“ﺳـﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ” ﻧـﺰد ارﺳـﺘﻮ
از ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ »ﻧﻘﺪ ِ ﺳﯿﺎﺳﺖ«
»ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻧﺰد ارﺳﻄﻮ
ﻟﺤﻈﻪی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮔ ُﺴﺴﺖ »اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ« از »اﻧﺪﯾﺸﻪ ی اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ«
»ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ«» ،ﺷﻮر« و »ﻟﺤﻈﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ«)کایروس(
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻣﺪاوم زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻧﺰد ارﺳﻄﻮ ،ﭼﻮن
ﮔﺴﺴﺘﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺎ آﯾﺪ :در
ﻧﻘﺪ ِ »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« و در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ«» ،ﺷﻮر« و »ﻟﺤﻈﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ«
)کایروس(.
در اداﻣﻪ ی ﺗﺄﻣﻞ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﺻﻠﯽ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ
»ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖ« و آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﻧﻘﺪِ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،ﻟﺤﻈﻪ ی ﮔﺴﺴﺖ از
»ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد«) (1ﻧﺎﻣﯿﺪه اﯾﻢ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ) (2آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺪه ی
ﭼﻬﺎرم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در ﯾﻮﻧﺎن» ،ﮔ ُﺴﺴﺖ«) (3ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﺷﺎره ی ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ آن »ﻟﺤﻈﻪ«  momentدر اﺛﺮ ﻣﻬﻢ و ﻣﺘﺄﺧﺮ
ارﺳـــﻄﻮ ﯾﻌﻨـــﯽ اخلاق نیکوماخوس اﺳـــﺖ ﮐـــﻪ  fronèsisﯾـــﺎ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ در اﻣﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ – ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻣﺮ »ﺳﯿﺎﺳﺖ«
– از داﻧﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﻌﻨﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ی
اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ» ،ﺧﺪاﯾﯽ« ﯾﺎ داﻧﺶ »اﯾﺪه ﻫﺎی« اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ،ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮی از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ارﺳﻄﻮ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺘﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اش ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
اﺷﺎره ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﺣﺬف ﯾﺎ ﻧﻔﯽ »داﻧﺶ ﺑﺮﯾﻦ« )ﺧﺪاﯾﯽ( و ﻧﺸﺎﻧﺪن
»ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ« )فرونزیس( ﯾﺎ داﻧﺶ دﮔﺮﮔﻮن ﭘﺬﯾﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آن
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻋﻼم »ﺟﺪاﯾﯽ« ﺣﻮزه ی ﮐﺎر آن ﻫﺎ ﭼﻮن دو ﺑﯿﻨﺶ ﯾﺎ ﺗﻌﻘﻞ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰای ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬاری ارﺳﻄﻮ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﮕﯿﺰ »ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ« را ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻓﻠﺴﻔﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ در ﻣﻀﻤﻮن ﮔ ُﺴﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در

اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮم فرونزیس ،از ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و در ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ ،ﻫﻢ در ﻣﯿﺪان ﻧﻈﺮ )ﺗﺌﻮری
ﺳﯿﺎﺳﯽ( و ﻫﻢ در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ )ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ( اﺳﺖ.
ــﻦ
ــﻪ ﻣـ
ــﺖ ﮐـ
ــﺪی اﺳـ
ــﻮﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨـ
ــﺪ ﻫﺎ ،ﺗﮑـ
ــﯽ از آن ﭘﯿﺎﻣـ
ﯾﮑـ
»ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻻﺋﯿﮏ« در ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪم ):(4
ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪا ﺷﺪن اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ »اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ«  Res publicaاز
بینش استعلایی) (5ﭼﻮن دﯾﻨﯽ… و ﻋﻤﻞ آن .اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار دارد ،ﺟﺪاﯾﯽ و ﺗﻘﺎﺑﻞ دو ﻧﮕﺮش اﺻﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و »ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی« اﺳﺖ:
– ﯾﮑﯽ ،ﺑﯿﻨﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮا ،اﯾﻘﺎن ﺑﺎور ،اﻗﺘﺪار ﺟﻮ،
ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎور ،ﻧﺎﻓﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺳﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﯾﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺪرن و ﺳﮑﻮﻻر… ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
– دﯾﮕﺮی ،ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻮده ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺳﯿﺎل و
دﮔﺮﮔﻮن ﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ) ،(6ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﮕﯽ) ،(7ﻧﺎ اﯾﻘﺎﻧﯽ)،(8
ﻧﺎﺑﻬﻨﮕـﺎﻣﯽ ،ﺑﻐﺮﻧﺠـﯽ)» ،(9ﯾﺸﺎﻣـﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ«» ،contingenceﺷـﻮر« ،و
»کایروس« ) kairosﻟﺤﻈﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ( … را اﺻﻞ و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺎر
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮاﻧﻪ ی ﺧﻮد در »اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ« )ﺳﯿﺎﺳﺖ( ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺤﺚ ﺣﺎﺿﺮ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ«،
در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ ارﺳﻄﻮ از فرونزیس و اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺎ از آن در
راﺳﺘﺎی ﺗﻘﺎﺑﻞ دو ﺑﯿﻨﺶ ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در ﻧﻮﺷﺘﺎری در »ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﻻﺋﯿﻚ«» ،ﺟﺪا ﺷﺪن«)(10
اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﻣﺮ دﯾﻦ را در ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ی ﻓﻠﺴﻔﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﯾﻢ :در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراس ،در
ﺗﺮاژدی آﻧﺘﯿﮕﻮن )ﺳﻮﻓﻮﮐﻞ( و در ﺧﻄﺎﺑﻪ ی ﭘﺮﯾﮑﻠﺲ) .(11اﮐﻨﻮن ،ﻧﺰد
ارﺳﻄﻮ ،ﻟﺤﻈﻪ ی »جدا شدن« ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ ی اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ را
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده ،ﻣﻀﻤﻮن و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن را در »ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ«
ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
فرونزیس  (fronèsis (12در ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه و ﺑﻮﯾﮋه
ﻧﺰد اﻓﻼﻃﻮن ،ﻫﻤﺴﺎن روح اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﯿﻨﺶ
اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﺎ داﻧﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﮐﻪ سوفیا ﯾﺎ فرونزیس ﻧﺎﻣﯿﺪه
) (13ﺟﺎوﯾــﺪان در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺟﺴــﻢ)(14
ﻣﯽ ﺷــﻮد ،ﺧﺼــﻠﺖ اﺻــﻠﯽ روح
ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﻠﯽ» ،داﻧﺶ ﺧﺪاﯾﯽ«) (15ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪﯾﺸﻪ ورزی اش ،ﻧﻪ دﻧﯿﺎی
زﻣﯿﻨﯽ اﺟﺴﺎم و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﻣﺮﮐﺐ ،ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﻣﯿﺮﻧﺪه و دﮔﺮ ﮔﻮن ﭘﺬﯾﺮ …
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎوﯾﺪان و دﮔﺮﮔﻮن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﻌﻨﯽ آن ﻫﺴﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﮐﺒﯽ اﺳﺖ
ـﻮﻧﯽ ،شاه-
ـﻪ »همواره همان و همانند خود می ماند« .فرونزیس اﻓﻼﻃـ
ﮐـ
دانشی) (16اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻓﯿﻠﺴﻮف ،در ﺳﯿﺮ ﺟﻬﺎن مُثل ،معقولات) (17و
خیر برین) ،(18ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﺣﻮزه ی زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻤﻞ و ﺑﻮﯾﮋه
در اﻣﺮ پولیتیا ) politeiaﺷﻬﺮ -داری ﯾﺎ »ﺳﯿﺎﺳﺖ«() (19ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎن روای ﻣﺮدﻣﺎن و »ﺷﻬﺮ« در ﻣﯽ آﯾﺪ.
در اﺑﺘﺪا ،ارﺳﻄﻮ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ از فرونزیس را
اﺧﺘﯿﺎر و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻫﻨﺠﺎر ﻋﻤﻞ
راﺳﺘﯿﻦ )از ﺟﻤﻠﻪ در »ﺳﯿﺎﺳﺖ«( ،ﭘﯿﺮوی از ﭼﻨﯿﻦ »داﻧﺸﯽ« اﺳﺖ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﯿﻦ »اﻧﺪﯾﺸﻪ«ای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣُﺜُﻞ)ﻓﺮم( ،پارادیگم
ﯾﺎ اﯾﺪه ی ﺑﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﻧﺎدری ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﻨﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار -ﻓﯿﻠﺴﻮف« ﻫﺎ) ،(20ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ آن را
دارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺰاوار ﺳﺮآﻣﺪی و ﺳﺎﻻری اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺳﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ فرونزیس ،ﮐﻪ اﻓﻼﻃﻮن ﻣﺒﺎﻧﯽ آن را
ـﻮد :در
ـﻒ ﻣﯽ ﺷـ
ـﻦ ﻣﺘﻮﻗـ
ـﻪ ی ﻣﻌﯿـ
ـﻪ و ﻧﻘﻄـ
ـﮏ ﻟﺤﻈـ
ـﺪ ،در ﯾـ
ﭘﯽ ﻣﯽ ﻧﻬـ
و ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع
اخلاق نیکوماخوس ،ﮐﺘﺎب ﺷﺸﻢ ،ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻓﺼﻞ را در ﯾﮏ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و
ﺿﻤﯿﻤﻪ ی اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﮐﺮده ام .ارﺳﻄﻮ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ اش،
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی از فرونزیس اراﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و
درﯾﺎﻓﺖ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ و ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ،ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
فرونزیس ،دﯾﮕﺮ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺎره ی اﻣﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺟﺎوداﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻘﻮﻻت ﺑﺮﯾﻦ ،ﺗﺮاﻓﺮازﻧﺪه ﯾﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺄﻣﻠﯽ ﻧﺴﺒﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ و ﺳﯿﺎل در ﺑﺎره ی اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮد
ﺳـﯿﺎل و ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻧـﺪ .ﭘﺪﯾـﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﺘﺤـﻮل و دﮔﺮﮔـﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧـﺪ.
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،زﻣﯿﻨﯽ ،ﺟﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ،ﺷﺪﻧﯽ و ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﺪ .اﻣﻮری
ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق و ﺗﺼﺎدف ﺣﺎدث ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻧﺪ و در
ﺑﺎره ی آن ﻫﺎ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﺿﺎع ،اﺣﻮال و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﺤﻮل زﻣﺎﻧﻪ و
در ﻟﺤﻈﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ )کایروس( ،ﮐﻪ ﮔﺎه ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم اﺳﺖ ،ﻓﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد،
ﺷﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ… در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﻫﻨﺠﺎر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺛﺎﺑﺖ و
ﻧﺎﻣﺘﻐﯿﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻼک راﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،سوفیا ﯾﺎ داﻧﺶ
اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮف »ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ« ﺧﺪا ﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ… ﺑﻠﮑﻪ »ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ«
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪی«» ،ﺷﻮر« و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در »ﻟﺤﻈﻪ ی
ﻣﻨﺎﺳﺐ« اﺳﺖ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره دﻧﯿﻮی ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻐﺮﻧﺞ ،ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ،و

ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن آن ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ِ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ:
در دوری از ﺧﺪا ،در ﻏﯿﺎب او… ﯾﺎ در ﻧﺒﻮد او.
 .1ﺗﺤﻮل ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﮏ واژه
فرونزیس اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ :داﻧﺸﯽ اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ،ﺳﺮﻣﺪ و ﺳﺮآﻣﺪ.

واژه فرونزیس در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺳﺪه ی ﭘﻨﺤﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از آن ،ﻧﺰد ﻫﻮﻣﺮ در اُدﯾﺴﻪ ) ،(21ﻓﺮوﻧﯿﺲ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷـﺪ .اﻣـﺎ رد ﭘـﺎی ﻓﻠﺴـﻔﯽ آن را ﻧﺨﺴـﺖ در ﭘـﺎره ی دوم ﺳـﺨﻨﺎن
ﻫﺮاﮐﻠﯿﺘﻮس ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻌﻨﺎی اوﻟﯿﻪ ی آن ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،در اﺑﺘﺪا ،ﺟﻤﻊ روح و اﺣﺴﺎس ،ﻓﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد(22) .
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮاﮐﻠﯿﺘﻮس ،فرونزیس را ﺑﺎ لوگوس  logosﯾﺎ نوس noos
ﻫﻤﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ آن را ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺸﺘﺮک
آدﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻋﺎﻣﻪ را از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﯾﺎ فرونزیس را
اﻣﺮی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ،ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮاﮐﻠﯿﺘﻮس – در ﭘﺎره ی دوم:
ــﺮک است ،اما توده ی مردم عادی
»با این که عقل  logonنزد همه ﻣﺸﺘـ
فکر کردن  fronèsinرا چون امری شخصی تلقی می کند(23)«.
ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮده ی فرونزیس ،ﯾﻌﻨﯽ »ﺣﺲ ﮐﺮدن« و »ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن« را ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻧﺰد ﺳﻮﻓﻮﮐﻞ در اُدﯾﭗ ﺷﺎه ،اﯾﺰوﮐﺮات) (24و… ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ارﺳﻄﻮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد ،ﭼﻮن ﭘﺎرﻣِﻨﯿﺪ) ،(25آﻧﺎﮐﺴﺎﮔﻮر) (26و ﺣﺘﺎ
ﻫﻮﻣﺮ ،اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ فرونزیس را ﺑﺎ ادراک ﺣﺴﯽ)(aisthèsis
اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪه ی ﭘﻨﺠﻢ ،دﻣﻮﮐﺮﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻓﺮوﻧﺰﯾﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ »ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ«) (27اﺳﺖ و ﺑﺮای آن ﺳﻪ ﻧﻘﺶ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮد در
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد :ﺧﻮب ﺷﻮر ﮐﺮدن ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن .ﺑﺤﺚ ارﺳﻄﻮ ،در اخلاق نیکوماخوس ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺮﻣﻮل
دﻣﻮﮐﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻘﺮاط ،ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ فرونزیس آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ راه را ﺑﺮ
داﻧﺶ ﺧﺪاﯾﯽ »اﯾﺪه ﻫﺎ«ی اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .فرونزیس ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از

ﮐﯿﻔﯿﺎت روح ،ﻧﻘﺶ و روﯾﮑﺮدی ﻋﻤﻠﯽ دارد زﯾﺮا ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن
ﻣﯽ آﻣﻮزد) .(28اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﻤﻠﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺳﻘﺮاط ،ﺗﺤﺖ
ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺘﺮادف و ﻫﻤﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﭼﻮن سوفیا ﯾﺎ اِپیستمه ،Epistèmè
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺪی و ﺳﺮآﻣﺪی ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺮای »ﻧﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن« ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﮐﺮد  ،contemplationﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی خوب متعال ﯾﺎ خیر برین و
ﺷﻨﺎﺧﺖ آن رﻓﺖ.
»ﺳﻘﺮاط )در رﺳﺎﻟﻪ ی ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراس اﻓﻼﻃﻮن(:
مردمان برآنند که  Epistèmèچنان نیرویی ندارد که بتواند بر آدمی
فرمان راند و او را رهبری کند ،بلکه بسا ممکن است که کسی از
 Epistèmèبهره مند باشد و با این همه ،عنان اختیارش به دست چیزی
غیر از آن باشد ،گاه شور و گاه لذت ،یک وقت اندوه و زمانی عشق و
بیشتر اوقات ترس .از این رو ،می گویند  Epistèmèبرده ای است
ناتوان و زبون که تمایلات نفسانی و هوی و هوس آن را به هر سو
می برند .اکنون آیا تو چنین می اندیشی یا  Epistèmèرا چیزی زیبا
می دانی که می تواند بر آدمی فرمان براند و اگر کسی خوب و بد را
بشناسد ،هیچ عاملی نمی تواند او را به رفتن راهی دیگر وادار
سازد ،جز راهی که  Epistèmèبه او می نمایاند و  Fronèsisرا نقطه
اتکأ مسلم و مطمئن آدمی می شناسی؟«
)دﯾـﺎﻟﻮگ ﺳـﻘﺮاط ﺑـﺎ ﭘﺮوﺗـﺎﮔﻮراس در رﺳـﺎﻟﻪ ی اﻓﻼﻃـﻮن ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ
ﻧﺎم().(29
در ﻓﺮاز ﺑﺎﻻ ،از زﺑﺎن اﻓﻼﻃﻮن ،ﺑﺎ فرونزیسی آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺳﻘﺮاﻃﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ .فرونزیس ﺑﺮاﺑﺮ اپیستمه ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم »ﻓﺮﻣﺎن« ﻣﯽ راﻧﺪ،

ﻣﻼک ﺧﻮب و ﺑﺪ و

راﻫﻨﻤﺎی آدﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ »هیچ عملی نمی تواند او را به
راه دیگری وادار سازد«.
اﻓﻼﻃﻮن ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﺗﻌﺮﯾﻒ راﯾﺞ فرونزیس ﭼﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﺑﺎ رﻫﯿﺎﻓﺖ
ﻋﻤﻠﯽ ،ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ واژه را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺳﯿﺮ
ﺟﻬــﺎن اﺳــﺘﻌﻼﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨــﺪ .ﺑــﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ،در ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﻣﻔﻬــﻮم،
»ﺗﺤﻮﻟﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ« ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آن ،فرونزیس ﻋﻤﻞ ﮔﺮای
ﭘﯿﺶ ﺳﻘﺮاﻃﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ فرونزیس اﻫﻞ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد) .(30ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ فرونزیس اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه روﯾﮑﺮد ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد
)ﺑﻮﯾﮋه در اﻣﺮ پولیتیا ﯾﺎ شهر -داری( را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
وﯾﮋﮔﯽ آن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی( و

اداره ی ﺷﻬﺮ )پولیتِیا(» ،اﻧﺪﯾﺸﻪ« اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ،ﻓﺮاﺳﻮی دﻧﯿﺎی
اﺟﺴﺎم زﻣﯿﻨﯽ و ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻬﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و
ﺗﺮاﻓﺮازﻧــﺪه  trenscendantalروی آورد ﺗــﺎ در آن ﺟــﺎ ﭘــﺎرادﯾﮕﻢ
راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ را ﺑﯿﺎﺑﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد اﻓﻼﻃﻮن ،ﭘﺲ از منون) (31و گُرگیاس) (32و ﺑﻪ
وﯾـﮋه در فایدون) (33و فیلبس) …(34فرونزیس ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ اﻧـﺪﯾﺸﻪ ای
و خیر ﺑﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .فرونزیس ،اﮔﺮ
ﺧﺪاﯾﯽ در ﺳﯿﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎی ایده
راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻮی رﺳﺘﮕﺎری آدﻣﯿﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ
ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎر و ﭘﺎرادﯾﮕﻤﯽ در ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ و راﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
آن رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و از آن ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﻄﺮی و
ﻣﺮاﻗﺒﻪ ای ﮐﻪ اﻓﻼﻃﻮن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ،فرونزیس ،اﭘﯿﺴﺘِﻤﻪ ﯾﺎ سوفیا
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ،ﻫﻤﺎن روح ﻧﺎﻣﯿﺮا و ﺟﺎوداﻧﻪ ی )ﺧﺪاﯾﯽ( در آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎﻣﯿﺮا ،ﺟﺎوداﻧﻪ ،ﯾﮕﺎﻧﻪ ،ﻏﯿﺮ ﻣﺮﮐﺐ و ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ
ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ زﻋﻢ اﻓﻼﻃﻮن و
در اﯾﺪﺋﺎﻟﯿﺴــﻢ او ،ﭼﯿﺰﻫــﺎی »واﻗﻌــﯽ«  ،Réelﺗﻨﻬــﺎ ﻓﺮم ﻫــﺎی
ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ِ ﺗﺮاﮔﺬرﻧﺪه  transcendantalﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺲ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻤﻖ در اﯾﻦ ﺟﺎ ،آنی است که همواره همان و
همانند خود است… ﭘﺲ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺖ .ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ
ـﺮ ،از فایدون و
ـﺎه زﯾـ
ـﺮاز ﮐﻮﺗـ
ـﺪ ﻓـ
ـﻮﻧﯽ از فرونزیس را در ﭼﻨـ
اﻓﻼﻃـ
فیلبس ،ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﻓﻼﻃﻮن در ﻓﺎﯾﺪون):(35
» – آنچه همواره همان و همسان خود می ماند) (36غیر مرکب است و
حال آنکه مرکب گاه چنین می شود و گاه چنان ،و همواره همان و
همسان خود نمی ماند.
…
… آیا این جوهر) (37چیزها که اندکی پیش تصدیق کردیم که هستی
راستین دارد ،همواره همان و همسان خود باقی نمی ماند یا هر روز
دگرگون می شود؟ به عنوان نمونه ،خودِ برابری ،خودِ زیبایی ،خودِ
»هستی«) (38هر چیز در خود و خودِ آن چه حقیقتاً هست) (39را در
آیا این هستی ها می توانند دگرگونی را ،هرگونه
نظر بگیریم،
بپذیرند؟ و یا چون هر یک از این هستی ها
دگرگونی را در خود
فرم) (40واحدی را در خود و با خود دارد ،همواره همان و همانند
خود باقی می ماند و هرگز ،در هیچ زمانی ،در هیچ نقطه ای و به هیچ

وجهی ،هیچ تغییری را در خود نمی پذیرد؟
– آن ها ،ضرورتاً همان و همانند حود می مانند.
– … ولی چیزهایی که همواره همان و همانند خود می مانند ،دیدنی و
لمس کردندی نیستند و آن ها را تنها از راه تفکر ،یعنی به وسیله ی
خود روح ،می توان دریافت.
….
… و اگر روح) (41تنها و تنها به وسیله ی خود) (42به جست و جوپردازد و خود را به آن جا بَرَد ،آن جا که هر چیز ناب و جاویدان
است و همیشه هست و همیشه همان و همانند خود می ماند؛ و چون خود
با این گونه هستی خویشی دارد ،هر گاه که حواس خود را در خود جمع
کند و میسر باشد ،نزذ آن هستی می ماند و سرگردانیش به پایان
می رسد و آرامش خود را باز می یابد و به سبب هم نشینی با این
هستی ها ،خود نیز همواره همان و همانند خود می ماند .و این حالت
روح ،همان است که به راستی اندیشه ) (Fronèsisمی نامیم.
… نتیجه ای که از این تصدیق ها به دست می آید این است که :آن چهخدایی است ،جاویدان است ،موضوع تعقل است ،فرم واحدی دارد ،انحلال
ناپذیر است و همواره همان و همانند خود می ماند ،و این همان چیزی
است که روح بیش از همه به آن شبیه است .در حالی که ،برعکس ،آن چه
انسانی است ،فناپذیر است ،غیر قابل دسترس تفکر است ،چند فرمی
است ،انحلال پذیر است و هرگز همان و همانند خود باقی نمی ماند،
این آن چیری است که تن بیش از همه به آن شباهت دارد«.

اﻓﻼﻃﻮن در ﻓﯿﻠﺒﺲ):(43
» – من برآنم که هر کس اندک بهره ای از خرد دارد ،دانشی را که
موضوعش هستی و آن چه که واقعاً هست باشد ،یعنی چیزی که بنا بر
طبیعتش همواره کاملاً همان و همانند خود می ماند ،حقیقی ترین
دانش ها می شمارد…
….
– هیچ می دانی که بیشتر دانش ها و کسانی که به آن ها می پردازند
با عقاید سروکار دارند و حتا وقتی هم که می خواهد درباره ی طبیعت

تحقیق کند همه ی عمر خود را به کاوش و پژوهش در قلمرو این جهان
می گذراند و همواره در این صدد است که بداند این حهان چگونه پدید
آمده است و از کدام عوامل متأثر می شود…
– آری ،حق با تو است.
– بنابراین هیچ گاه در صدد دریافتن آن چه همواره هست بر نمی آید
بلکه کوشش و تلاشش معطوف است به آن چه شده است یا می شود و یا
خواهد شد«.

 .2ﻟﺤﻈﻪ ی ﮔ ُﺴﺴﺖ در اخلاق نیکوماخوس:
فرونزیس ﯾﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ ،در ﺟﺎ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آﺛﺎرش ،ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ و درک
اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ از فرونزیس را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﻧﯿﺰ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﻋﻘﯿﺪه«
ـﯿﺎل و
ـﻮد ﺳـ
ـﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺧـ
ـﻢ ﭼـ
ـﻪ ﻫـ
ـﺎس« sensationﮐـ
 opinionو »اﺣﺴـ
دﮔﺮﮔﻮن ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،داﻧﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺎره ی ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﯾﻌﻨﯽ فرونزیس را ﮐﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ارﺳﻄﻮ ،در ﮐﺘﺎب متافیزیک ﺧﻮد ،در دﻓﺎع از فرونزیس اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ،ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﻫﺮاﮐﻠﯿﺖ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﻫﻤﻮاره
ﺳﯿﺎل اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ داﻧﺸﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ )در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﻫﻢ ﻫﺮاﮐﻠﯿﺖ و ﻫﻢ ارﺳﻄﻮ ،اﺻﻄﻼح فرونزیس را ﺑﺮای
»داﻧﺶ«ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧـﺪ( ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾـﻢ ﮐـﻪ دﻧﯿـﺎﯾﯽ ﺧـﺎرج از
ﻣﺤﻮﺳﻮﺳﺎت ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﺎ داﻧﺶ راﺳﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،زیرا به چیزهای
در سیلان شناختی نیست.

ارﺳﻄﻮ در ﮐﺘﺎب ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻣ ُﺜ ُﻞ) (44از آن روی ﺑﺮای ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻪ آن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﻫﺮاﮐﻠﯿﺘﻮس ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ»:ﻫﻤﻪ ی ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت
ﻫﻤﻮاره در ﺳﯿﻼن اﻧﺪ«)(45؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و داﻧﺸﯽ ار ﭼﯿﺰی
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،Epistèmè tinos xai fronèsisﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﺎﯾﻊ
ﭘﺎﯾﻨﺪه ی دﯾﮕﺮی ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی

در ﺳﯿﻼن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ(46)«.
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ) ،(De Coeloارﺳﻄﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»بدون وجود طبایع تغییرناپذیر ،شناخت یا دانشی gnosis e fronèsis
نمی تواند وجود داشته باشد(47)«.
در ﮐﺘﺎب ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﺎ ،ارﺳﻄﻮ ﻫﻤﺎن ﺑﺎور ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد و ﺑﻮﯾﮋه
اﻓﻼﻃﻮن در ﺑﺎره ی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری داﻧﺶ و ﺗﺤﺮک )ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ،ﺗﺤﻮل ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ…( را ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ،ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
»قوه ی ادراک  dianiaتنها در سکون و توقف است که به شناخت و
«.Epistas thai Xai fronein
دانایی می رسد
و اﯾﻦ ﮐﻪ:
»انسان ،تنها در آرامش روح ،پس از جنب و جوشی که در طبیعت اوست،
می تواند صاحب شناخت و دانش گردد (fronimon Xai Epistèmon.»(48
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در ﮐﺘﺎب ﺟﺪل ﯾﺎ ﺗﻮﭘﯿﮑﺎ ،ارﺳﻄﻮ ﻧﻘﺶ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ را در
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و داﻧﺶ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪPros tè gnosis xai :
.(ten xata filosofian fronèsin (49
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﻓﻮق ،ﺑﺮای ﻧﺎﻣﯿﺪن واﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ و ﻧﻮع داﻧﺶ ،داﻧﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ﻧﻪ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ ،ارﺳﻄﻮ واژه ی فرونزیس و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد و آن ﻫﺎ
را ﺑﺎ اپیستمه  Epistèméو گنوزیس  Gnosisﻣﺘﺮادف و ﻫﻤﺴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ،فرونزیس ﻣﺒﯿﻦ و ﻣﻌﺮف داﻧﺶ اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﻧﻮع اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ اﯾﻦ داﻧﺶ ﯾﻌﻨﯽ سوفیا ﻣﺘﺮادف و ﻫﻤﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ در اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ،ﯾﮑﺒﺎره ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ واژه
فرونزیس ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی را ﺑﯿﺎن
ﻣﯽ دارد .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ از فرونزیس
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﺪﯾﺪ ارﺳﻄﻮ ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد
او )در ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ( ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺒﯿﯿﻦ فرونزیس ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ
آﺷﮑـﺎر دارد و ﺑﻄـﻮر ﻋﻤـﺪه در ﮐﺘـﺎب ﺷﺸـﻢ اخلاق نیکوماخوس ﻃـﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟)(50

ارﺳﻄﻮ روح )ﯾﺎ ﻧﻔﺲ (psykhè ،را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻋﻘﻼﻧﯽ)ﺧﺮدﻣﻨﺪ (logon ،و
ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ)ﻋﺎری از ﺧﺮد (alogon،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺨﺶ ﻋﻘﻼﻧﯽ روح
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﺟﺰء ﯾﺎ زﯾﺮﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺟﺰﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻘﻠﺶ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻟﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ همواره همان و
همسان خود می مانند و ﺟﺰء دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﯽ ﻗﺮار و دﮔﺮﮔﻮن ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻮدن ﯾﺎ
ﻧﺒﻮدن ،ﺷﺪن و ﺗﺤﻮل ﺷﺎن ﺣﺎﺻﻞ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ،اﺗﻔﺎق و اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ
ﮐــﻪ آن را ﭘﯿﺸﺎﻣــﺪ اﺣﺘﻤــﺎﻟﯽ ،اﻣﮑــﺎن ﭘﺬﯾﺮی ،اﺣﺘﻤــﺎل ﭘﺬﯾﺮی ﯾــﺎ
رﺧـﺪاد ﭘﺬﯾﺮی  contingenceﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨـﺪ .ارﺳـﻄﻮ ﺑﺨـﺶ اول را »ﻋﻠﻤـﯽ«
 epistèmonikonو ﺑﺨﺶ دوم را ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎی ﻧﺎرﺳﺎ ) ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ و ﺣﺘﺎ ﺧﺎرﺟﯽ( »ﺣﺴﺎب ﮔﺮی« ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه اﻧﺪ) logistikon ،ﮐﺘﺎب
ﺷﺸــﻢ ،ﻓﺼــﻞ دوم (12a1139،ﯾــﺎ ) doxastikonﮐﺘــﺎب ﺷﺸــﻢ ،ﻓﺼــﻞ
ﭘﻨﺠﻢ (26b1140،ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﻧﺰد ارﺳﻄﻮ ،وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺤﺶ دوم روح ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ
اﻣـﻮر ﺳـﯿﺎل اﺳـﺖ ،ﺗﺄﻣـﻞ ﮐـﺮدن و ﺷـﻮر ﮐـﺮدن  bouléutikhoçاﺳـﺖ.
»ﺷﻮر ﮐﺮدن« و »ﺗﻌﻘﻞ ﮐﺮدن« در اﻣﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﺮ دو از ﯾﮏ
ﺳـﻨﺦ اﻧﺪ .اﻧﺴـﺎن ﺗﻨﻬـﺎ در ﻣـﻮرد اﻣـﻮر ﻣﺤﺘﻤـﻞ ﯾـﺎ دﮔﺮﮔـﻮن ﭘﺬﯾﺮ
 – contingentو ﻧﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺟﺎوداﻧﻪ – ﺷﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
در ﻟﺤﻈﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ )کایروس( ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ارﺳﻄﻮ در اخلاق نیکوماخوس ،ﮐﺘﺎب ﺷﺸﻢ:
»روح دارای دو جزء است :جزء بهره ور از خرد) (logonو جزء عاری از
خرد) .(alogonاکنون جزء بهره ور از خرد را نیز تقسیم می کنیم،
بدین معنا که فرض می کنیم دو جزء خردمند وجود دارد :یکی به
چیزهایی نظر دارد که اصولشان تغییر ناپذیرند و همواره همان و
همانند خود می مانند و دیگری یه چیزهایی نظر دارد که
تغییرپذیرند… یکی را جزء ) epistèmonikonعلمی( می نامیم و دیگری
را جزء سنجشگر ) logistikonیا »حساب گر« در پاره ای ترجمه ها که
بسیار نارساست( .شور کردن و سنجیدن یکی است و هیچ کس در باره ی
موضوعات تغییرناپذیر شور نمی کند .پس جزء سنجشگر یکی از دو جزء
خردمند روح است«)ﮐﺘﺎب ﺷﺸﻢ ،ﻓﺼﻞ دوم)ﻟﻄﻔﯽ(  a1139ﯾﺎ ﻓﺼﻞ
اول)ﻓﺮاﻧﺴﻮی( ﭘﺎراﮔﺮاف  5و .(6
فرونریس ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ
در اخلاق نیکوماخوس» ،ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ« ﯾﺎ
ﯾــﻪ ﺟــﺰء ﺳــﻨﺠﺸﮕﺮ ﺑﺨــﺶ ﺧﺮدﻣﻨــﺪ روح ﻣﯽ دﻫــﺪ)ﮐﺘﺎب ﺷﺸــﻢ ،ﻓﺼــﻞ
ﭘﻨﺠﻢ .(26b1140،فرونزیس ،آن ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ و داﻧﺶ ﺧﻮد
را در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم »ﻋﻤﻞ ﺧﻮب« )»ﮐﺎر ﻧﯿﮏ«( ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ،ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧــﺪ و آن ﭼــﻪ را ﮐــﻪ »ﺑــﻪ ﻧﻔــﻊ آن ﻫﺎ ﺳــﺖ« در ﻧﻈــﺮ

ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ)ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.(21b1140 ،
فرونزیس و سوفیا ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻤﺴﺎن بودند ،اﯾﻨﮏ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻫﻢ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .سوفیا ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﻣﺮگ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ)ﮐﺘﺎب
ﺷﺸﻢ ،ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ( .سوفیا ،ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﮐﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ و دﮔﺮﮔﻮن
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺟﺎوداﻧﻪ و دﮔﺮﮔﻮن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ)ﮐﺘﺎب ﺷﺸﻢ ،ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ(.
اﻣﺎ فرونزیس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی ،ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪی و اﺗﻔﺎق contingence
اﺳﺖ)ﮐﺘﺎب ﺷﺸﻢ ،ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﺸﻢ و ﻫﺸﺘﻢ( .فرونزیس ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻓﺮاد
و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال زﻣﺎﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)ﮐﺘﺎب
ﺷﺸﻢ ،ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ( .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ،سوفیا ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ارﺳﻄﻮ در ﺟﺎی
دﯾﮕـــــﺮ» ،آن دانشی است که تحصیل و تملکش از توان انسانی فراتر
می رود… بدانسان که بنا بر گفتار سیمونیدِس» :تنها خدا از این
)ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ،آﻟﻔﺎی ﺑﺮزگ ،ﻓﺼﻞ دوم،
امتیاز برخوردار است««
 .(28b982)(51اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف سوفیا ،ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ فرونزیس ﺧﺼﻠﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ﮐﺎﻣﻼ ً اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد.
ارﺳﻄﻮ در اخلاق نیکوماخوس ،ﮐﺘﺎب ﺷﺸﻢ:
»پس بدین ترتیب fronèsis ،را می توان حالت آمادگی برای عمل کردن
همراه با داوری درست دانست  ،aléthouçدر حوزه ی اموری که برای
آدمی بد یا نیک اند .غایت آفرینندگی )=ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ( poiéton
متفاوت از چیزی است که آفریده )=ﺗﻮﻟﯿﺪ( می شود ،اما عمل کردن
 prakhtonچنین نیست .در این جا ،هدف عمل کردن همواره خودِ عمل
است ،زیرا غایتی که عمل در برابر خود قرار می دهد تنها می تواند
خوب عمل کردن باشد.
به همین دلیل است که به راستی ما  fronèsisرا نزد پریکلس و کسانی
همانند او می یابیم :کسانی که قادر به دیدن =) théoreinﺗﺸﺨﯿﺺ و
ــﻦ( اموری هستند که هم برای خود آن ها و هم برای مردمانی که
ﺗﻌﯿﯿـ
بر آن ها حکومت می کنند ،خوب و مفید اند .اینان ،با این
قابلیت ها ،واقعاً از عهده ی اداره ی یک خانه و یا یک پولیس )ﺷﻬﺮ
ﯾﺎ دوﻟﺖ -ﺷﻬﺮ( بر می آیند=) Sophrosuné .ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ( ،اصطلاحی که
در یونانی هم معنای  fronèsisاست ،خصلتی است که قابلیت سنجیدگی
را حفظ می کند.
حرف پوچی خواهیم زد اگر بگوییم که دانش سیاسی  ،politèkéیا
) fronèsisﺳﻨﺤﯿﺪﮔﯽ( سیاسی ،بهترین دانش هاست چون آدمی که موضوع
کار  fronèsisاست عالی ترین موجودات عالم نیست«.

از سوی دیگر ،این ادعا که آدمی عالی ترین موجودات زنده است سخنی
برتر و خدایی تر از
پوچ است زیرا ذوات دیگری هستند که بسیار
آدمیان اند ،مثلاً در میان اجسام درخشنده ای که آسمان از آن ها
تشکیل می یابد.
از آن چه گفته شد نتیجه می گیریم که =) sofiaﻓﻠﺴﻔﻪ( جمع épistèmè
)=ﻋﻠﻢ( و =) nousﺧﺮدورزی ،ﻋﻘﻞ( است و در شناخت موجوداتی که بر
حسب طبیعت شان والاترین موجودات اند به کار می رود .از این رو،
کسانی چون آناکساگور  ،Anaxagoreتالس  Thalèsو همانند آنان را
فیلسوف می نامند و نه آدم های سنحیده ،زیرا آن ها چیزهایی که
برای خودشان سودمند بود را نمی شناختند ولی با امور دشوار و حیرت
انگیز و حتا خدایی ،هر چند سودی در بر نداشتند ،آشنا بودند؛ زیرا
این بزرگان فاضل آن چه که برای آدمیان نیک است را نمی جستند«.
)اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ،ﮐﺘﺎب ﺷﺸﻢ ،ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﻫﻔﺘﻢ(.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،واژه ای ﮐﻪ ﻧﺰد اﻓﻼﻃﻮن و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر
ارﺳﻄﻮ ،ﺑﺎ سوفیا ﯾﺎ »داﻧﺶ ﺧﺪاﯾﯽ« ﻣﺘﺮادف ﺑﻮد ،در اخلاق نیکوماخوس
ـﻪ
ـﻮد ﮐـ
ـﻮد .فرونزیس ،سنجیدگی سیاسی ﻣﯽ ﺷـ
ـﺪا ﻣﯽ ﺷـ
ـﺎﻣﻼ ً از آن ﺟـ
ﮐـ
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺄﻣﻞ ،ﺗﻌﻘﻞ و ﺧﺮدﻣﻨﺪی ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ارﺳﻄﻮ »جزیی از
نفس خردمند« اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭼﯿﺰﻫﺎی دﮔﺮﮔﻮن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻮد ِ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻞ آن
ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،فرونزیس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻓﺼـﯿﻠﺘﯽ )ﯾـﺎ داﻧﺸـﯽ( اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﺗﺎ ﺧـﺪاﯾﯽ ،ﺳـﯿﺎل ﻣﯽ ﺷـﻮد
ﺗﺎ ﺳــﺮﻣﺪی ،و ﻣﻮﺿــﻮع آن ﻧﯿــﺰ اﻣــﻮر دﻧﯿــﻮی ،ﺗﻐﯿﯿﺮﭘــﺬﯾﺮ و
ﻣﺤﺘﻤﻞ ) ،(contingentﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮوزی و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ »ﺷﻬﺮ«
و »ﺷﻬﺮوﻧﺪان« ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه» ،کسانی ]می باشند[ که
قادر به دیدن ) théoreinتشخیص و تعیین( اموری هستند که هم برای
خود آن ها و هم برای مردمان خوب و مفید اند«) .(52سنجیده ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) ،(théoreinﯾﻌﻨﯽ »تجربه گرای نابی
نیست که بدون پرنسیپ و دورنما و روز به روز زندگی کند ،بلکه کسی
است که از نگرش کلان برخوردار است… اما آن چه که او می نگرد،
کلیتی مشخص است – خوبی کل جامعه و فرد – و نه کلیتی مجرد و
انتزاعی و به قول ارسطو ،غیر واقعی ،که دنیای ایده های افلاطونی
است(53)«.
در ﺑﺎره ی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮم فرونزیس از اﻧﺪﯾﺸﻪ ی اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﺑﻪ سنجیدگی
سیاسی در اخلاق نیکوماخوس و ﭘﺮﺳﺶ »ﮔ ُﺴ َﺴﺖِ« ارﺳﻄﻮ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ی
اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻓﺮاوان و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺻﻮرت

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ،ﺗﺰ وِِرﻧ ِﺮ
ﯾِﮕ ِﺮ  Werner Jaegerو ﻧﻘﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯽ ار اُﺑﺎﻧﮏ Pierre Aubenque
را اﺟﻤﺎﻻ ً ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺰ ﯾﮕ ِﺮ):(54
ﯾﮕ ِﺮ ،ارﺳﻄﻮ ﺷﻨﺎس آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ فرونزیس ،ﻧﻈﺮات
ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺳﻄﻮ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی ﺑﯽ اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ
آن ﻫﺎ داﻧﺴﺖ .ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ارﺳﻄﻮ از اﯾﻦ واژه ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی
ﺑﺪﯾﻊ و ﺟﺪﯾﺪی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﺪاوم ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ
ﺗﺤﻮل را ﻧﺸﺎن داد.
ارﺳﻄﻮ ،اﺑﺘﺪا از ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ واژه در فیلبس ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ اول اﯾـﻦ ﻣﻘـﺎﻟﻪ( .فرونزیس ﯾـﺎ ﻣﺮاﻗﺒـﻪ ی ﻣﻌﻨـﻮی
 ،contemplationﻋﻨﺼـــﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨـــﺪه »زﻧـــﺪﮔﯽ ﺧﻮب« و ﺑﻨﯿـــﺎد
ـﺎﻧﻪ ی
ـﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﯾﺰدان ﺷﻨﺎﺳـ
ـﺎ ﺑـ
ـﻦ ﺟـ
ـﺖ .در اﯾـ
ـﺘﯿﻦ« اﺳـ
»ﻋﻤﻞ راﺳـ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ارﺳﻄﻮﯾﯽ  phase théologiqueرو ﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ،ﯾﺰدان
ﺷﻨﺎﺳــﯽ ﻧﻈــﺮی  thélogie spéculativeدر اداﻣــﻪ ی ﺧــﻮد ﺑــﻪ اﺧﻼق
»ﺧﺪا ﮔﺮدان« morale théonomeﺳﻮق ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺧﺪا ،ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮاﻗﺒﻪ
و ﺗﺄﻣﻞ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻫﻨﺠﺎر ،ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن  nomosاﺧﻼﻗﯽ ﻣﻄﻠﻖ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣُﺜُﻞ )ﻣﻌﻘﻮﻻت( ﻫﻢ ﻣﺒﺎﻧﯽ وﺟﻮدی ﻋﻤﻞ راﺳﺘﯿﻦ )در
ﺳﯿﺎﺳﺖ( اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ی اﺻﻮل ﻫﻨﺠﺎری آن ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ .در
ﻣﺮﺣﻠـﻪ ی ﺑﻌـﺪی اﺳـﺖ ﮐـﻪ ارﺳـﻄﻮ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ی اﻓﻼﻃـﻮﻧﯽ »ﻣﻌﻘـﻮﻻت« ﯾـﺎ
»اﯾـﺪه ﻫﺎ« را ﮐﻨـﺎر ﻣﯽ ﮔـﺬارد .در اﯾـﻦ دوره» ،وحدت هستی و ارزش
فرو می پاشد ،بین متافیزیک و اخلاق… عقل نظری و عقل عملی که
پیشتر وابسته و مرتبط بودند،

افتراق می افتد«).(55

اﮔــﺮ در اخلاق یودموس) ،(56ﺧﺪاوﻧــﺪ ،ﻫﻤــﻮاره ،اﺻــﻞ راﻫﻨﻤــﺎ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ،در ﮐﺘﺎب ﺷﺸﻢ اخلاق نیکوماخوس ،دﯾﮕﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ :ﺧﺪا از اﯾﻦ ﭘﺲ ﭘﻨﻬﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ .آدﻣﯽ ،ﺑﺮای
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ زﻧﺪﮔﯽ زﻣﯿﻨﯽ اش ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﮑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻤﻞ)ﺳﯿﺎﺳﺖ( دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ اﻧﺘﻈﺎری از
اﯾﺪه)ﻣﺮاﻗﺒﻪ  (contemplationداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
»ارسطو از فرونزیس هر گونه معنای ﻧﻈﺮی را می زداید تا جایی که به
این واژه ،در تعریف جدیدش ،تنها یک مفهوم اخلاقی می بخشد .اخلاقی
که قادر است عمل انسان را به سوی آن چه که برای او مفید و نیک

است ،هدایت کند
استعلایی«).(57

و

این

همه،

بدون

هیچ

گونه

ارجاعی

به

هنجار

در ﯾـﮏ ﮐﻼم ،ﺑـﻪ ﺑـﺎور ﯾِﮕ ِـﺮ ،فرونزیس ﯾـﺎ ﺳـﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ،در اخلاق
نیکوماخوس ،رﯾﺸﻪ در دور ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺤﯽ دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽ ﻫﺎی ﯾﺰدان ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
ﯾﺎ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،رﯾﺸﻪ در ﯾﺰدان ﺷﻨﺎﺳﯽ  théologieﺧﺪای دور
دﺳـﺖ دارد .رﯾﺸـﻪ در ﺟـﺪاﯾﯽ ﺑﯿـﻦ آﮔـﺎﻫﯽ ﻣﺘـﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎی
ﺑﻼواﺳﻄﻪ ی ﻋﻤﻞ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﺘﺎرﮐﻪ و اﻧﻔﺼﺎل دارد).(58
ﻧﻘﺪ ِ ﺗﺰ ﯾﮕ ِﺮ ﺗﻮﺳﻂ اوﺑﺎﻧﮏ):(59
اوﺑﺎﻧﮏ ،ارﺳﻄﻮ ﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن ﻣﻔﻬﻮم فرونزیس در اخلاق
نیکوماخوس و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ)ﮐﻪ  prudenceﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ( و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺴﺴﺖِ ارﺳﻄﻮ از ﻧﻄﺮﯾﻪ ی اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ »اﯾﺪه ﻫﺎ« را اﻧﮑﺎر
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﯾِﮕ ِﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی
ــﺎﻧﮏ» ،نظریه ی ارسطویی فرونزیس و تغییرات آن را نمی توان در
اوﺑـ
چهارچوب مبارزه میان »دو ایده آل فلسفی ناظر بر زندگی« و غلبه ی
متناوب یکی بر دیگری ،توضیح داد«)*( .ﻧﺰد ارﺳﻄﻮ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻟﺰام ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ آن در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ی اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ contemplation
ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻠﯽ ﺗﺮ» ،ﭘﺮاﺗﯿﮏ« و »ﺗﺌﻮری« از ﻫﻢ
ﺟــﺪا ﻧﻤــﯽ ﺷﻮﻧــﺪ .ﺑــﻪ وﯾــﮋه در زﻣــﺎن ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ای ﮐــﻪ ازﺳــﻄﻮ
اخلاق نیکوماخوس را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﯾﻌﻨﯽ در دوراﻧﯽ ﮐﻪ از »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« و
»ﺷﻬﺮ« ﯾﻮﻧـــﺎﻧﯽ دﯾﮕـــﺮ ﺧـــﺒﺮی ﻧﯿﺴـــﺖ و »شهروند آتنی به رعیت
امپراتوری ای درآمده که حکومت و قوانین از شور کردن با او دیگر
تبعیت نمی کنند«) .(60اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺎﯾﺰ دو اﯾﺪه آل »ﺳﯿﺎﺳﯽ« و
»اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ« ﺻﺮﻓﺎً در آن ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﻪ ی
اﻓﻼﻃـــﻮﻧﯽ» ،نمونه ،پارادیگم و راهنمای خود را در دنیای معقولات
پیدا نمی کند بلکه هنجار خود را ،که البته همواره خصلت نظری
خواهد داشت ،باید در سطح خود بیابد .بدین ترتیب ،سنجیدگی سیاسی
بیش از این که جدایی تئوری از پراتیک و یا انتقام عمل از تئوری
باشد ،گسست در درون خود تئوری است«)ﺗﺄﮐﯿﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ().(61
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﺧﺘﻼف اوﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﯾِﮕ ِﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ
ﺟﻨﺒﻪ ی ﻓﺮﻋﯽ دارﻧﺪ .زﯾﺮا آن ﭼﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و
ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ دو ارﺳﻄﻮ ﺷﻨﺎس ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ
دارد ،ﻫﻤﺎن ﺗﺼﺪﯾﻖ آﺧﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اوﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ» :گسست در
درون خودِ تئوری« ﯾﺎ »ﺧﺮد ورزی« .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮ
ﮐﻪ ،در واﭘﺴﯿﻦ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺳﻄﻮ ،دو ﻧﻮع »ﺧﺮد ورزی« از ﻫﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻘﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن دو در ﺳﯿﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ و در ﺑﺎره ی آن اﺗﻔﺎق
ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و در ﺑﺤـﺚ ﻣـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺑـﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﺳـﺖ .ﯾﮑـﯽ ،آن
»ﺧﺮد ورزی« در اﻣﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ» ،ﺧﺪاﯾﯽ« ﯾﺎ ﺗﺮاﮔﺬرﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﯿﺎدت ﭘﺎرادﯾﮕﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ… و دﯾﮕﺮی آن »ﺧﺮد ورزی« ﯾﺎ
»ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ« اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﮔﺮﮔﻮن ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ »ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪی«» ،ﺷﻮر«
و »کایروس« ﻗﺮار دارد.
 . 3ﺳﻪ رﮐﻦ سنجیدگی سیاسی:
»ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ«» ،ﺷﻮر« و »کایروس«

–

ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ endèkhoménon
»آن چه که می تواند غیر از آن چه که هست شود«).ا .ن .ﻓﺼﻞ(5

ﻣﻮﺿﻮع فرونزیس ﯾﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﺰد ارﺳﻄﻮ،

»آن چیزی است که می

تواند چیز دیگری غیر از آن چه که هست شود«) .(62ارﺳﻄﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎن
ــــــــــــــــﺎً
ــــــــــــــــﺪ
»ﭘﯿﺸﺎﻣـ
را
آن
ﻋﻤﻮﻣـ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ« ) (Contingence،Contingency،Zufälligkeitﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ،
در ﺑﺮداﺷﺘﯽ ،ﻧﺎم دﯾﮕﺮ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎق) Tukhèدر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( ﯾﺎ
) Hasardﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ﺑﺎﺷﺪ .در ﻓﺎرﺳﯽ آن را اﻣﮑﺎن ،اﻣﮑﺎﭘﺬﯾﺮی،
اﺣﺘﻤــﺎل ،اﺣﺘﻤــﺎل ﭘﺬﯾﺮی ،ﭘﯿﺸﺎﯾﻨــﺪ ،ﺗﺼــﺎدف ،رﺧــﺪاد ﭘﺬﯾﺮی،
ﻣﺤﺘﻤــﻞ اﻟﻮﻗﻮع ،اﺗﻔــﺎق… ﻫــﻢ ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﮐﺮده اﻧــﺪ ،وﻟــﯽ ﻣــﻦ
»ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ« ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم  contingenceو درﯾﺎﻓﺖ
ارﺳﻄﻮﯾﯽ ار آن ﺗﻘﺎرن ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ »ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ«
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ
ﺟﻮر دﯾﮕﺮی ﺷﻮد .ﻧﺰد ارﺳﻄﻮ» ،ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ« را آن ﭼﯿﺰ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺣﺘﺎ »داﻧﺶ ﺧﺪاﯾﯽ« ﯾﺎ ﻋﻠﻢ »اﯾﺪه ﻫﺎی« اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺠﺎر
و ﻫﺎدی ﻋﻤﻞ راﺳﺘﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﭘﯽ ﺑﻪ آن ﺑ َﺮ َد ﯾﺎ ﺑﺮ آن
اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رخ دادن ﯾﺎ رخ ﻧﺪادن آن را ﮐﺎﻣﻼ ً
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﻣﯽ زﯾﯿﻢ ،دﻧﯿﺎی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ دﻧﯿﺎی ﺣﺪوﺛﯽ ،ﻣﺸﺮوط ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺎص ،اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ »فضیلت خدایان در این جا ناتوان یا خاموش است« و ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺣﺎل ،ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎراﯾﯽ.
در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻔﻬﻮم »ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ« ﻧﺰد ارﺳﻄﻮ ،اوﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎﻃﺮ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺰدان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ارﺳﻄﻮ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ
اﺣﺴﺎس دوﮔﺎﻧﻪ ای ﻗﺮار دارد :ﯾﮑﯽ ،ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺧﺪا
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ و دﯾﮕﺮی ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ او در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن
در ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ ﯾﺎ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در اداره ی اﻣﻮر ﺧﺎص )ﻣﺸﺨﺺ،
کنکرت( دﻧﯿﻮی .ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ» ،ﺧﺪای دور دﺳﺖ« ،ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﺴـــﺒﺖ دوری اش از آن ﻫـــﺎ ﮐـــﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑـــﺪ ،در ﻣﻨﺸـــﺄ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ ی) (63ارﺳـﻄﻮ در ﺑـﺎره ی »ﭘﯿﺸﺎﻣـﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ«
ﻗﺮار دارد» .ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ« ،ﻧﺰد او ،ﻓﻘﺪان ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ وﻟﯽ ﭘُﺮ ﻧﺸﺪﻧﯽ ،ﻣﯿﺎن ﻗﺎﻧﻮن و
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن در ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﻣﺴﺎﯾﻞ کنکرت .اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻪ اﻣﺮ
کنکرت را ﺑﻪ ﻣﺮز دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت) (64آن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ،ﻣﻌﻠﻮل ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎده) .(65ﻣﺎده ای ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی
ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ اﺿﺪاد) (66اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎاﻟﻘﻮه
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﭼﯿـﺰ دﯾﮕـﺮی ﻏﯿـﺮ از ﺧـﻮد ﺷـﻮد .از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ،ﺷـﺮط
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی »ﺣﺮﮐﺖ« ﻣﺎده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ »ﺣﺮﮐﺖ« از ﺳﮑﻮن و
ﺛﺒﺎت ﺧﺪاﯾﯽ دور ﺷﻮد ،ﻣﺎده ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت )ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ( ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
»ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ« و »ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ«)آﺷﻔﺘﮕﯽ() (67ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ »زمانی تظاهر می کند که از کرات فوقانی به منطقه ی تحتانی
ماه )ﻓﻀﺎی در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ی زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺎه( و از عناصر ساده به اجسام
مرکب رویم« ،زﯾﺮا »هر چه بیشتر چیزها دارای ماده باشند یعنی از
گوناگون
نیروهای
»چنذگانگی«) (69در

»نامعینی«)(68
باشند،
شده
تشکیل
آن ها بیشتر خواهد بود(70)«.

و

ﭘﺲ فرونریس ﯾﺎ سنجیدگی سیاسی ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه ی ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎ
اﺗﻔﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آن ﺟﺎ ﮐﻪ »ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از
آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻮد«) .(71در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ فرونریس از سوفیا ﯾﺎ ﻋﻠﻢ
ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ ﺿـﺮورت ،ﺑـﺮ ﭼﯿﺰﻫـﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮﻧـﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺑﯿﮕـﺎﻧﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
»ﺷﺪﻧﯽ ﻫﺎ« ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺰد ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ،ﻋﻠﻢ در آن ﺟﺎ رﺷﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ در آن ﺟﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻋﻠﻢ از ﭘﺒﺶ ﺑﯿﻨﯽ آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن اﺳﺖ .اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد
اﺳﺖ .و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ،ﻫﻢ ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ) (72اﺛﺮ ﯾﺎ ﻫﻨﺮ ورزی ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدن
ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮد »ﻧﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ«» ،ﻧﺎ ﮐﺎﻣﻠﯽ«» ،ﻧﺎ ﮐﻤﺎﻟﯽ« و »ﻧﺎ ﻣﻌﯿﻨﯽ«
اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم »ﺟﺎی ﺣﺮﮐﺖ« و »ﺑﺎزی« اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻞ )ﺳﯿﺎﺳﯽ( ،ﭼﻮن

ﺗﻮﻟﯿـﺪ )ﻫﻨـﺮی( ،ﺑـﻪ ﺣـﻮزه ی »آن چه که می تواند دگر شود« ،ﺗﻌﻠـﻖ
دارد.
در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺷﻔﺎف اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﭼﻪ
ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﻈﻢ و در ﺟﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ »ﺿﺮورت« اﺳﺖ… ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای »ﺣﺮﮐﺖ«» ،اﻧﺤﺮاف«) (73و »ﺑﺎزی«)،(74
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﻠﻖ ﮐﺮدن ،ﺑﺮای ﻧﻈﻢ ﺷﮑﻨﯽ و آزادی و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای
اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﻨﺪه ی ﺑﺸﺮی ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،وﺟﻮد اﺗﻔﺎق،
اﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ،ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻣﯽ و… »فراخوانی است
همواره تجدید پذیر برای ابتکار خلاق انسان ها«).(75
در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺑﺮداﺷﺖ از »اﺗﻔﺎق« ﯾﺎ »ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ« دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺎرج از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اراده ی ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮم ﺗﺮاژدی
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،روی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮﯾﻦ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﻧﯿﺴﺖ… ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﺪﯾﺪ» ،ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ« را اﻣﺮی اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ و ﺧﺪاﯾﯽ
ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﻠﮑﻪ ،درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،آن را ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺿﻌﻒ اﻣﺮ
ﺗﺮاﻓﺮازﻧﺪه ﯾﺎ ﺧﺪاﯾﯽ در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﺎص دﻧﯿﻮی و ﺑﺸﺮی
ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم،

ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ

اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ،

ﭼﻮن

ﻧﺎ

ﻣﻌﯿﻦ

اﺳﺖ،

ﭼﻮن

ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم

و

ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ» ،ﺷﻮر« و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ را ﻣﻤﮑﻦ و ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺳﺎزد.
»اﺗﻔﺎق« )ﺗﻮﺧﻪ  (tukheﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ – ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ آن
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی آﯾﻨﺪه اﺳﺖ – اﻧﺴﺎن را آزاد ﻣﯽ ﺳﺎزد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ او را ﻧﺎﭘﺎدار و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،توخه ی ﺗﺮاژدی
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺤﺘﻮم آدﻣﯿﺎن را رﻗﻢ
ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﻧﺮد ارﺳﻄﻮ در اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس» ،ﺑﺸﺮی و ﻻﺋﯿﺴﯿﺰه«)(76
ﻣﯽ ﺷـﻮد و راه ﺑـﻪ »ﺷـﻮر« و ﻣﺸـﺎوره ،ﺑـﻪ ﻣـﺮاوده و ﺗﺒـﺎدل ﻣﯿـﺎن
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑ َﺮ َد.
– »ﺷﻮر« Boulèusis
»انسان سنحیده ،کسی است که نیک شور می کند«) ا .ن .ﻓﺼﻞ(5
اﻧﺴﺎن سنجیده ی ارﺳﻄﻮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) (77و ﺣﺘﺎ ﺧﻮب ﺷﻮر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .(78ﺷﻮر ﮐﺮدن ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺷﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻨﯿﻦ .ﭘﺲ ﺷﻮر ﮐﺮدن ،وﯾﮋﮔﯽ و اﺳﺘﺜﺄ آدﻣﯽ
اﺳﺖ(79).
اﻣﺎ اﻧﺴﺎن در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺷﻮر ﯾﺎ زاﯾﺮﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺎره ی ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ ﺟﺎوداﻧﻪ اﻧﺪ ،راﯾﺰﻧﯽ
ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎره ی آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻤﻞ او دﮔﺮﮔﻮن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ »ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ« و
»ﺷﻮر« ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮه ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و اوﻟﯽ ﺷﺮط ،زﻣﯿﻨﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ دوﻣﯽ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد اﻣﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ )ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ(
ﺷﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ در ﺑﺎره ی آن ﭼﻪ ﮐﻪ »ﺿﺮورت« و ﻣﺤﺘﻮم اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن
ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎره ی آن ﭼﻪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود رخ دﻫﺪ ﯾﺎ رخ ﻧﺪﻫﺪ ،در
ﻣﻮرد آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﮔﺮدد ،ﺷﻮر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺷﻮر ﮐﺮدن در ﺑﺎره ی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻫﺎی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن
ﻧﺎﻣﻌﯿﻨﯽ را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺷﻮر ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ راه
آﯾﻨﺪه ﺑﺎز اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﯾﻨﺪه از ﭘﺒﺶ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﺸﺪه و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮﻣﯽ
ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮر و ﻣﺸﻮرت)راﯾﺰﻧﯽ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺴﯿﺮ ،ﻫﺪف ،دورﻧﻤﺎ ﯾﺎ اﻓﻘﯽ را ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺎﻣﺴﻠﻢ،
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻧﻈـﺮ ارﺳـﻄﻮ ،ﺷـﻮر ﻣﺼـﻮن از ﺧﻄـﺎ ﻧﯿﺴـﺖ .ﺷـﻮر اﻣﮑـﺎن ﭘﺬﯾﺮی و
اﻣﮑﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» ،ﻧﻘﻄﻪ ی اﻣﮑﺎن« را در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ).(80
اﻣﺎ ﺷﻮر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻣﻤﮑﻦ«» ،ﺿﺮورت« ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺴﺖ رو ﺑﻪ رو ﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺒﺮا ﻧﺒﻮدن از ﺧﻄﺎ و اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ارﺳﻄﻮ ،ﻋﻤﻞ ﺷﻮر ﮐﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم
را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ راه دﯾﮕﺮی ،ﭼﻮن ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺣﮑﺎم
اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻت اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎده )از
اﯾﺪه( و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻣﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
اوﺑﺎﻧﮏ در
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﺑﺎره

ی

ﻣﻌﻨﺎی

ﺗﺎرﯾﺨﯽ

و

ﺳﯿﺎﺳﯽ

»ﺷﻮر«

ارﺳﻄﻮﯾﯽ

ﭼﻨﯿﻦ

»واژه ی یونانی بولئوزیس ) Boulèusisﺷﻮر ﮐﺮدن( از نهادی که بوله
 boulèخوانده می شد و هومر به شورای قدما) (81اطلاق کرده بود،
برگرفته شده است .سپس ،در دموکراسی آتنی ،بوله نام شورای پانصد
نفره ای بود که پس از رایزنی در درون خود ،مصوبات مجلس خلق را
تهیه می کرد .شورا شور می کرد و مجلس خلق تصمیم می گرفت یا تصویب
می کرد .ارسطو ،با استناد به تجربه ی هومری) (82تنها می خواهد
یادآوری کند که تصمیم بدون شور قبلی وجود ندارد .با انتخاب

واژه ای چون  ،Boulèusisارسطو به ما می گوید که شور کردن با خود
تنها شکل درونی شده ی شورکردن جمعی است که در مجلس خلق یا حد اقل
در میان انسان های مجرب صورت می گیرد(83)«.
اﻣﺎ ﭼﺮا ﻣﺮدم در ﺷﻮر ﮐﺮدن ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺪ؟ ارﺳﻄﻮ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﯽ آورد .ﻧﺨﺴﺖ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ
»ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﯽ«) (84ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .ﺳﭙﺲ ،اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﺑﺎره ی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ داوری ﮐﻨﺪ) ،(85اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﺎ ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺲ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ) ،(86ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
»اﮔﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ،ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺪی اﺳﺖ ،ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«) .(87ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺜﺮت ﮔﺮاﯾﯽ )ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ( در ﺷﻮر ،از دﯾﺪﮔﺎه
ارﺳﻄﻮ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪی ﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺮاﻓﯿﺖ
)آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ( ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ) .(88ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻮر ﯾﺎ
ﻣﺸﺎوره ی ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﺮت ﮔﺮا ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﻧﻘﺎدی و راﯾﺰﻧﯽ اﻓﮑﺎر و
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ی ﺟﺒﺎر ﯾﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،اوﺑﺎﻧﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه »ﺷﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﻧﺰد ارﺳﻄﻮ را ﺟﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽ ﮐﻨـــﺪ»:شور کردن نمایان گر راه بشری یعنی راه میانی است .راه
انسانی که نه کاملاً فاضل است و نه کاملاً نادان ،در دنیایی که
نه کاملاً عقلانی است و نه کاملاً پوج ،ولی شایسته است که به آن
نظمی دهیم ،با پادرمیانی امکانات متزلزل و شکننده ای که این دنیا
در اختیار مان می گذارد(89)«.
–

 Kairosﯾﺎ ﻟﺤﻈﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻬﻨﮕﺎم ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدن ﺗﯿﺮ از ﮐﻤﺎن اﺳﺖ:
ﻧﻪ رودﺗﺮ ،ﻧﻪ دﯾﺮﺗﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ!
کایروس ،در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻟﺤﻈﻪ ﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ
ﺗﯿﺮ از ﮐﻤﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .کایروس ،ﭼﻮن
زﻣﺎن ﻣﺼﻤﻢ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﻫﺪف ﻣﻨﺪ ،ﺑ ُﺮش و ﻣﺮزﮐﺸﯽ اﺳﺖ ).(90
ﻟﺤﻈﻪ ی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﺣﺎد و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺠﺎ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در »ﻟﺤﻈﻪ« و ﺑﯽ درﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎپ زد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ و اﻗﺪام
ﮐﺮد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎدری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ رود و دﯾﮕﺮ
ﺑﺰودی ﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎز ﻧﮕﺮدد.

در ﻣﯿﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ،ﮐﺎرﺑﺮد کایروس ﭼﻮن ﺗﻘﺎرن ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و زﻣﺎن،
ﭼﻮن زﻣﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای اﻗﺪام ،ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺪﻋﺖ ﮔﺬاری ارﺳﻄﻮ در
آن ﺟﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آن
در »ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی« ﺟﺎﯾﯽ ،آن ﻫﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺲ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ،ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،ﻧﺰد ارﺳﻄﻮ ،ﭼﻮن ﻋﻠﻢ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع اش ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ
و ﭼﻮن ﺣﻮزه ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪ ی ﮐﺎرش ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﺗﺸﺨﯿﺺ »ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ« ﺑﺮای »ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ« ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺲ
ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »زﻣﺎن« ﮔﺬرﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و ﺳﺮﯾﻌﺎً ﻣﺘﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺴﺘﺮ آن ،ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .کایروس ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در
زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ  .ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻟﺤﻈﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺧﻼق رواﻗﯽ) (91اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی از زﻣﺎن زود
ﮔﺬر دﻧﯿﻮی دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻟﺤﻈﻪ ی ﭘﺰﻫﯿﺰﮔﺎراﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﺑﺮای
آﺧﺮت ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ ،اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،در ﺣﯿﻦ دﻋﻮت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺮ ﻧﯿﮏ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ،واﻗﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،در زﻣﺎن دوام
دارد و در زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎن» ،ﻣﯿﺰان« ﺣﺮﮐﺘﺶ اﺳﺖ).(92
ارﺳﻄﻮ ،در ﻧﻘﺪ ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎی ﺳﻘﺮاﻃﯽ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ ی رواﻗﯽ ﮐﻪ
ﻓﻀﯿﻠﺖ را ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻤﺮدﻧﺪ،
ﻣﺮوﺟﺎن اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻄﻠﻘﯽ از ﻓﻀﯿﻠﺖ)(93
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و در ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از »چگونه باید ،چگونه نباید و در چه زمانی باید«
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ).(94
ارﺳﻄﻮ »ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ« را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ :ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن »در زمانی
که باید ،در شرایط و نسبت به موضوعی که باید ،به قصد هدفی که
باید و به شیوه ای که باید«) .(95اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﺷﯿﻮه ی ﻋﻤﻞ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮای ﻧﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن ،ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود و ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ
ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دﯾﺮ ﺗﺮ و ﯾﺎ زود ﺗﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دادﯾﻢ) .(96کایروس ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن» ،فضیلتِ« زمان ﻣﯽ ﮔﺮدد :زﻣﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ.
کایروس ،اﺑﺘﺪا ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دﯾﻨﯽ دارد و ارﺟﺎع ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎرات دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ
ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن »ﺑﺎزی« ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ،ﻣﻔﻬﻮم آن
»اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻻﺋﯿﺴﯿﺰه«) (97ﻣﯽ ﺷﻮد .کایروس ،دﯾﮕﺮ ،زﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﺧﺪاﯾﯽ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه و »ﺧﺎرج از زﻣﺎن« ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﻞ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ِ و ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﺎن اﺳﺖ .کایروس ،ﻟﺤﻈﻪ ای

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن زﻣﺎن دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ و ﺗﺰﻟﺰل ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ راﻫﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﯾﺪی اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ کایروس ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻔﻬﻮم ﻋﮑﺲ
آن را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ :ﻟﺤﻈﻪ ی ﻣﻬﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﺮه
ﺑﺨﺘﯽ ﮔﺮاﯾﺪ.
 .4ﺟﺎﯾﮕﺎه »سنجیدگی« ارسطویی در »ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ«.

آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﮕﺮاﻧﯽ) (98و ﻣﺸﻐﻠﻪ ی ﻓﮑﺮی ،در ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ) ﭼﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﭼﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ( ،ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺳﻮی »ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺳﻮق داده و ﻣﯽ دﻫﺪ،
در ﺟﻤﻠﻪ ی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻮان در دوره ی ﻓﻠﺴﻔﯿﺪن اش )– 1843
 ،(1846در مقدمه ای ﺑﺮ نقد فلسفه ی حق هگل )ﮐﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﭘﺲ از
ﻧﮕﺎرش آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﻮاره ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﻋﯽ –
اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ – ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺘﺤﺠﺮ ﻗﺮار دارد( ،ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ:
»در نخستین گام ،وظیفهی فلسفه ،فلسفهای در خدمت تاریخ ،این است
كه ،آن گاه كه شكل مقدس خود -بیگانگی انسان برملا شده است ،خود-
بیگانگی را در اشكال نامقدسش برملا سازد .بدینسان ،از نقد آسمان
به نقد زمین میرسیم ،از نقد مذهب به نقد حقوق و از نقد الاهیات
به نقد سیاست«).(99
ﻋﺼﺎرهی ﻣﺪﻋﺎی ﻣﻦ در ﻧﻘﺪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﯾﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً
ﻣﻮﺟﻮد« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻢ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ«  politiqueو »ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی« ﺑﻪ
ﻣﻌﻨـﺎی اَﻋﻤـﺎل و ﮔﻔﺘـﺎر ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ ادارهی »ﺷﻬـﺮ« و »اﻣﺮ ﻋﻤـﻮﻣﯽ«
 ، res publicaﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی ﭘﺪﯾﺪاری ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ،ﭼﻮﻧــﺎن ﻛــﻪ در ﻓﻠﺴــﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺗﻔﻬﯿــﻢ )ﻣﻔﻬﻮمﺳــﺎزی
ﺷﺪه اﺳﺖ (conceptualizeو در ﻋﻤﻞ )ﭘﺮاﺗﯿﻚ( ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده اﺳﺖ از:
 -1ﺣﻮزه ای ﺣﺮﻓﻪای ،اﻧﺤﺼﺎری و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،اﺳﺘﻮار ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻛﺎری
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ )ﻫﯿﺮارﺷﯿﻚ( ﮐﻪ “ﻃﺒﯿﻌﯽ”
ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را از ﺟﺎﻣﻌﻪ)ی ﻣﺪﻧﯽ( »ﺟﺪا« و ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﺳﺎزد.

 -2ﺑﯿﻨﺸﯽ اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ،در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﻣﺪرن و ﺳﮑﻮﻻرِ،
ﻣﺮﺟﻊ ﺑـﺎور ،ﭘﯿـﺮو ﺳـﺮﻣﺸﻖ ﯾـﺎ پارادیگمی ﺑﺮوﻧـﯽ) extrinsequeﻏﯿـﺮ
اﻧﺪرﺑﺎﺷﯽ( ،ﺗﻮﻫﻢﺳﺎز و ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺤﺼﺎری »ﺣﻘﯿﻘﺖِ«
ﺑ َﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد.
 -3ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺳﺎز – ﺑﻪ ﻧﺎم ﺿﺮوزت »اﺗﺤﺎد« – ﺳﯿﺴﺘﻢﺳﺎز و
اﻗﺘـﺪار ﻃﻠﺐ .ﺷﻨـﺎﺧﺘﯽ ﯾﮑﺠـﺎﻧﺒﻪ ﻧﮕﺮ و ﻋـﺎﺟﺰ از درﯾـﺎﻓﺖ ﺑﻐﺮﻧﺠـﯽ،
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧــﺎﻇﺮ ﺑــﺮ آن ﻫــﺎ .ﺳــﺮاﻧﺠﺎم ،روش ﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﻧــﺎﻓﯽ ﭼﻨــﺪاﻧﯿﺖ
)ﭘﻠﻮراﻟﯿﺘﻪ  (pluralitéو ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﻧﮕﯽ ) ،(multitudeﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ در
ﻫﻤﺴﺘﯿﺰی ،اﺧﺘﻼف ،ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -4از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺻﻠﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ روﻧﺪ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی ﮐﻪ ﻣﺎ آن را »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد«
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﻫﻤﻮاره رو ﺑﻪ ﺳﯿﺎدت ،ﺳﻠﻄﻪ ،ﺳﺮآﻣﺪی و ﺳﺎﻻری ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
آورده اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺰﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ی ﻓﻮف» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،در ﻧﻤﻮدﻫﺎی
ﻫﻤﻮاره ﻗﺪرتﭘﺮﺳﺖ ،اﻗﺘﺪارﻃﻠﺐ و ﺗﻤﺎﻣﺖﺧﻮاه
ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﺶ -ﺑﯿﺶ وﻛﻢ-
ﺑﻮده اﺳﺖ» .ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،در ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮد ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﺎﻓﻮق
»ﺷﻬﺮ« و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻣﺮوزی( ،ﻣﺴﻠﻂ و
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ،ﭼﻮن »راﻫﺒﺮ ﺧﺪاﯾﯽ« ،ﭼﻮن »ﺷﺒﺎن ﮔﻠﻪ«) ،(100ﻋﻤﻞ
ﻛﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،اﺻﻼح »ﺳﯿﺎﺳﺖ« در ﭼﻬﺎرﭼﻮب »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً
ﻣﻮﺟﻮد« ،ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ ﻧﻘﺪ و رد
»ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« و ﻓﻠﺴﻔﻪ ،داﻧﺶ ،ﺑﯿﻨﺶ و روش ﻫﺎی… ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ
آن ،و ﭘــﺎﯾﻪرﯾﺰی دخالت گری اجتماعی از نوع دﯾﮕــﺮی و ﺑــﺮ ﻣﺒﻨــﺎی
ﻧﻮﯾﻨﯽ ،در ﮔﺴﺴﺖ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ،داﻧﺶ ،ﺑﯿﻨﺶ و روش ﻫﺎی… ﺳﻨﺘﯽ و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ
ﻓﻠﺴــﻔﯽ – ﻧﻈﺮی و
»ﺳﯿﺎﺳــﺖِ واﻗﻌــﺎً ﻣﻮﺟــﻮد« ،در دﺳــﺘﻮر ﻛــﺎر
ﻋﻤﻠﯽ – ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻓﻮق را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ردﯾﺎﺑﯽ و آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺴﺴﺖ ﻫﺎی
ﭘﺮﺳﺶآﻓﺮﯾﻦ در ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮآﻣﺪه از آن ﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم داد ،اﻣﺮی ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪا از ﻋﻤﻞ دﮔﺮﺳﺎزاﻧﻪی ﺧﻮد در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ دﮔﺮﺳﺎزی و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از
اﯾﻦ رو ﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،در ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ،ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ی ﮔﺴﺴﺖ از
»ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« را ﻣﻮرد ﺗﺂﻣﻞ ﻗﺮار داده اﯾﻢ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
ﻧـــﺰد ﺳﻮﻓﯿﺴـــﺖﻫﺎی ﯾﻮﻧـــﺎﻧﯽ  sophistesو ﺑـــﻪ ﻃـــﻮر ﻣﺸﺨـــﺺ
ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراس  Protagorasو ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،اﺳﭙﯿﻨﻮزا و ﻣﺎرﮐﺲ.

اﮐﻨﻮن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎره ی ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ »ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ«
ﻧـﻮﺷﺘﯿﻢ» ،فرونزیس« ارﺳـﻄﻮﯾﯽ را ﻣﯽ ﺗـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻧﻘﻄـﻪ ﻫـﺎ ﯾـﺎ
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺧﻂ ﮔﺴﺴﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراس را ﺑﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،اﺳﭙﯿﻨﻮزا
و ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ را ﻧﯿﺰ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﯿــﻢ ،پیشامد احتمالی ،شور و کایروس ﺗﺸﮑﯿــﻞ ﻣﯽ دﻫﻨــﺪ ،ﮐــﻪ
»ﺳﯿﺎﺳﺖِ د ِﮔﺮ« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ادﻋﺎﯾﯽ ﻣﺎ را از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ﺟﺪا ﻣﯽ ﺳﺎزد.
– در ﺗﻌﺮﯾـﻒ و ﺗـﺒﯿﯿﻦ ﺟﺪﯾـﺪ» ،ﺳﯿﺎﺳـﺖ« ،ﻣﯿـﺪان دﮔﺮﮔﻮن ﭘﺬﯾﺮی ﻫـﺎ،
ﻣﻤﮑﻨﺎت ،ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻨﺎت و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ contingencesﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎن» ،داﻧﺶ« ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ،
ﻧﺎﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺎﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺑﺎ »ﺳﯿﺎﺳﺖِ دِﮔﺮ« ﺳﺮ و
ﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ،ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﺟﺎوداﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﭘﺬﯾﺮ و ﺣﺘﺎ ﻧﺴﺦ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ» .ﺳﯿﺎﺳﺖِ دِﮔﺮ«
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻣﯽ ،ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ و اﺣﺘﻤﺎل… و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ،ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ،آﺷﻔﺘﮕﯽ ،ﺗﻌﺎزض و ﺑﺤﺮان را در »ﻣﺮﮐﺰ« ﺑﯿﻨﺶ،
ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
– در ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﺪﯾﺪ ،ﭼﻮن از اﻧﺪﯾﺸﻪ ی »ﺧﺪاﯾﯽ« ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ
ﻣﯿﺪان »ﺷﻮر« و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ »ﺳﯿﺎﺳﺖ«،
ﻣﯽ ﮔﺮدد» .ﺳﯿﺎﺳﺖ« و »داﻧﺶ« ﺳﯿﺎﺳﯽ از »ﺟﻬﺎن ﺧ ُﺮد«) (101ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن
ﯾﻌﻨﯽ از کاستِ ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزان ،ﮐﻪ ﻣﺪاری ﺑﺴﺘﻪ ،اﻧﺤﺼﺎری و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
اﺳﺖ ،ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮه ی ﻧﺎ آرام ،ﺟﺪﻟﯽ و ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﺘﯽ اﻓﺮاد
و اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﯽ رود .در اﯾﻦ ﺟﺎ» ،ﺷﻮر« ﺑﻪ »دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی«
واﻗﻌﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻼواﺳﻄﻪ ی ﻣﺮدم در اﻣﻮر ﺧﻮد در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
ﺳــﺎن» ،ﺳﯿﺎﺳــﺖِ دِﮔﺮ« ،ﺑــﺮ ﭼﻨﯿــﻦ ﺑﻨﯿــﺎدی ،ﺑــﻪ »اﻣﺮ ِ ﻋﻤــﻮﻣﯽ«
 res publicaواﻗﻌﯽ ) و ﻧﻪ ﻣﺠﺎزی( ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
– در ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﮐﻪ پیشامد احتمالی و شور را
در »ﻣﺮﮐﺰ« ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،در ﮐﻤﯿﻨﮕﺎه »ﻟﺤﻈﻪ ی ﻣﻨﺎﺳﺐ« ﯾﺎ کایروس،
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .کایروس ،ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﺮز ﺷﮑﻨﯽ اﺳﺖ .کایروس،
ﮐﻪ زﻣﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ درون ﺧﻠﻊ دﻧﯿﻮی و زﻣﺎﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ .آن ﺟﺎ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و پارادیگمی ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺎ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوی ﺗﺨﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﯿﭻ اﺧﺘﺮاع  ،اﯾﺠﺎد و ﺗﺂﺳﯿﺲ
ﮐﻨﯿﻢ .آﻓﺮﯾﺪن و ﺗﺂﺳﯿﺲ) (102ﭘﺪﯾﺪاری ﻧﻮ ،ﭘَﺮش ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه ای
دِﮔﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﯾﻨﺪه ای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﻧﺎﻣﺴﻠﻢ و ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن،
»ﺳﯿﺎﺳـﺖِ دِﮔﺮ« ﺑـﺎ کایروس ﮐـﻪ ﻟﺤﻈـﻪ ی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای آﻓﺮﯾﻨﻨـﺪﮔﯽ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﻋﺠﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

****
»ﺳﯿﺎﺳﺖِ دِﮔﺮ« – ﭼﯿﺰی ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮط ﺑﻨﺪی و ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
و ﻧﻪ ﻏﺎﯾﺘﯽ ﻣﺤﺘﻮم و ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ – ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻼواﺳﻄﻪی
ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ» .ﺳﯿﺎﺳﺖِ د ِﮔﺮ« ،در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎنِ
از ﺧﻮد راﺿﯽ و واﺣﺪِ »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ،ﻫﻤﺎوردی و ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯿﺎن
ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻀﺎد ،اﺳﻄﻮرهزداﯾﯽ ،راززداﯾﯽ و ﺗﻮﻫﻢزداﯾﯽ
از ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺴﻠﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و »ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﯾﻦ« آن اﺳﺖ» .ﺳﯿﺎﺳﺖِ د ِﮔﺮ« در
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﯾﻜﺠﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮی و ﺳﯿﺴﺘﻢﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزان ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺑﯿﻨﺶ و
ﻣﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺎن ،واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﯽ و
ﭼﻨﺪاﻧﯿﺖﺷﺎن ،در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﻧﺴﺒﯿﺖﺷﺎن ،در ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ و ﻫﻢﺳﺘﯿﺰیﺷﺎن ،در
ﺳــﯿﺎﻟﯽ ،دﮔﺮﮔــﻮن ﭘﺬﯾﺮی و ﻧﺎﺛﺒﺎﺗﯽ ﺷــﺎن ،در ﻣﻌﻤــﺎﯾﯽ ﺑــﻮدن و
ﻧﺎاﯾﻘﺎﻧﯽﺷﺎن… ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع
ﻛﺎر اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪاﻧﮕﯿﺰ اﻧﻜﺸﺎف ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد-
ﻣﺨﺘﺎر ،ﺧﻮد -ﮔﺮدان ،ﺧﻮد -ﺳﺎﻣﺎﻧﺪه و ﺧﻮد -رﻫﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﺳﺒﺎب و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪی آزاد ﻣﺸﺎرﻛﺘﯽ اﺳﺖ .آزاد
از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻠﻄﻪ و از ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ -واﺑﺴﺘﮕﯽ .Aliénationآزاد از
ﻫﺮ اﻗﺘﺪار و ارﺟﺎع ﻏﯿﺮ اﻧﺪرﺑﺎﺷﯽ – ﭼﻪ دﯾﻨﯽ و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ،ﭼﻪ ﮐﻬﻦ
و ﭼﻪ ﻣﺪرن – ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮﯾﻦ ،اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭼﻮن
»ﺧـﺪا«» ،دﯾـﻦ«» ،ﻣﻠـﺖ«» ،ﻣﯿﻬـﻦ«» ،ﻣـﺎﻟﻜﯿﺖ«» ،ﺑـﺎزار«» ،دوﻟـﺖ«،
»دﯾﻮان« و… »ﺳﯿﺎﺳﺖ« درآﯾﺪ.
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ
) ( 1ﺗﺰ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﺳﯿﺎﺳﺖ« در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی politeia
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ  constitutionو اداره ی )اﻣﻮر( ﺷﻬﺮ  polisﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ .آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺳﺎﺳﯽ ،اﻓﻼﻃﻮن،
ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﻨﺎی »ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد«
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺮاﮔﺬرﻧﺪه
در ﺷﮑﻞ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻻری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﯿﻞ و اوﻟﯿﻪ ی آن ﭼﻮن
پولیتیا ﯾﻌﻨﯽ »ﺷﻬﺮ -داری« ﺑﺮ اﺳﺎس »ﺷﻬﺮوﻧﺪ – ﻣﺪاری« ﻣﺘﻔﺎوت و ﺣﺘﺎ
ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ» .ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« آن »ﭼﯿﺰی« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« در ﻋﻤﻞ و ﺑﻄﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﻫﻤﻮاره ﻓﻠﺴﻔﯿﺪه ،اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و اِﻋﻤﺎل
ﺷﺪه و ﻫﻤﻮاره ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﺎره ی ﺗﻐﺮﯾﻒ ﻣﻦ از
اﺻﻄﻼح ﻧﺎم ﺑﺮده )»ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد«( ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﺟﺎﯾﮕﺎه »ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ« ارﺳﻄﻮﯾﯽ در »ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ« رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺮای ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره در
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ رﺟﻮع ﮐﺮد:

»ﻧﻘﺪِ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺮاﺋﺘﯽ از ﭘﺮواﮔﻮراس و ﻣﺎرﮐﺲ« .ﺳﺎل
ﭘﻨﺠﻢ .1380 -1379 ،ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ :ﺷﻤﺎرهﻫﺎی51 ، 44،45،47،50 :
ﯾﺎد آوری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ ،اﺻﻄﻼح »ﺷﻬﺮ -داری« ﺑﺎ ﺧﻂ
ﻓﺎﺻﻞ )ﯾﺎ ﺷﻬﺮ -اداری(  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اداره ی اﻣﻮر »ﺷﻬﺮ« )ﭘﻮﻟﯿﺲ
 Polisﯾﺎ  ( Citéﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) (Res publicaو ﯾﺎ اﻣﻮر دوﻟﺖ
) (Etatو ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ و دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ.
) ( 2ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ . Moments philosophiques :در ﺑﺎره ی اﯾﻦ
ﻣﻔﻬﻮم و ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺴﺴﺖ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ:
»چهار لحظه ی گسست از فلسفه سیاسی کلاسیک :پروتاگوراسی،
مارکسی« .طرحی نو ،ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ،
ماکیاولی ،اسپینوزا یی و
 .1382-1381ﺷﻤﺎرهﻫﺎی.77 ،75 ،73 ،72 ،70 ،66 ،63 :
) ( 3ﺟﺪاﯾﯽ ،اﻧﻔﺼﺎل ﯾﺎ ﮔﺴﺴﺖRupture :
) ( 4ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﻻﺋﯿﮏ«  ، Question laïqueﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﮕﯿﺰ
 Problématiqueﯾﺎ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪ اداره ی اﻣﻮر ﻣﺮدم و ﺷﻬﺮ
ﯾﺎ ﮐﺸﻮرداری از دﯾﻦ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارم.
) ( 5ﺑﯿﻨــﺶ اﺳــﺘﻌﻼﯾﯽ ،ﺗﺮاﮔﺬرﻧــﺪه ،ﺗﺮاﻓﺮازﻧــﺪه ﯾــﺎ ﻣﺘﻌــﺎﻟﯽ:
Vision transcendantale
) ( 6ﭼﻨﺪاﻧﯽ ،ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ،ﮐﺜﺮت ﺗﻌﺪدPluralité :
) (7ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﮕﯽ :ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  . Multitudeدر ﺑﺎره ی ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم
 multitudeرﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﻣﻘﺎﻟﻪ ی  Toni Negriﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان:
ﺑﻪ ﺳﻮي ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از »ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻧﻪ« ،ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺷﻤﺎره
68
) ( 8ﻧﺎاﯾﻘﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﯽ  ،ﻧﺎﻣﺤﺘﻮﻣﯽ…Incertitude :
) ( 9ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ،ﻏﺎﻣﺾ ،دﺷﻮاری ﯾﺎ ﭘﯿﺠﯿﺪﮔﯽ. Complexe, Complexité :
اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﺑﻐﺮﻧﺞPensée complexe :
)Séparation (10
) (11ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ – ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﻻﺋﯿﮏ« ،ﺑﺨﺶ اول – ﻓﻠﺴﻔﻪ ی
ﺳﺎﺳﯽ ﯾﻮﻧﺎن – ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراس – اﻓﻼﻃﻮن ،آﻧﺘﯿﮕﻮن و ﺧﻄﺎﺑﻪ ی ﭘﺮﯾﮑﻠﺲ.

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی  109 ،108 :و 110
) Fronèsis (12ﯾﺎ ) Phronèsisدر ﻧﮕﺎرش ﻓﺮاﻧﺴﻮی( واژه ای ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ارﺳﻄﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﭼﻮن Aubenque
)اوﺑـﺎﻧﮏ( Prudence ،و ﺑﻌﻀـﯽ ﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ،ﭼـﻮن ) Gauthierﮔـﻮﺗﯿﻪ(،
 Sagesseﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﻤﺎن واژه ی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ Fronèsis
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮم و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺎ و آن ﺟﺎ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ و ﻧﺎدﻗﯿﻖ
»ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ« را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ام ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﯾﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را ادا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و رﺿﺎﯾﺖ
ﺑﺨﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
) (13روح ﯾﺎ ﻧﻔﺲ Âme, Esprit :
) (14ﺟﺴﻢ ﯾﺎ Corps, Matière
)» (15داﻧﺶ ﺧﺪاﯾﯽ«  ، Science divineﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن سوفیا  Sophiaﯾﺎ
داﻧﺶ ﺑﺮﯾﻦ ،اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ و ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻘﻮﻻت اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻮﺿﻮع« و
»پارادیگم« آن ،ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻧﻤﻮد ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
)» (16ﺷـﺎه – داﻧﺶ«  Science royaleاﺻـﻄﻼﺣﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻧﻈﺮﯾـﻪ ی
اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ »ﻓﯿﻠﺴﻮف – ﭘﺎدﺷﺎه« ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ .ﻣﻨﻈﻮر آن »داﻧﺶ ﺣﺪاﯾﯽ«
ﯾﺎ »ﻋﻠﻢ« ﺑﺮﯾﻦ و ﻓﺮﻣﺎن رواﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎدﺷﺎه-
ﻓﯿﻠﺴﻮفِ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ »ﺧﻮب« ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.
) (17ﻣﻌﻘﻮﻻت ،ﻣُﺜُﻞIntelligibles :
) (18ﺧﯿﺮ ﺑﺮﯾﻦ Bien transcendant :
) (19در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم »ﺷﻬﺮ – داری« )ﺑﺎ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ( ﮐﻪ ﺑﺎ پولیتیا
)ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ اوﻟﯿﻪ و اﺻﯿﻞ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ«( ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ).(1
) (20ﻧﺰد اﻓﻼﻃﻮن ،ﻣﯿﺎن »ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار« ﭘﻮﻟﯿﺲ و »ﻓﯿﻠﺴﻮف -ﭘﺎدﺷﺎه«
ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد .اوﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻟَﻢ »اﯾﺪه« دﺳﺖ رﺳﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ
ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ و دوﻣﯽ ،ﺗﺤﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی »ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار« ،وﻇﯿﻔﻪ ی ﻋﻤﻠﯽ
اداره پولیس و ﻫﺪاﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ آن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻌﺎدت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
در اﯾﻦ ﺑﺎره رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ ،ار ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺷﻤﺎره  35در »ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺗﺰ ﻫﺎی آﻗﺎی اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ در ﺑﺎره ی ﻣﺒﺎﻧﯽ

ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺤﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان« در ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی  116 ،115و
.117
) (21اُدﯾﺴﻪ ،Odyssey ،اﺛﺮ ﻫﻮﻣﺮ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ ،1366 ،ﺷﺮﮐﺖ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﻧﺰد ﻫﻮﻣﺮ واژه ی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ :فرونیس  fronisﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﻧﺴﺎن »ﻋﺎدل« و »ﺳﻨﺤﯿﺪه« اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ،ﻫﺮاﮐﻠﯿﺖ ﮐﻠﻤﻪ ی ﻓﺮوﻧﺰﯾﺲ  fronèsisرا ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻄﻼح
ﮐﻬﻨﻪ ی ﻫﻮﻣﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد.
) (22ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از:
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
) (23ﻫﺮاﮐﻠﯿﺖ  ،ﭘﺎره ی دوم:
Empiricus, contre les .
mathématiciensn VII,133

Sexus

151.

Diels-Kranz,t1,p

Héraclite ou la séparation, Jean bollack& heinz wismann
., Les editions de minuit, 1972
)Isocrate (24
)Parménide (25
)Anaxagore (26
) (27ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ Vertu pratique :ﮐﻪ ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ
ﻫﺎ فرونزیس ارﺳﻄﻮﯾﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎذﻗﯿﻖ
اﺳﺖ.
) (28در اﻓﻼﻃﻮن ،ﻣِﻨﻮن:

Platon, Ménon, 88a – 89a

) (29اﻓﻼﻃﻮن :پروتاگوراس ،ﺟﻠﺪ اول ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻟﻄﻔﯽ – رﺿﺎ ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ،

.(c-d 352) .119 ص
. Contemplation :( ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﺮ30)
. ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻟﻄﻔﯽ – رﺿﺎ ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ، ﺟﻠﺪ اول:اﻓﻼﻃﻮن، Ménon ( ﻣﻨﻮن31)
 ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻟﻄﻔﯽ – رﺿﺎ، ﺟﻠﺪ اول:اﻓﻼﻃﻮن، Gorgias ( ﮔﺮﮔﯿﺎس32)
.ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ
رﺿﺎ

–

ﻟﻄﻔﯽ

ﺣﺴﻦ

ﻣﺤﻤﺪ

،اول

ﺟﻠﺪ

:اﻓﻼﻃﻮن،

Phédon

( ﻓﺎﯾﺪون33)
.ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ

. ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻟﻄﻔﯽ، ﺟﻠﺪ ﺳﻮم:اﻓﻼﻃﻮن، Philèbe ( ﻓﯿﻠﺒﺲ34)
:( ﻓﺎﯾﺪون در35)
.Platon, Phédon, Monique Dixsaut, 78c – 80c Flammarion 1991
Les choses qui toujours sont mêmes qu’elles-mêmes et (36)
semblables à elles-mêmes
Essence (37)
ce qu’est (38)
Le véritablement étant (39)
Forme unique (40)
Âme (41)
seulement par elle-même (42)
Platon, Philèbe, Pradeau Jean François, Flammarion, 78c – (43)
80c
Forme :  ﻣﻌﻘﻮل،  ﻓﺮم، ( ﻣُﺜُﻞ44)
.(23) ( ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ45)
 ﺗﺮﺟﻤﻪ ی،

b – 1078 –  – ﻣﻮ – ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم، ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ،( ارﺳﻄﻮ46)
. ﻧﺸﺮ ﮔﻔﺘﺎر،ﺷﺮف اﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ

) (47درAristote, De Coelo, III,I,298b23 :
) (48درAristote, Physique, VII,3,247b11 :
) (49درTopica, VIII, 14, 163b9 :
) (50ﺳﻪ ﻣﻨﯿﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺠﺪد
ارﺳﻄﻮ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
de

Ethique

ﻓﺮازﻫﺎی

Aristote,

Nicomaque, Jean Voilquin, .1
Flammarion, 1965 Paris
Aristote, Ethique à Nicomaque, J. Barthélemy Saint- .2
Hilaire, Poche, 1992
 . 3ارﺳﻄﻮ ،اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻟﻄﻔﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ،
.1378
) (51ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ ).(46
) (52ارﺳﻄﻮ ،اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ،ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ .رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ی
ﺿﻤﯿﻤﻪ در زﯾﺮ.
)Aubenque Pierre, La prudence chez Aristote PUF, 1963 (53
)» (54ﺳـﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﻧـﺰد ارﺳـﻄﻮ«La prudence chez Aristote, Pierre :
Aubenque, PUF, Pages 10 – 15
) (55ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.
)Ethique d’Eudème (56
) (57در »ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﻧﺰد ارﺳﻄﻮ« ،ﺗﺰ ﯾِﮕﺮ ،ص .85
) (58ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ.
) (59ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺻﻔﺤﺎت  15ﺗﺎ .30
) (60ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص .15
) (61ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص .19
)(62

»آن

چیز

که

می

تواند

غیر

از

آن

چه

که

هست

شود«To:

entekhomènon allos ekhein
 و1141a1  ﺷﺸﻢ،1140b27 در اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ
1141b9-11 ﻫﺸﺘﻢ
Cosmologique (63)
Déterminations (64)
Matière (65)
Puissance indéterminée des Contraires (66)
Désordre (67)
Incertain, Incertitude, Indéterminé (68)
Multitude (69)
G. Rodier  ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از، 4  زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ، 86  ص، اوﺑﺎﻧﮏ،( ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ70)
Etudes de philosophie grecque در
.(62) ( زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ71)
Poièsis :( ﯾﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ72)
Déviation (73)
Jeu (74)
. 74  ص، اوﺑﺎﻧﮏ،«( در »ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﻧﺰد ارﺳﻄﻮ75)
. 104  ص، اوﺑﺎﻧﮏ،«( در »ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﻧﺰد ارﺳﻄﻮ76)
Boulésitikhos

:ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ

(77)

Kalos bouléusas :( ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ78)
.116  ﺗﺎ106  ﺻﻔﺤﺎت،« »ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ ﻧﺰد ارﺳﻄﻮ،( اوﺑﺎﻧﮏ79)
Point de possibilité (80)
Conseil des Anciens (81)

) (82اوﺑﺎﻧﮏ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص .111
) (83ﻫﻤﺎﻧﺤﺎ ،ص .111
) (84ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽPépaidèumenos :
)Aristote, Ploitique, III,II, 1281b38 (85
)Aristote, Politique, III,II 1282a17 (86
)Aristote, Politique, III,II 1281b34-35 (87
)Aristote, Politique, III,15 1286a20,26 (88
) (89اوﺑﺎﻧﮏ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص .116
) (90ﻣﺮز ﮐﺸﯽLimites :
)Morale stoïcienne(91
)Le “nombre” de son mouvement (92
) (93ﻓﻀﯿﻠﺖVertu :
) (94ﺑــــﻪ ﯾﻮﻧــــﺎﻧﯽ Os dei khai os on dei khai ote :در اﺧﻼق
ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس ،ﻓﺼﻞ 1104b 24-26 ،2
) (95اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس  ،ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ1106b 21-23 ،
) (96اوﺑﺎﻧﮏ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص .97
) (97اوﺑﺎﻧﮏ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ص .104
) (98ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﻧﺎ آراﻣﯽInquiétude :..
) (99ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻧﻘﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﺣﻖ ﻫﮕﻞ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،رﺿﺎ ﺳﻠﺤﺸﻮر ،اﻧﺘﺸﺎرات
ﻧﻘﺬ ،1989 ،ص 5
) (100اﻓﻼﻃﻮن در »ﻣﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺟﻠﺪ ﺳﻮم دوره ی آﺛﺎر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ
ﻟﻄﻔﯽ.
) (101ﺟﻬﺎن ﺧ ُﺮد Microcosme

) (102ﺗﺄﺳﯿﺲConstitution :

)ﺿﻤﯿﻤﻪ(
اﺧﻼق ﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺧﻮس)(1
ﮐﺘﺎب ﺷﺸﻢ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ)(2
)ﺗﻮﺟﻪ :ﺗﻮﺿﯿﺢ ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ داﺧﻞ ﭘﺎراﻧﺘﺰﻫﺎ از ﻣﻦ اﺳﺖ(
& .1ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ فرونِزیس ) fronèsisﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ( ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را آدم ﻫﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه fronimos
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻤﯿﺰ دﻫﻨﺪه ی اﻧﺴﺎن ﺳﻨﺠﯿﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ آدﻣﯽ در ﺑﺎره ی آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد او ﻧﯿﮏ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﺷﻮر  bouléusiçو داوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﻧﻪ در ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﻣﺜﻼ ً آن ﭼﻪ
ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺑﺎره ی ﺳﻌﺎدت
و ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﯽ.
& .2دﻟﯿﻞ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ،در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را
آدم ﻫﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ  fronimosﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﮔﺮی دﻗﯿﻖ ﺧﻮد ،در
اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ی ﻫﻨﺮ ) tekhnéﻫﻨﺮ ﯾﺎ ﻓﻦ( ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺪف
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺳﻨﺠﯿﺪه  fronèsisﺧﺼﻠﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺗﺄﻣﻞ و ﺷﻮر bouléutikhoç
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
& .3واﻧﮕﻬﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﺑﺎره ی ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ )ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻏﯿﺮ از آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ( و ﯾﺎ درﺑﺎره ی اﻣﺮی ﮐﻪ
ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮای او ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻮر و ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭼﻮن ) épistèmèداﻧﺶ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ( ﺑﺮ ﺑﺮﻫﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﭼﻮن در
اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺒﺎدی ﺷﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻏﯿﺮ از آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﺮﻫﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد – زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﯿﺎل و ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮﻧﺪ
– و ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﺑﺎره ی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت وﺟﻮد دارد ﺷﻮر
ﮐﺮد ،در ﻧﺘﯿﺤﻪ  fronèsisﻧﻪ  épistèmèﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ tekhné.
 épistèmèﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺣﻮزه ی ﻋﻤﻞ ،اﻣﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
)ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻏﯿﺮ از آن ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ( و tekhné
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ

ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ،از دو ﺳﻨﺦ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ.
& .4ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ fronèsis ،را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داوری درﺳﺖ داﻧﺴﺖ  ،aléthouçدر ﺣﻮزه ی اﻣﻮری ﮐﻪ
ﺑﺮای آدﻣﯽ ﺑﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﮏ اﻧﺪ .ﻏﺎﯾﺖ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﯽ )ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ – ﻣﺘﺮﺟﻢ(
 poiétonﻣﺘﻔﺎوت از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه )ﺗﻮﻟﯿﺪ( ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن  prakhtonﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﻫﺪف ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد ِ
ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻏﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ.
& .5ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﺎ  fronèsisرا ﻧﺰد ﭘﺮﯾﮑﻠﺲ)(3
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ او ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن théorein
)ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ() اﻣﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد آن ﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮای
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮب و ﻣﻔﯿﺪ اﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ،واﻗﻌﺎً از ﻋﻬﺪه ی اداره ی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﯾﮏ پولیس
)ﺷﻬﺮ ﯾﺎ دوﻟﺖ -ﺷﻬﺮ( ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ) Sophrosuné .ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ( ،اﺻﻄﻼﺣﯽ
ﮐﻪ در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎی  fronèsisاﺳﺖ ،ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ـﺪرت داوری
ـﺪ ﻗـ
ـﻢ ﻣﯽ ﮐﻨـ
ـﻆ و ﺗﺤﮑﯿـ
ـﺎﺑﻠﯿﺖ را ﺣﻔـ
ـﻦ ﻗـ
ـﻪ اﯾـ
& .6آن ﭼـ
 upolépsiçاﺳﺖ .ﻟﺬت و رﻧﺞ در ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮارد ﻗﺪرت داوری را ﻓﻠﺞ
ﯾﺎﮔﻤﺮاه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻗﺪرت داوری در اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮع زواﯾﺎی
ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دو ﻗﺎﺋﻤﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻘﻬﻮر ﻟﺬت و رﻧﺞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت داوری در اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد وﭼﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ
داوری درﺑﺎره ی ﻋﻤﻞ )ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ( ،ﭼﻨﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺒﺎدی ﻣﺤﺮک ﻫﺮ ﻋﻤﻞ
)ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﯽ( در ﻏﺎﯾﺖ آﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﺬت و رﻧﺞ دروﻧﺶ را ﻓﻠﺢ
ﮐﺮده اﺳﺖ دﯾﮕﺮ آن ﻣﺒﺎدی را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﻣﯽ دارد و ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ آن
ﻏﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﺷﺮ در ﻣﺎ ﻣﺒﺎدی اﺧﻼﻗﯽ ﻋﻤﻞ را وﯾﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ  fronèsisﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داوری درﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع اش ﺳﻌﺎدت ﻣﺮدﻣﺎن
اﺳﺖ.
& .7ﺑﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ در  Tekhnéدرﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل وﺟﻮد دارﻧﺪ ،وﻟﯽ در  fronèsisﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ درﺣﻮزه ی  Tekhnéآن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻄﺎﮐﺎر
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ارﺟﺢ اﺳﺖ وﻟﯽ در  ،fronèsisﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎﯾﻞ،
وﺿﻊ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  fronèsisﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ

.tekhné
& .8ﭼﻮن در ﻧﻔﺲ دو ﺑﺨﺶ ﺧﺮدﻣﻨﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ fronèsis ،آن ﺟﺰء
ﺧﺮدﻣﻨﺪی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه را ﻣﯽ ﺳﺎزد .(doksastikhon(16
زﯾﺮا ) doksaﻋﻘﯿﺪه ،ﺑﺎور( ﻫﻢ ﭼﻮن  fronèsisﺑﺎ اﻣﻮری ﺳﺮوﮐﺎر دارد
ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ) اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻏﯿﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺷﻮﻧﺪ( ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و
اﺗﻔﺎﻗﯽ) (4اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ  fronèsisﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮدی
ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺧﻮش ﺳﻬﻮ و ﻧﺴﯿﺎن ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  fronèsisﻫﯿﭻ ﮔﺎه
ﻧﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽ رود و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ)(5
… .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﭼﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺳُﻔُﯿﺎ ) (sofia) (6ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل در ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﺨﻠﻒ داﻧﺶ اﺳﺖ.
& .3ﭘﺲ ﺳُﻔُﺲ ) sophosدر اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﯿﻠﺴﻮف( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ از ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎدی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﻮد اﯾﻦ
ﻣﺒﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
سُفیا )ﻓﻠﺴﻔﻪ( ﻋﻘﻞ  nousﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ épistèmèاﺳﺖ ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ِ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺣﺮف ﭘﻮﭼﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ زد اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ
 ،politèkéﯾﺎ ) fronèsisﺳﻨﺤﯿﺪﮔﯽ( ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶ ﻫﺎﺳﺖ ﭼﻮن
آدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر  fronèsisاﺳﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
& .4اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻫﺎ ،ﭼﻮن ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻧﯿﮑﯽ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ً آدﻣﯿﺎن ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ،در ﺣﻮزه ای دﯾﮕﺮ ،ﺳﻔﯿﺪی و راﺳﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ:
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ راﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ آن ﭼﻪ
) sofiaﻓﻠﺴﻔﻪ( اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ  sofiaاﺳﺖ )ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ( ،درﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ آن ﭼﻪ ) fronèsisﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ( اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎل و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ
اﺳـﺖ .ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ در ﻫﻤـﻪ ی اﻣـﻮر ﻓـﺮدی ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺷﺨـﺺ او ارﺗﺒـﺎط
دارﻧﺪﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﭽﯿﺰ ﺑﺮای او درﺳﺖ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺮدﻣﺎن او را
ﻓﺮد ﺳﻨﺠﯿﺪه ای ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و در آن ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﺎ دور ﺗﺮ ﻣﯽ روﯾﻢ و ﺑﻌﻀﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ی اﻣﺮار
ﻣﻌﺎش از ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ) sofiaﻓﻠﺴﻔﻪ( و ) politikéﺳﯿﺎﺳﺖ( ﯾﮏ و

ﻫﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .ﺟﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﮐﺴﯽ را
در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ) fronèsisﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ( ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
 sofiaوﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻓﻘﻂ ﯾﮏ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ  sofiaوﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﮐﺪام ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﻻزم ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳﺖ ﺳﺨﻨﯽ
ﺑﺮﺗﺮ و ﺧﺪاﯾﯽ ﺗﺮ از
ﭘﻮچ اﺳﺖ زﯾﺮا ذوات دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
آدﻣﯿﺎن اﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ً در ﻣﯿﺎن اﺟﺴﺎم درﺧﺸﻨﺪه ای ﮐﻪ آﺳﻤﺎن از آن ﻫﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
& .5از آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ) sofiaﻓﻠﺴﻔﻪ( ﺟﻤﻊ
) épistèmèﻋﻠﻢ( و ) nousﺧﺮدورزی ،ﻋﻘﻞ( اﺳﺖ و در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﺎن واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .از اﯾﻦ
رو ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن آﻧﺎﮐﺴﺎﮔﻮر  ،(Anaxagore(7ﺗﺎﻟﺲ  (Thalès(8و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
آﻧﺎن را ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻧﻪ آدم ﻫﺎی ﺳﻨﺤﯿﺪه ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﻣﻮر
دﺷﻮار و ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ و ﺣﺘﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻮدی در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،
آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺎﺿﻞ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای آدﻣﯿﺎن ﻧﯿﮏ اﺳﺖ
را ﻧﻤﯽ ﺟﺴﺘﻨﺪ.
& .6وﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،ﺣﻮزه ی ) fronèsisﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ( ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻮر اﺳﺎﺳﺎً
اﻧﺴﺎﻧﯽ و آن ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎره ی آن ﻫﺎ ) bouléusisﺷﻮر
و ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدن( ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮی ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ) fronèsisﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ() endoulia ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻮر و
ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدن( اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در ﺑﺎره ی اﻣﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ )آن ﺟﯿﺰ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻏﯿﺮ از آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ( و اﻣﺮی ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺘﯽ
ﻣﺸﺨﺺ و دﻗﯿﻖ ﻧﺪارد ،ﺷﻮر و ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺎره ی آن ﻏﺎﯾﺘﯽ
ﺷﻮر و ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ )ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮ( اﺳﺖ؛ و ﻣﺮاد از ﻏﺎﯾﺖ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﺂﻣﻞ درﺳﺖ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ را ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﺮدورزی و ﺳﻨﺠﺸﮕﺮی ،ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻫﺪﻓﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
وﺟﻪ ﻣﻤﮑﻦ و ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
& .7اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ) fronèsisﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎت ﺳﺮوﮐﺎر
ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰﯾﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ .زﯾﺮا
 fronèsisاﻣﺮی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ fronèsis .ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﺿﺮورﺗﺎً ﺑﺎ

ﺣﺰﯾﯿﺎت ،وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﻣﻔﺮدات ﺳﺮو ﮐﺎر دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ و آن ﺟﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه از داﻧﺶ اﻧﺪ ،در ﻋﻤﻞ ،ﺑﻬﺘﺮ
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ داﻧﺶ اﻧﺪ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻣﺘﯿﺎزی اﺳﺖ
ﮐﻪ آدم ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان دارﻧﺪ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺒﮏ ﺳﻬﻞ اﻟﻬﻀﻢ و ﺑﺮای ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ وﻟﯽ
ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺒﮏ ﮐﺪام اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از داﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺳﻮد ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر از ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ
ﻃﯿﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺳﺒﮏ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ fronèsis .اﻣﺮی
اﺳﺖ اﺳﺎﺳﺎً ﻋﻤﻠﯽ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو وﺟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ )ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﺎت و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺰﯾﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ( و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً وﺟﻪ دوﻣﯽ )ﺷﻨﺎﺧﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و
ـﺎﺧﺖ
ـﻪ ﺷﻨـ
ـﺖ ﮐـ
ـﻮان ﮔﻔـ
ـﯽ ﺗـ
ـﻮرد ﻣـ
ـﻦ ﻣـ
ـﺪ .در اﯾـ
ـﺮدات( را ﺑﺪاﻧـ
ﻣﻔـ
ﺟﺰﯾﯿﺎت)وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﻣﻔﺮدات( ﻋﻠﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ) (9و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ
) ( 1ﺑﺮﮔﺮدان ﻣﺠﺪد از روی ﻣﺘﻦ ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﺟﻤﻪ ی
ﻓﺎرﺳﯽ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻟﻄﻔﯽ ،ﺗﻬﺮان  ،ﻃﺮح ﻧﻮ 1378
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
) ( 2در ﺗﺮﺟﻤﻪ ی  Barthélemy Saint-Hilaire .ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺟﺎی
ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ.
)495 – 421 (3

 Périclèsق.م.

)contingent (4
) (5در ﺗﺮﺟﻤﻪ ی  Barthélemy Saint-Hilaireﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ در ﻓﺼﻞ
ﭘﻨﺠﻢ ادﻏﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
) (6ﺳُﻔﯿﺎ ) (σοφιαﮐﻪ آن را »ﻓﺮزاﻧﮕﯽ« ﯾﺎ »ﺣﮑﻤﺖ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ،
در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻤﺎل ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی وﻣﻬﺎرت در ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ و
ﻫﻨﺮﻫﺎ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻤﺎل ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ
) (7آﻧﺎﮐﺴﺎﮔﻮر  ،Anaxagoreﻓﯿﻠﺴﻮف اﯾﻮﻧﯽ  ioniدر ﺳﺪه ی ﺷﺸﻢ ﻗﺒﻞ از

ﻣﯿﻼد ،ﻋﻘﻞ را ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ اﺻﻞ اول واﻗﻌﯿﯿﺖ
ﻣﯽ ﺷﻤﺮد .او ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﯽ دﯾﻨﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر از آﺗﻦ ﻓﺮار ﮐﺮد و در
ﺣﺪود ﺳﺎل  428در ﻻﻣﭙﺴﺎک  Lampsaqueدر ﮔﺬﺷﺖ.
) (8ﺗﺎﻟﺲ  Thalèsدر ﺷﻬﺮ ﻣﯿﻠﻪ  Miletدر اواﺧﺮ ﺳﺪه ی ﻫﻔﺘﻢ و اواﯾﻞ
ﺳﺪه ی ﺷﺸﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی
ﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻮﻧﯽ ﺑﻮد .او ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ آب اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
)architectonique (9

