کردن، تنھا کار ). ٧٨(کند شور می خوبو حتا ) ٧٧(کند ت که شور میارسطو کسی اس ی سنجیدهانسان 
  )٧٩.(ستپس شور کردن، ویژگی و استثأ آدمی ا. و حیوانات نیز به ھم جنین کند انسان است، زیرا خدا شور نمی

، اند پذیر یا جاودانهکه تغییرنا چیزھایی ی ، به عنوان نمونه در بارهکند اما انسان در مورد ھر چیزی شور یا زایرنی نمی
در این . باشند پذیر کند که توسط عمل او دگرگون می شور ی آن چیزھایی در باره انسان تنھا. ست رایزنی بی معنا

تنھا انسان . گردد شرط، زمینه و شرایط دومی میاولی  و ورندخ گره می با ھم» شور«و  »احتمالی پیشامد«ست که  جا
انسان . و محتوم است» تضرور«ی آن چه که  نه در باره و کند شور می) احتمالی یشامدپ(در مورد امر محتمل یا ممکن 

تواند چیز دیگری غیر از آن چه که  د آن چه که میندھد، در مور رخدھد یا  رخرود  احتمال میچه که  ی آن تنھا در باره
  .کند ھست گردد، شور می

معلومی نیانجامد و ی  سرانجام نرسد یعنی به نقطه ی تواند بهم پذیر  امکان ھای نامعلومی ی اما شور کردن در باره
با این حال، شور بدین معنا ست که راه آینده باز است، که آینده از پبش ترسیم نشده و . ھم چنان نامعینی را در بر گیرد

دورنما یا افقی را، بتوانند مسیر، ھدف،  بلکه، )رایزنی(از طریق شور و مشورت ھا،  سرنوشت محتومی ندارد بلکه انسان
  .ھر چند موقتی، ناپایدار و نامسلم، برای خود تبیین کنند

را در » امکانی  نقطه« ،کند طرح می ناپذیری را امکان وپذیری  شور امکان. در نظر ارسطو، شور مصون از خطا نیست
با خطر  نیز ھا جه، بھترین رایزنیدر نتی. شود می» ضرورت«، »ممکن«اما شور نمی تواند بطور حتم بگوید که ). ٨٠(یابد می

آن چه که از   با این ھمه، با وجود مبرا نبودن از خطا و احتمال شکست که از میان برداشتنی نیست،. یند رو به شکست رو
این است که ھر راه دیگری، چون تبعیت از احکام استعالیی یا  کند نظر ارسطو، عمل شور کردن توسط مردم را توجیه می



      .خواھد گشت مواجهزمان  ناپذیر  بینی و یا با امر پیش) از ایده(افالطونی، بازھم بیشتر با نافرمانی ماده معقوالت 

  :نویسد ارسطویی چنین می» شور«سیاسی  وی معنای تاریخی  اوبانک در باره

ر به ھومشد و  خوانده می boulèاز نھادی که بوله  )شور کردن( Boulèusisی یونانی بولئوزیس  واژه«
ی ا شورای پانصد نفره سپس، در دموکراسی آتنی، بوله نام. اطالق کرده بود، برگرفته شده است )٨١(قدما شورای

تصمیم  مجلس خلقکرد و  شور میشورا . کرد بود که پس از رایزنی در درون خود، مصوبات مجلس خلق را تھیه می
خواھد یادآوری کند که تصمیم بدون شور  تنھا می )٨٢(ھومریی  ارسطو، با استناد به تجربه .کرد گرفت یا تصویب می می

ی  شده درونی شکلبا خود تنھا  کردن ما می گوید که شور ارسطو به ،Boulèusis ای چون با انتخاب واژه .وجود نداردقبلی 
   )٨٣(».گیرد صورت میھای مجرب  جمعی است که در مجلس خلق یا حد اقل در میان انسان کردنشور

نخست اینکه برای قضاوت کردن، الزم نیست که انسان  .آورد  می یدالیل اند؟ ارسطو ا مردم در شور کردن صالحاما چر
، )٨۵(داوری کند چیز ھمه ی در باره تواند سپس، اگر فرد به تنھایی نمی. کافیست) ٨۴(»فرھیختگی«دانشمند باشد بلکه 

اگر ھر فرد به «، بطوریکه )٨۶(دنکنبس قضاوت د نتوان می ،خودھای خاص  قابلیت اما مردم مجتمع در مجلس، با جمع کردن
تنھایی، نسبت به عالمان، قاضی بدی است، خلق مجتمع بھترین قاضی خواھد بود و یا حد اقل بد ترین قاضی نخواھد 

ز جمله نسبت و ا ھا در شور، از دیدگاه ارسطو، کمترین بد نسبت به بدی) پلورالیسم(گرایی  بدین ترتیب کثرت). ٨٧(»بود
، با گرا جمعی کثرت ی شور یا مشاوره فرایند گیری در  تصمیم). ٨٨(سلطنتی علم است) آریستوکراسی(به اشرافیت 

          . جبار یا پادشاه است ی نھادینه شدن نقادی و رایزنی افکار و عقاید مختلف، بھتر از تصمیم گیری خودسرانه

یعنی راه اه بشری رگر  شور کردن نمایان«:کند زد ارسطو را جنین توصیف مین» شور انسانی«سرانجام، اوبانک جایگاه 
راه انسانی که نه کامالً فاضل است و نه کامالً نادان، در دنیایی که نه کامالً عقالنی است و نه کامالً پوج، . استمیانی 

که این دنیا در اختیار مان  ای ولی شایسته است که به آن نظمی دھیم، با پادرمیانی امکانات متزلزل و شکننده
      )٨٩(».گذارد می

  

-  Kairos مناسب ی لحظه یا  

  

 !نه رودتر، نه دیرتر، بلکه به موقع: سنجیدگی سیاسی، در عین حال، بھنگام پرتاب کردن تیر از کمان است

ود و به ھدف اصابت ش آن ھنگام که تیر از کمان پرتاب می. یا زمان مناسب است ، در زبان یونانی، لحظهکایروس 
ی بحرانی، حاد و  لحظه). ٩٠( ، ُبرش و مرزکشی استمند ھدف و ، چون زمان مصمم، تعیین کنندهکایروس .کند می

. ، تصمیم گرفت و اقدام کردزد باید قاپ درنگ و بی» لحظه«فرصت مناسب، بجا و به موقعی است که در . خطرناک است
    . از دست رود و دیگر بزودی یا ھرگز باز نگردد تواند موقعیت مناسب و نادری است که می

اما . چون تقارن عمل انسانی و زمان، چون زمان مساعد برای اقدام، متداول بود کایروسان، کاربرد یونانیدر میان 
» ورزی سیاست«و برای آن در  کند ست که این مفھوم را در گفتمان سیاسی وارد می گذاری ارسطو در آن جا بدعت

اش  ، نزد ارسطو، چون علم دقیق نیست، چون موضوع»سیاست«. کند آن ھم جایی بس مھم و کلیدی، باز میجایی، 
عمل «برای » مناسب فرصت«نیست، پس، در نتیجه، تشخیص پایدار ثابت و  شی کار چون حوزه یا زمینهمتغیر است و 

گذرنده باید توجه کند، یعنی » زمان«که به عاملی . کند اھمیت بس مھم و حیاتی پیدا می توسط عامل انسانی،» مناسب

، بدین سان، اقدام به موقع کایروس. گیرد به اوضاع و احوال و شرایط خاص و سریعاً متحولی که در بستر آن، عمل انجام می
    .   است اقدام مناسب مناسب برای ی تشخیص لحظه. در زمان به موقع است 

پزھیزگارانه ی  کند و در لحظه زود گذر دنیوی دعوت می گیری از زمان ه کنارهانسان را ب) ٩١(در حالی که اخالق رواقی
جوید، اخالق نیکوماخوس، بر عکس، در حین دعوت انسان به تحقق امر نیک در این جھان، واقف  ھمانندی برای آخرت می

ارسطو، در نقد مکتب ). ٩٢(ستحرکتش ا» میزان«کند و زمان،  تغییر می است که این دنیا، در زمان دوام دارد و در زمان
شمردند،  را حالت بی تفاوتی و بی اعتناعی نسبت به زمان می که فضیلتی رواقی  ھای سقراطی الھام بخش فلسفه

، که نه یک بلکه فضیلت ھا دھند به دست می) ٩٣(فضیلتتعریف مطلقی از کند که  را سرزنش می ھا مکتب مروجان این
  ).٩۴(سخن گفت» چگونه باید، چگونه نباید و در چه زمانی باید«از  بایست میوجود دارند و در توضیح فضیلت 

در زمانی که باید، در شرایط و نسبت به «عمل کردن : دھد  را چنین توضیح می» فضیلت سیاسی«ارسطو 
مل ع ی ، تنھا یک شیوهبرای کار نیکاگر ). ٩۵(»ای که باید موضوعی که باید، به قصد ھدفی که باید و به شیوه

خیلی زود و یا ھا عبارت از این است که  از آنیکی . برای نا موفق شدن، شیوه ھای مختلفی وجود دارندوجود دارد، 
، بدین سان، کایروس). ٩۶(دادیم دیر تر و یا زود تر انجام می بایست خیلی دیر عملی را انجام دھیم که می



    .برای عمل نیکبه موقع  ی زمان مناسب یا لحظه :گردد می زمان» فضیلتِ «

سپس،  .کند می» بازی«دھد که با زمان  ، ابتدا، مفھومی دینی دارد و ارجاع به ابتکارات دلبخواھی خدایی میکایروس
، دیگر، زمان عمل خدایی سرنوشت ساز و تعیین کایروس. شود می) ٩٧(»انسانی و الئیسیزه«به تدریج، مفھوم آن 

، لحظه ای است کایروس .در زمان است ل انسانی امکان پذیرِ و جای گرفتهعمنیست، بلکه  »خارج از زمان«و  کننده
، کایروسپس اگر . شود، بر سر تشخیص راھی که می تواند به نیکی یا یدی انجامد که جریان زمان دچار تردید و تزلزل می

 ی لحظه: رساند ز میسرانجام، به معنای فرصت مناسب برای انجام کار نیک است، در عین حال مفھوم عکس آن را نی
  .  به تیره بختی گراید تواند مھلکی که سرنوشت می

  

    

  .»نقد سیاست«در  ارسطویی» سنجیدگی«جایگاه . ۴

  

چه (  سیاسی موجود ھای ھا و پراتیک یشی نظریهبازاندفکری، در بازنگری و  ی و مشغله) ٩٨(آن چه که چون نگرانی
، من را )سیاسی بطور کلی ھای یون سیاسی ایرانی و چه در رابطه با فعالیتدر اپوزیس شخصی خودی  در رابطه با تجربه

 - ١٨۴٣(ش ا فلسفیدن ی کوتاھی از مارکس جوان در دوره ی ، در جملهدھد سوق داده و می» سیاست نقد«به سوی 
ه تا به امروز شود و ھموار که ھشتاد سال پس از نگارش آن منتشر می( ی حق ھگل نقد فلسفهبر  ای مقدمهدر  ،)١٨۴۶
    :، منعکس است)مارکسیسم متحجر قرار دارد -اطالعی  اگر نگوییم بی –ی بی اعتناع مورد

  گاه كه شكل مقدس در خدمت تاریخ، این است كه، آن یا فلسفه، فلسفه ی در نخستین گام، وظیفه«
سان، از نقد  بدین. سازد  مال بر  را در اشكال نامقدسش یبیگانگ -شده است، خود  انسان برمالی بیگانگ -خود

  ).٩٩(»ھیات به نقد سیاسترسیم، از نقد مذھب به نقد حقوق و از نقد اال یآسمان به نقد زمین م

  

  : از این قرار است نامم می» سیاست واقعاً موجود«یا آن چه که » سیاست«در نقد  ی منمدعا یهعصار

و  »شھر« یهناظر بر ادار گفتارعمال و ی اَ معنا به  »ورزی ستسیا«و  politique »سیاست«، و تا به امروز در طول زمان
سیاسی  یفلسفه تاریخی و برخاسته از شرایط تاریخی، چونان كه در  یدیدارپ ی منزله، به  res publica »یمموع امر«

 بودهعبارت  گذاشته شده است، ابه مورد اجر سیاسی )راتیكپ(و در عمل  )conceptualizeاست شده سازی مفھوم(تفھیم 
 :است از

  مراتبی سلسله مناسباتیسیاسی و  -اجتماعی یتقسیم كار براستوار  ،یاختصاصی و انحصار ،ای حرفه یا هحوز -١

 .سازد و حاکم بر آن می»  جدا« )مدنی ی(را از جامعه» سیاست«و ھمواره  کند جلوه می" طبیعی"که  )ھیرارشیك(

 پارادیگمی یا سرمشق پیروباور،  و غیر دینی مدرن و سکوالرِ، مرجعدینی  ھای بینشی استعالیی، در شکل -٢
 .نداردپ بَرین می» حقیقتِ «صاحب انحصاری  که خود راگرا  مطلق و ساز توھم ،)غیر اندرباشی( extrinsequeبرونی

عاجز از دریافت  و نگر شناختی یکجانبه. طلب و اقتدار ساز سیستم - »اتحاد«به نام ضروزت  -   ساز  یگانهعملکردی  -٣
ھایی که  سرانجام، روش. ھا ھای سیاسی ناظر بر آن بغرنجی، چندگانگی و تغییرپذیری پدیدارھای اجتماعی و اندیشه

 درتعارض ، ھمزیستی در ھمستیزی، اختالف، تضاد و )multitude(و بسیار گونگی ) pluralité پلورالیته( چندانیت نافی

  .باشند اجتماعی می مناسبات

که ما آن را  ورزی و سیاست» سیاست«که روند حاکم بر  گیریم این ھمه، و به عنوان تبیین اصلی، نتیجه می از -۴
 .، ھمواره رو به سیادت، سلطه، سرآمدی و ساالری بر جامعه آورده استنامیم می» سیاست واقعاً موجود«

پرست،  قدرت ھمواره  -كم و بیش - گونش ، در نمودھای گونه»سیاست«فوف،  ی بدین سان و بر مبنای تزھای چھارگانه
نیروھای  و» شھر«نیرویی مافوق  یخود، ھمواره به مثابه جوھر ، در»سیاست«. خواه بوده است طلب و تمامت اقتدار

 ،)١٠٠(»شبان گله«، چون »خدایی راھبر« ، چونھا ، مسلط و حاكم بر آن)و شھروندی امروزی مدنی یجامعه( اجتماعی
و ناممكن  ، ھمواره ناممكن گردیده»واقعاً موجود سیاست«در چھارچوب » سیاست«از این رو، اصالح . عمل كرده است

گری  خالتدریزی  پایهو  ،ناظر بر آن ...ھای و فلسفه، دانش، بینش و روش »واقعاً موجود سیاستِ «و رد  نقد  پس. گردد می
سنتی و غالب بر ... ھای دانش، بینش و روش، در گسست از فلسفه، مبنای نوینیبر و  دیگری از نوع اجتماعی

 .گیرد قرار می میدانی - یعمل و  نظری  - در دستور كار  فلسفی، »واقعاً موجود سیاستِ «

 ی سیاسی و در سیر تاریخ فلسفه آفرین رسشپ ھای و آشکار ساختن گسست با ردیابی توان را تنھا می مھم فوقاما 



و  در حین عمل دگرسازی خود  یدگرسازانه داد، امری که البته جدا از عملانجام  ،ھا سیاسی برآمده از آن ھای پراتیک
سیاست «گسست از  ی لحظهپیش از این، در نوشتارھایی، چند  که ست از این رو. ، قابل تصور نخواھد بودوضع موجود

 به طور مشخصو  sophistes ی یونانیھا سوفیست نزدنخستین بار : را مورد تآمل قرار داده ایم» واقعاً موجود
 . ماکیاولی، اسپینوزا و مارکس و سپس نزد Protagoras روتاگوراسپ

از  یکیتوان  را میارسطویی » فرونزیس«نوشتیم، » سنجیدگی«مفھوم جدید ی  اکنون، با توجه به آن چه که در باره
سه . کند و مارکس متصل میدانست که پروتاگوراس را به ماکیاولی، اسپینوزا گسستی  خطای ھ حلقهنقطه ھا یا 

، که دندھ تشکیل می کایروسو  شور، احتمالی پیشامدشاخص اصلی این حلقه را نیز، ھمان طور که گفتیم، 
     .  جدا می سازد »موجود واقعاً  سیاست«سنتی یا » سیاست«مورد نظر و ادعایی ما را از » ِدگر سیاستِ «

ات و پیشامدھای نا ممکن ات،، ممکنھا  ذیریپ گوندگر ، میدان»سیاست«در تعریف و تبیین جدید،  -
سیاسی نیز، ھم چون موضوع خود، تغییرپذیر، » دانش«به ھمین سان، . گردد می contingencesاحتمالی

سر و کار داریم که نه دینی است و نه  »ِدگر سیاستِ «پس در این جا، با . گردد  نامسلم و نایقین می
عواملی » ِدگر سیاستِ «. نه، بلکه دگرگون پذیر و حتا نسخ پذیر استاستعالیی، نه مطلق است و نه جاودا

و در نتیجه بغرنجی، چندگانگی، آشفتگی، تعازض و بحران را در ... چون حادثه، نابھنگامی، پیشامد و احتمال
    .دھد بینش، نظریه و عمل خود قرار می» مرکز«

،  میدان »سیاست«استعالیی خبری نیست، پس یا » خدایی« ی  در تعریف و تبیین حدید، چون از اندیشه -
سیاسیون ) ١٠١(»جھان ُخرد«سیاسی از » دانش«و » سیاست« .گردد و تبادل نظر مردمان می» شور«

 ی به گسترهشود و   انحصاری و اختصاصی است، خارج می ، که مداری بسته،ورزان  سیاست کاستِ یعنی از 
» گری  دخالت«به » شور«در این جا، . رود  می ای مجتمعھ جدلی و پلورالیستی افراد و انسان ،آرام  نا

، بر چنین بنیادی، »ِدگر سیاستِ « و بدین سان، آید  در می در امور خود مردمی  واقعی، مستقیم و بالواسطه
      .گردد نزدیک می) و نه مجازی( واقعی  res publica» عمومی امرِ «به 

، در کمینگاه دھد  قرار می» مرکز«را در   شورو  احتمالیپیشامد که » سیاست«در تعریف و تبیین جدید،  -
، که کایروس.  مرز شکنی استی نامعلوم  ، که لحظهکایروس. گیرد ، قرار میکایروسیا » ی مناسب  لحظه«

به یاری ما  پارادیگمیآن جا که ھیچ پیشینه و . زمان پرتاب کردن خود به درون خلع دنیوی و زمانمند است
آفریدن و . ا ھستیم و تنھا به کمک نیروی تخیل خود باید از ھیچ اختراع ، ایجاد و تآسیس کنیمآید و ما تنھ  نمی

. نامعلوم و نامسلم و معمایی ای ِدگر است، اما آیندهای  پدیداری نو، پَرش به سوی آینده )١٠٢(تآسیس
رمخاطره و نامعلوم برای آفرینندگی احتمالی، پ ی مناسب که لحظه کایروسبا » ِدگر سیاستِ « سان، بدین

   .شود است، عجین می

 

**** 

 مسلم یو حقیقت محتوم ینظری و عملی و نه غایت  یچالش و بندی شرطچیزی كه برای ما  - »سیاستِ ِدگر«
از خود  در تقابل با گفتمانِ ، »ِدگر سیاستِ «. عمومی است ی شھروندان در امر مشاركت مستقیم و بالواسطه - است

زدایی و  زدایی، راز  اسطوره، ھای متفاوت و متضاد وردی و چالش میان گفتماناھم، »است واقعاً موجودسی«راضی و واحِد 
سازی  نگری و سیستم در تقابل با یكجانبه» سیاستِ ِدگر«. است آن» برین حقیقت«و  سیاسیمسلط  گفتارزدایی از  توھم

شان،  و چندانیت  یگان ھای اجتماعی را در چند و پدیدارھا  و منشی است كه جھان، واقعیت  بینش، ای حرفه ورزان سیاست
و  بودن در معمایی شان، پذیری و ناثباتی در سیالی، دگرگون شان، ستیزی سویی و ھم شان، در ھم در مناسبات و نسبیت

 جدید، گری شھروندی دخالتبه این سان، موضوع كار این . دھد قرار میخود نظر توجه و مورد ... شان ناایقانی
زمینه سازی اسباب و اجتماعی، یعنی  یرھای   -سامانده و خود  -گردان، خود  -مختار، خود  -خود  انگیز انكشاف جنبش مسئله

آزاد از ھر . Aliénationوابستگی   -بیگانگی خود از وسلطه گونه آزاد از ھر . آزاد مشاركتی است یجامعه مقدمات برآمدن
 که به نیرویی برین، -ه دینی و چه غیر دینی، چه کھن و چه مدرن چ -اندرباشی  اقتدار و ارجاع غیر

» سیاست« ...و» دیوان«، »دولت«، »بازار«، »مالكیت« ،»میھن« ،»ملت«، »دین«، »خدا«چون  ایدئولوژیکی و استعالیی
  .درآید

   

 

  

  



  ی مقالهھا یادداشت

  

 )امـور(ی  و اداره constitutionیونانی یعنی تأسـیس  politeiaدر اصل به معنای » سیاست«تز من این است که مفھوم )  ١(
پایـه » سیاسـت«، افالطـون، بـه نـام ی ساسـی فلسفه گذار آن چه که بنیان. است وندان بودهرط شھستو polisر شھ

 ، اندیشـه و عملـی اسـتعالیی یـا تراگذرنـده درگیرد میتا به امروز قرار » واقعاً موجود سیاستِ «و مبنای  کند می ریزی
– شـھروند«بر اساس » داری -شھر«یعنی  پولیتیا ی آن چون شکل دینی یا سکوالری است که با مفھوم اصیل و اولیه

در عمل و بطور » سیاست«است که تحت نام » چیزی«آن » واقعاً موجود سیاستِ «. متفاوت و حتا مغایر است» مداری 
تغریف من از اصطالح  ی در باره. و بیش غالب بوده است عینی ھمواره فلسفیده، اندیشیده و اِعمال شده و ھمواره کم

رجوع » سیاست نقد«ارسطویی در » سنجیدگی«جایگاه : ،به بخش سوم این مقاله) »واقعاً موجود سیاستِ «(نام برده 
  :درطرحی نو رجوع ک به مقاالت دیگر در این باره در نشریهتوان  ھم چنین برای شرح و تفصیل بیشتر می. کنید

ــارکس«        ــوراس و م ــی از پرواگ ــو قرائت ــت در پرت ــِد سیاس ــنجم، . »نق ــال پ ــو. ١٣٨٠ -١٣٧٩س ــی ن ــماره: طرح ــا ش   :یھ
۴۴،۴۵،۴٧،۵٠  ،۵١  

ی امـور  ، بـه معنـای اداره )اداری -یـا شـھر( خـط فاصـلبـا » داری -شـھر«یاد آوری کنم که در نوشته ھای من، اصطالح       
از طریق شور و  مشارکت و  کشورو ) Etat(امور دولت یا و ) Res publica(عمومی  یا بخش ) Citéیا  Polisپولیس (» شھر«

 .شھروندان است گری دخالت

ی  و لحظه ھای مشخص گسسـت از فلسـفه فھوممی این  در باره.  Moments philosophiques: لحظه ھای فلسفی)  ٢(
  :رجوع کنید به کالسیک اسییس

، طرحـی نـو. »پروتاگوراسی، ماکیـاولی، اسـپینوزا یـی و  مارکسـی :السیککفلسفه سیاسی  ازی گسست  چھار لحظه«
  .٧٧، ٧۵، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ۶۶، ۶٣ :یھا شماره. ١٣٨٢-١٣٨١سال ھفتم و ھشتم، 

 Rupture: جدایی، انفصال یا گسست ) ٣(

ی امور  دن فرایند ادارهیا بغرنج جدا ش Problématique، مسئله انگیز  Question laïque» ی الئیک مسئله«تحت عنوان )  ۴(
  .یا کشورداری از دین را مورد نظر دارم شھرمردم و 

  Vision transcendantale: بینش استعالیی، تراگذرنده، ترافرازنده یا متعالی ) ۵(

 Pluralité: چندانی، چندگانی، کثرت تعدد ) ۶(

تحـت  Toni Negri ی مقالهی  رجوع کنید به ترجمه multitudeمعنا و مفھوم  ی در باره.  Multitudeبرابر با : بسیارگونگی) ٧(
  ۶٨،  طرحی نو شماره »بسیار گونه«از  به سوي يك تعريف ھستي شناسانه :عنوان

   Incertitude...: ناایقانی، نامسلمی ، نامحتومی ) ٨(

 Pensée complexe: ی بغرنج اندیشه.  Complexe, Complexité: بغرنجی، غامض، دشواری یا پیجیدگی ) ٩(

)١٠( Séparation  

آنتیگون  افالطون، – پروتاگوراس –ی ساسی یونان  فلسفه –، بخش اول »ی الئیک مساله«سیاسی  –مبانی فلسفی  )١١(
  ١١٠و  ١٠٩، ١٠٨: طرحی نو شماره ھای نشریه . ی پریکلس و خطابه

)١٢( Fronèsis  یاPhronèsis )میان ارسطو شناسان فرانسـوی، بعضـی ھـا  یونانی است که در یا واژه) در نگارش فرانسوی
مـن عمومـاً . ترجمـه کـرده انـد Sagesse، )گوتیـه( Gauthierو بعضی ھا نیز، چون  Prudence، )اوبانک( Aubenqueچون 

را » سنجیدگی سیاسی«را به کار می برم و اگر این جا و آن جا معادل فارسی و نادقیق  Fronèsisیونانی  ی ھمان واژه
باید تأکید کنم که ھیچ یک از این برابر سازی ھای التـین یـا فارسـی حـق مطلـب را ادا نمـی کننـد و رضـایت  ام برگزیده

 . باشند بخش نمی

 Âme, Esprit: روح یا نفس  )١٣(

 Corps, Matièreجسم یا  )١۴(

عقـوالت افالطـونی یـا دانـش بـرین، اسـتعالیی و علـم م Sophiaسوفیا ، منظور ھمان  Science divine» دانش خدایی« )١۵(
 .باشد می شھای آن، ھستی تغییر ناپذیر و نمود »پارادیگم«و  »موضوع«است که 

منظور آن . ایم برگرفته» پادشاه – فیلسوف«ی افالطونی  اصطالحی است که از نظریه Science royale »دانش – شاه« )١۶(
فیلسـوِف شـھر قـرار دارد و بـر شـھر  -ر پادشـاهبرین و فرمان روایی اسـت کـه تنھـا در اختیـا» علم«یا » حدایی دانش«

  .مطلق برقرار شود» خوب«از آن اطاعت کنند تا کند و ھمه باید  حکومت می

  Intelligibles: معقوالت، ُمُثل )١٧(

 Bien transcendant: خیر برین  )١٨(

کنـیم،  برابـر مـی) »سیاست«اصیل از یعنی تعریف اولیه و ( پولیتیاکه با ) با خط فاصل( »داری – شھر«در مورد مفھوم  )١٩(
 ).١(نگاه کنید به زیرنویس 

دسـت رسـی » ایـده«اولی بـه عـالَم . تفاوتی وجود دارد» پادشاه -فیلسوف«پولیس و » بنیان گذار«نزد افالطون، میان ) ٢٠(



و ھـدایت  پـولیسی عملـی اداره  ، وظیفـه»گـذار بنیان« ھای داشته، خویشاوند خدایان است و دومی، تحت راھنمایی
  .اجرایی آن را به سوی سعادت بر عھده دارد

مالحظاتی بر تز ھـای آقـای اکبـر گنجـی در «در  ٣۵به یادداشت شماره ھا، ار جمله  در این باره رجوع کنید به یادداشت   
 .١١٧و  ١١۶، ١١۵ھای  در طرحی نو شماره »ی مبانی جنبش تحول دموکراتیک در ایران باره

  .، شرکت انتشارات علمی و فرھنگی١٣۶۶ی سعید نفیسی،  ، اثر ھومر، ترجمهOdysseyاُدیسه،  )٢١(
بـه نظـر . شـود استعمال مـی» سنحیده«و » عادل«به معنای انسان  fronis فرونیس: قدیمی یونانیی  نزد ھومر واژه       

  .برد ھومری به کار می ی را به جای اصطالح کھنه fronèsisفرونزیس ی  می رسد که برای نخستین بار، ھراکلیت کلمه

  :به نقل از )٢٢(

Gauthier René Antoine & Jolif Jean Yves 
Aristote, Traductions et études, l'éthique à Nicomaque, 
Tome II- 2ème partie commentaires livres VI X, Louvain-la-Neuve, Editions peeters, Nauwelaerts, 2002 

  :ی دوم هھراکلیت ، پار )٢٣( 
. Diels-Kranz,t1,p 151. Sexus Empiricus, contre les mathématiciensn VII,133   

  Héraclite ou la séparation, Jean bollack& heinz wismann , Les editions de minuit, 1972. 

)٢۴( Isocrate 

)٢۵( Parménide 

)٢۶( Anaxagore 

ارسـطویی را چنـین چنـین ترجمـه  فرونـزیسجیدگی نیز می نامند و خیلی ھا که سن  Vertu pratique: حکمت عملی )٢٧(
  .  که البته ناذقیق است اند کرده

   Platon, Ménon, 88a - 89a:  در افالطون، ِمنون )٢٨(

 ).c-d 352. (١١٩رضا کاویانی، ص  –، جلد اول، محمد حسن لطفی پروتاگوراس: افالطون )٢٩(

 . Contemplation: مراقبه یا سیر )٣٠(

  .رضا کاویانی –جلد اول، محمد حسن لطفی : ،افالطون Ménonمنون  )٣١(

 .رضا کاویانی –جلد اول، محمد حسن لطفی : ،افالطون Gorgiasگرگیاس  )٣٢(

 .رضا کاویانی –جلد اول، محمد حسن لطفی : ،افالطون Phédonفایدون  )٣٣(

 . طفیجلد سوم، محمد حسن ل: ،افالطون Philèbeفیلبس  )٣۴(

  :فایدون در )٣۵(
Platon, Phédon, Monique Dixsaut, 78c - 80c Flammarion 1991. 

)٣۶( Les choses qui toujours sont mêmes qu'elles-mêmes et semblables à elles-mêmes 

)٣٧( Essence 

)٣٨( ce qu'est   

)٣٩( Le véritablement étant 

)۴٠( Forme unique 

)۴١( Âme 

)۴٢( seulement par elle-même 

)۴٣ (Platon, Philèbe, Pradeau Jean François, Flammarion, 78c - 80c 

 Forme: ُمُثل ، فرم ، معقول ) ۴۴(

  ). ٢٣(نگاه کنید به زیرنویس ) ۴۵(

 .ی شرف الدین خراسانی، نشر گفتار ، ترجمه  b - 1078 –فصل چھارم  –مو  -ارسطو، متافیزیک، ) ۴۶(

 Aristote, De Coelo, III,I,298b23: در) ۴٧(

 Aristote, Physique, VII,3,247b11: در) ۴٨(

 Topica, VIII, 14, 163b9: در) ۴٩(

  :سه منیع مورد استفاده در این مقاله در ترجمه مجدد  فرازھای ارسطو به فارسی عبارت اند از) ۵٠(
1. Aristote, Ethique de Nicomaque, Jean Voilquin, Flammarion, 1965 Paris 
2. Aristote, Ethique à Nicomaque, J. Barthélemy Saint-Hilaire, Poche, 1992 

  .١٣٧٨ارسطو، اخالق نیکوماخوس، محمد حسن لطفی، تھران، طرحی نو، .  ٣



  ).۴۶(نگاه کنید به زیر نویس ) ۵١(

 .زیر ی ضمیمه در رجوع کنید به ترجمه. ارسطو، اخالق نیکوماخوس، فصل پنجم) ۵٢(

)۵٣ (Aubenque Pierre, La prudence chez Aristote PUF, 1963 

 La prudence chez Aristote, Pierre Aubenque, PUF, Pages 10 - 15: »سنجیدگی نزد ارسطو«) ۵۴(

  .ھمانجا) ۵۵(

)۵۶ (Ethique d'Eudème 

 .٨۵، تز یِگر، ص »سنجیدگی نزد ارسطو«در ) ۵٧(

 .ھمانجا) ۵٨(

 .٣٠تا  ١۵صفحات  ھمانجا) ۵٩(

 .١۵ھمانجا، ص ) ۶٠(

 .١٩ھمانجا، ص ) ۶١(

  To entekhomènon allos ekhein:»آن چیز که می تواند غیر از آن چه که ھست شود«) ۶٢(
   1141b9-11و ھشتم  1141a1، ششم 1140b27در اخالق نیکوماخوس فصل ھای پنجم   

)۶٣ (Cosmologique 

)۶۴ (Déterminations    

)۶۵ (Matière 

)۶۶ (Puissance indéterminée des Contraires 

)۶٧ (Désordre 

)۶٨ (Incertain, Incertitude, Indéterminé 

)۶٩ (Multitude 

   Etudes de philosophie grecqueدر   G. Rodier، به نقل از  ۴، زیر نویس  ٨۶ھمانجا، اوبانک، ص ) ٧٠(

  ).۶٢(زیرنویس ) ٧١(

 Poièsis: یه یونانی) ٧٢(

)٧٣ (Déviation 

)٧۴ (Jeu 

  . ٧۴، اوبانک، ص »سنجیدگی نزد ارسطو«در ) ٧۵(

  . ١٠۴، اوبانک، ص »سنجیدگی نزد ارسطو«در ) ٧۶(

 Boulésitikhos:  به یونانی  )٧٧(

 Kalos bouléusas: به یونانی) ٧٨(

  .١١۶تا  ١٠۶، صفحات »سنجیدگی نزد ارسطو«اوبانک، ) ٧٩(

)٨٠ (Point de possibilité 

)٨١ (Conseil des Anciens 

  .١١١اوبانک، ھمانجا، ص ) ٨٢(

  .١١١ھمانحا، ص ) ٨٣(

  Pépaidèumenos: به یونانی) ٨۴(

)٨۵ (Aristote, Ploitique, III,II, 1281b38 

)٨۶ (Aristote, Politique, III,II 1282a17 

)٨٧ (Aristote, Politique, III,II 1281b34-35 

)٨٨ (Aristote, Politique, III,15 1286a20,26  

  .١١۶اوبانک، ھمانجا، ص ) ٨٩(

 Limites: مرز کشی) ٩٠(

)٩١(Morale stoïcienne    

)٩٢ (Le "nombre" de son mouvement 



 Vertu: فضیلت) ٩٣(

 1104b 24-26، ٢در اخالق نیکوماخوس، فصل  Os dei khai os on dei khai ote: به یونانی) ٩۴(

 1106b 21-23جم، اخالق نیکوماخوس ، فصل پن) ٩۵(

  .٩٧اوبانک، ھمانجا، ص ) ٩۶(

  .١٠۴اوبانک، ھمانجا، ص ) ٩٧(

 Inquiétude..: نگرانی، نا آرامی) ٩٨(

  ۵، ص ١٩٨٩ی حق ھگل، مقدمه، رضا سلحشور، انتشارات نقذ،  مارکس، نقد فلسفه) ٩٩(

  .، محمد حسن لطفیی آثار جلد سوم دوره» مرد سیاسی«افالطون در ) ١٠٠(

 Microcosmeُخرد  جھان) ١٠١(

 Constitution: تأسیس) ١٠٢(

  

  )ضمیمه(

  )١(اخالق نیکوماخوس

  کتاب ششم

 )٢(فصل پنجم

  

 )توضیح یا تعریف داخل پارانتزھا از من است: توجه(

سنجیده  ھای چیست، باید ابتدا ببینیم چه کسانی را آدم) سنجیدگی( fronèsisفرونِزیس برای این که بدانیم  .1&
fronimos  ی آن  این است که چنین آدمی در بارهسنجیده انسان ی  شاخص تمیز دھنده نماید که ین میچن. نامیم می

نه در جزئیات، مثالً آن چه برای  – کند و داوری می bouléusiçشور  درستی به ، نیک و سودمند است اوچه که برای خود 
  .یبخت سعادت و نیک ی سالمتی و تندرستی مفید است، بلکه به طور کلی در باره

که  fronimosنامیم  سنجیده می ھای کسانی را آدم ای، دلیل درستی این سخن این است که ما، در ھر زمینه .2&
به ھدف نھایی با ارزشی نایل تعلق ندارند،  )ھنر یا فن( tekhné ی ھنر گری دقیق خود، در اموری که به حوزه با حساب

خصلت کسی است که خوب تأمل و شور  fronèsisجیده که سن گفت توان بنابراین در یک کالم می. گردند می
bouléutikhoç کند می.  

و یا ) چیزھایی که نمی توانند غیر از آن گونه باشند که ھستند(چیزھای تغییرناپذیر  ی وانگھی ھیچ کس در باره. 3&
 épistèmèب، چون به ھمین ترتی. امری که تحقق بخشی به آن برای او ممکن نیست، شور و تأمل نمی کندی  درباره

، برھان توانند غیر از آن گونه باشند که ھستند میشان  بر برھان مبتنی است و چون در اموری که مبادی) دانش یا علم(
چیزی که به ضرورت وجود دارد شور  ی در بارهتوان  و چون نمی –  تغییرپذیرندزیرا در این جا ھمه چیز سیال و  –وجود ندارد 

عمل،  ی باشد چون حوزه دتوان  نمی tekhné. épistèmèو نه  باشدتواند  می épistèmèنه  fronèsisکرد، در نتیحه 
 چون عمل کردن باشدتواند  نمی tekhnéو  )که ھستند شوند توانند غیر از آن گونه چیزھایی که می(امور تغییرپذیر است 
  .ندا تفاوتاز دو سنخ م آفرینندگی به معنای تولید چیزھا،و  به معنای دقیق کلمه

، aléthouçرا می توان حالت آمادگی برای عمل کردن ھمراه با داوری درست دانست  fronèsisپس بدین ترتیب، . 4&
متفاوت از چیزی است که  poiéton) مترجم –عمل تولید (غایت آفرینندگی  .اند ی اموری که برای آدمی بد یا نیک در حوزه
در این جا، ھدف عمل کردن ھمواره خوِد عمل است، زیرا . چنین نیست prakhton ، اما عمل کردنشود می) تولید(آفریده 

  .خوب عمل کردن باشدتواند  تنھا می دھد غایتی که عمل در برابر خود قرار می

کسانی که : یابیم و کسانی ھمانند او می) ٣(پریکلسرا نزد  fronèsisبه ھمین دلیل است که به راستی ما . 5&
ی که بر آن ھا و ھم برای مردمانھا  آن ھستند که ھم برای خوداموری )( تشخیص و تعیین( théoreinدیدن قادر به 

شھر یا ( پولیسخانه و یا یک ی یک  ی اداره از عھدهواقعاً  ھا، اینان، با این قابلیت .اند خوب و مفیدکنند،   حکومت می
، خصلتی است fronèsisر زبان یونانی ھم معنای ، اصطالحی که د)عقل سلیم( Sophrosuné. آیند می بر) شھر -دولت
  .کند که قابلیت سنجیدگی را حفظ می است

ی موارد قدرت  لذت و رنج در ھمه. است upolépsiç کند قدرت داوری آن چه این قابلیت را حفظ و تحکیم می. 6&
ث برابر با دو قائمه است یا نیست مقھور مثالً قدرت داوری در این که آیا مجموع زوایای مثل. ندکن داوری را فلج یاگمراه می

عمل ( ی عمل ، یعنی داوری دربارهشود بلکه تنھا قدرت داوری در این که چه باید کرد وچه نباید کرد لذت و رنج نمی
یت آنند ولی کسی که لذت و رنج درونش را فلح ادر غ )عمل اخالقی( ھر عمل مبادی محرک. شود ، چنان می)اخالقی



کند باید برای  که می یدارد و ھر انتخاب داند که ھرگامی که برمی بیند و نمی آن مبادی را نمی کرده است دیگر
ناگزیر باید نتیجه گرفت که پس . کند زیرا شر در ما مبادی اخالقی عمل را ویران می. بخشی به آن غایت باشد تحقق

fronèsis ش سعادت مردمان استا قی است و موضوعیک حالت آمادگی برای عمل کردن ھمراه با داوری درست و حقی.  

  

چنین  fronèsisدرجات مختلف نیل به کمال وجود دارند، ولی در  Tekhnéبدین نکته نیز باید توجه کرد که اگر در . 7&
بر خطاکار ناخواسته ارجح است ولی کند  آن کس که به میل خود خطایی می Tekhné ی اضافه کنیم که درحوزه. نیست

فضیلت است و نه  fronèsisبنابراین روشن است که  .ھم چنان که در دیگر فضایل، وضع بر عکس است ،fronèsisدر 
tekhné.  

 سازد را می که عقیده دھد آن جزء خردمندی را تشکیل می fronèsisچون در نفس دو بخش خردمند وجود دارند، . 8&
doksastikhon)١۶(.  زیراdoksa )عقیده، باور ( ھم چونfronèsis  با اموری سروکار دارد که تغییرپذیرند ) اموری که می

باید . است) ۴(یعنی به عبارت دیگر با ھر آن چه که پیشامد احتمالی و اتفاقی) توانند غیر از آن چه که ھستند، شوند
 مکنکند، بدین دلیل که این حالت م نیست که با عقل ھمراھی می ای تنھا یک حالت وجودی ساده fronèsisبگوییم که 

رود و نه به فراموشی سپرده  گاه نه از دست می ھیچ fronèsisاست دست خوش سھو و نسیان شود در حالی که 
           .شود می

  

  

 )۵(فصل ھفتم

  

دانش  متخلفمی نامند، باالترین حد کمال در مراتب ) sofia) (۶(ھم چنین روشن است که آن چه یونانیان ُسُفیا .... 
    . است

ترین مبادی حاصل  نه تنھا باید بداند چه حقایقی از عالی) در این جا به معنای فیلسوف(  sophosپس ُسُفس . 3&
عقل ) فلسفه(ُسفیا بنابراین، می توان گفت که . دی نیز باید شناخت دقیق داشته باشدبلکه از خود این مبا شود می

nous  پیوسته با علم و دانشépistèmè   علمِی عالی ترین و واالترین موضوعات استاست یا به عبارت دیگر شناخت .
سیاسی، بھترین ) سنحیدگی( fronèsis، یا politèkéبدین ترتیب، حرف پوچی خواھیم زد اگر بگوییم که دانش سیاسی 

  .رین موجودات عالم نیستت است عالی fronèsisھاست چون آدمی که موضوع کار  دانش

ثالً آدمیان یا شوند، م نیکی، بسته به این که شامل چه موجوداتی میسالمتی و چون  ،ھا اما اگر برخی خصیصه. 4&
. ھمیشه سفید، ھمیشه راست: سفیدی و راستی ھمیشه ھمان است ای دیگر، ولی، در حوزهتغییر می کنند، ماھیان، 

ی که آن ، درحال)تغییر ناپذیر است(است  sofiaاست ھمیشه ) فلسفه( sofiaپس به طریق اولی می پذیریم که آن چه 
ی امور فردی که با شخص  کسی که در ھمه. است بر حسب شرایط سیال و تغییر پذیر است) سنجیدگی( fronèsisچه 

 گونه امور دانند و در آن ای می داند که چھچیز برای او درست و سودمند است، مردمان او را فرد سنجیده او ارتباط دارندمی
پیش بینی نشان معاش از خود  ری امرا و بعضی حیوانات را نیز که در زمینهویم ر دور تر میحتا . کنند به او اعتماد می

  .نامیم ت سنجیده میموجودا ،دھند می

جه اگر بنا بر این باشد که  .تواند بود یک و ھمان نمی) سیاست( politikéو  )فلسفه( sofiaاین نیز بدیھی است که 
مسلم . وجود خواھند داشت sofiaبنامیم، انواع مختلف ) نجیدگیس( fronèsisھوشمندی کسی را در تأمین منافع خود 

وجود ندارد بلکه برای ھر کدام علمی دیگر  sofiaی موجودات زنده فقط یک و تنھا یک  است که برای تأمین نیکی برای ھمه
  .باشدموجودات زنده فقط یک علم پزشکی بدون ھیچ تمایزی وجود داشته ی  برای ھمه آید ھست وگرنه الزم می

از سوی دیگر، این ادعا که آدمی عالی ترین موجودات زنده است سخنی پوچ است زیرا ذوات دیگری ھستند که بسیار  
  .یابد ھا تشکیل می که آسمان از آن ای در میان اجسام درخشنده اند، مثالً  برتر و خدایی تر از آدمیان

است ) خردورزی، عقل( nousو )  علم( épistèmèجمع ) فلسفه( sofia کهگیریم  از آن چه گفته شد نتیجه می. 5&
از این رو، کسانی چون آناکساگور  .رود ند به کار میا شان واالترین موجودات و در شناخت موجوداتی که بر حسب طبیعت

Anaxagore)٧( تالس ،Thalès)ه برای چیزھایی ک ھا  ھای سنحیده، زیرا آن و ھمانند آنان را فیلسوف می نامند و نه آدم) ٨
شناختند ولی با امور دشوار و حیرت انگیز و حتا خدایی، ھر چند سودی در بر نداشتند، آشنا  خودشان سودمند بود را نمی

  .بودند؛ زیرا این بزرگان فاضل آن چه که برای آدمیان نیک است را نمی جستند

که در  شود آن چیز ھایی میو   شامل امور اساساً انسانی) سنجیدگی( fronèsisولی بر عکس، حوزه ی . 6&
که موضوع اصلی  سدر زیرا به نظر می. توسط عقل بشری میسر است) شور و تأمل کردن(  bouléusisھا  ی آن باره

fronèsis )سنجیدگی( ،endoulia )امر تغییر پذیر  ی اما ھیچ کس در باره. است) به درستی و خوبی شور و تأمل کردن
و امری که غایتی مشخص و دقیق ندارد، شور و تأمل نمی کند ) ر از آن باشند که ھستندکه نمی توانند غیآن جیز ھایی (

است؛ و مراد از غایت در این مورد ارزشی است که از ) تحقق پذیر(ممکن کند که  شور و تأمل می غایتیی آن  بلکه در باره



با  کند که ھوشمندانه را کسی می به طور کامل گفته باشیم، تآمل درست و. دیآبه دست تواند  طریق عمل ما می
       . خردورزی و سنجشگری، به سوی آن ھدفی رود که برای انسان به بھترین وجه ممکن و تحقق پذیر است

را نیز به روشنی  ھا تنھا با کلیات سروکار ندارد بلکه باید جزییات و ویژگی) سنجیدگی( fronèsisاضافه کنیم که . 7&
کار  ھا و مفردات سرو و عمل ضرورتاً با حزییات، ویژگی کند عمل می fronèsis. ری عملی استام fronèsisزیرا . ببیند
اند، در عمل، بھتر از کسانی که صاحب  دانش بھره از کسانی که بیجا و آن جا  آید که این به ھمین جھت پیش می. دارد

به عنوان مثال، اگر کسی .نسبت به دیگران دارنداین ھمان امتیازی است که آدم ھای با تجربه . کنند اقدام می اند دانش
بداند که گوشت سبک سھل الھضم و برای تندرستی سودمند است ولی نداند که گوشت سبک کدام است نمی تواند از 

سبک است به طور خاص گوشت طیور  آید که بداند که این کار از کسی بر می. دانش خود برای تأمین تندرستی سود ببرد
شناخت کلیات و (امری است اساساً عملی؛ در نتیجه باید ھر دو وجه شناخت  fronèsis .رستی سودمندو برای تند

در این مورد می توان گفت که  .را بداند) ھا و مفردات  شناخت ویژگی(و مخصوصاً وجه دومی ) ھا شناخت جزییات و ویژگی
   .و اساسی است) ٩(علم سازماندھی) ھا و مفردات ویژگی(شناخت جزییات

                     

  

   ھا یادداشت
  ١٣٧٨نو  ، طرحتھران  ،محمد حسن لطفی :ی فارسی برگردان مجدد از روی متن ھای فرانسه با استفاده از ترجمه)  ١(

  Aristote - Ethique de Nicomaque - Traduction de J. Barthélemy Saint-Hilaire Revue par Alfredo Gomez-Muller - Le livre de 
poche- 1992      

 Aristote - Ethique de Nicomaque - Traduction par Jean Voilquin - GF-Flammarion- 1965 
 .فصل چھارم به جای پنجم است Barthélemy Saint-Hilaire . ی در ترجمه)  ٢(

)٣( Périclès  ۴٩۵ – ۴م.ق ٢١. 

)۴ (contingent  

  .فصل ششم و ھفتم در فصل پنجم ادغام شده است Barthélemy Saint-Hilaire ی در ترجمه) ۵(

، در یونانی ھم به معنای کمال ھنرمندی ومھارت در کارھای دستی و اند ترجمه کرده» حکمت« یا» فرزانگی«که آن را ) σοφια(ُسفیا  )۶(
 ھنرھا بود و ھم به معنای کمال علم و دانش  

اصل اول  دانست را که جوھری بسیار ھوشمند میعقل  ،ی ششم قبل از میالد در سده ioni، فیلسوف ایونی Anaxagoreآناکساگور ) ٧(
  .  در گذشت Lampsaqueدر المپساک  ۴٢٨او متھم به بی دینی شد و باالجبار از آتن فرار کرد و در حدود سال  .شمرد واقعییت می

یکی از نخستین فیزیولوژی . ی ششم قبل از میالد به دنیا آمددر اواخر سده ی ھفتم و اوایل سده  Miletدر شھر میله  Thalèsتالس ) ٨(
  .  او بر این اعتقاد بود که آب اصل اساسی توضیح واقعیت است. شناسان ایونی بود

)٩( architectonique  


