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  چكيده
 مـرد  باسـتان  يونان در او اما ،شود مي شناخته فيلسوف نخستين ارسطويي سنت بنابر تالس
 از وجـه  دو به زمان آن در ،دانايي معني به ،سوفيا و سوفوس. شد مي ناميده سوفوس يا دانا

 بـرده  قـديم  دانـاي  هفـت  از فهرستي در تالس نام كه چنان ،داشت داللت عمل و شناخت
 بـه  مربـوط  روايـات . بودنـد  گذار قانون و مدار سياست بقيه ،تالس جز به ،آن در كه شد مي

 كه دهند مي نشان مردي را او روايات اين كه اي گونه به ،دارند وجه دو هر از حكايت تالس
 در آرخـه  مفهـوم  تحليل با عمل و نظر از وجه دو اين. است عمل اهل هم و نظر اهل هم

 ،او ةانديشـ  در آرخـه  شـود  مـي  معلوم تحليل اين با كه چنان ،شود مي دانسته بهتر او تعليم
 بـر  داللـت  ،وستا شناسي كيهان مبناي و دارد كيهان در را اصل و بن معناي كه گونه همان

 هـدف . است استوار مفهوم همين بر او سياسي ةانديش مبناي و دارد نيز سلطه و حكومت
 و روشـن  سوفيا مفهوم در عمل و نظر از وجه دو تحليل اين ئةارا با كه است آن مقاله اين

 كـه  بـود  انديشـمندي  بلكـه  ،بـود  انديشمند تنها نه ،سوفوس درمقام ،تالس كه شود معلوم
  .كرد مي دنبال عمل با پيوند در را اش انديشه

  .يسپول يس،سوفوس، آرخه، فوز يا،، سوفتالس :ها كليدواژه
  

  تاريخي سنت: مقدمه. 1
 )οἱ ἑπτὰ σοφοί ،يهپتا سوفو يهو(را در شمار هفت دانا  تالسوجود دارد كه  يخيتار يسنت
 يزنـدگ  مـيالد  از پـيش  ششـم  قرن در همگي كه دانايي هفت دهد، مي قرار باستان عهد در
 يلسوف)، فThales of Miletus( ميلتوساهل  تالس :هفت تن عبارت بودند از ين. اكردند يم

 و مدار سياست لسبوس، ةجزير در) Pittacus of Mytilene( موتيلنهاهل  يتاكوسپ ؛و دانشمند
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 ؛گـذار  قـانون  و مدار سياست)، Bias of Priene( پيرنه اهل بياس ؛نظامي ةفرماند و گذار قانون
 لينـدوس  اهـل  كليوبولـوس  ؛گـذار  قـانون  و شـاعر )، Solon of Athens( آتـن  اهـل  سولون

)Cleobulus of Lindos (خـن  اهـل  موسـون  ؛لينـدوس  جبار يا پادشاه رودس، در )Myson of 

Chenae( اسپارت اهل خيلون و ؛)، جبارChilon of Spartaين. ايو طراح نظام مدار ياست)، س 
با  ،استخود نقل كرده  پروتاگوراس ةبار در محاور يننخست ياست كه افالطون برا يفهرست

 ،يدياسپا يمونيونالكدما( يالكدامون يتترب يروو پ ،دار هواخواه، دوست يادعا كه همگ ينا
λακεδαιμονίων παιδείας(1 اند بوده )Plato 1952 b: 343 a 2-8(. از افالطـون  كه منظوري هر 

 كنـون  تـا  كـه  شد سنتي أسرمنش او فهرست كم دست باشد، داشته نفر هفت اين كردن فهرست
 ارسطو كه كاري مثل است، شده داده آن در يئجز يتغييراتاو  از بعد هرچند است، داشته ادامه
 يجـا  را به ينت،جبار كور ين)، هفتمPeriander of Corinth( كورينت اهل پرياندر و است كرده

 سـنت  اين درهرصورت، .)Aristotle 1950: 1304a32( است دادهفهرست قرار  ينموسون در ا
 ها آن ديگري كس نه و ارسطو نه و افالطون نه كه دهد مي قرار كساني دركنار را تالس تاريخي

 ،گـذاري  قـانون  يـا  انـد  بـوده  سياسـت  اهل يا جملگي بلكه ،اند نداده قرار فيلسوفان درشمار را
 تـا  شـد  باعـث  آتنيـان  بـر  اش نظامي پيروزي و گري نظامي شهرت پيتاكوسدرمورد  كه چنان
 .)Sacks 2005 :269( بيـاورد  دسـت  بـه  خـود  شـهر  در را جبـاري  حكومت سالده  مدت به

نه درمقام فيلسـوف كـه    را جمالت آن او دهد مي نشان كهاست  شده نقل تالس از جمالتي
 ،دوستان به توجهدربارة  اندرز و پند منظورش تر بيش واست  كرده بيان اخالق معلم درمقام

 نينـدوختن  اعمـال،  زيبـايي  به توجه و ظاهر زيبايي به نكردن توجه غايب، چه و حاضر چه
 هايي حكم و جمالت ديگر و ،تنبلي از بيزاري مادر، و پدر به توجه غيراخالقي، راه از ثروت

 ايـن  و دانايـان  ديگـر دركنـار   او نـام  قرارگرفتن .)McKirahan 2010: 22( است قسم اين از
 و معمـول  تصـوري  بـا  نـه  تـالس  بـا  فلسفه شروع كه است نكته اين گوياياو  از جمالت
  .شود مي درك يوناني فرهنگ در دانايي و دانا مفهوم و معنا به توجه با بلكه ،فلسفه از متداول
  

 دانا مرد. 2
 اشـاره  كسـوفي  بـه  هـا  ليدي و ايرانيان بين جنگ تشريح ضمن و خود اول كتاب در هرودت

 شـدن  ناپديـد  ايـن  ميلتوس اهل تالس: «نويسد مي و داد رخ جنگ سال ششمين در كه كند مي
 او كـه  داد رخ سـالي  همان در درست و بود كرده گويي پيش ها ايونيايي براي را روز روشنايي

ـ  585 در كسوفآن  .)Herodotus 1960: vol. 1, 74( »بود كرده اثبات  ،و داد رخ يش از مـيالد پ
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 را تـالس  دسـت  بـه ) Halys( هـاليس  رود مسـير  تغيير ةواقع هرودت گويي، پيش براين عالوه
 رود مسـير  آنو ازطريـق   كـرد  طراحـي  را كانـالي  تـالس روايـت   آن بنابر كه كند ميروايت 
 از گذرانـدن  بـه  نيـاز  بـدون  ،را خود نيروهاي توانست) Croesus( كروسوس و شد منحرف
چندان  واقعه اين صحت به هرودت .)ibid.: 75( دهد حركت ايرانيان با جنگ براي ،رودخانه

 هـاي  توانـايي  بهچنان  هم اما داند، مي يونانيان درميان شايع هاي داستانرا از  آن وقائل نيست 
 هـايي  داسـتان  چنين شيوعبر  مبني هرودت تذكر. قائل است قبيل اين از موضوعاتي در تالس

 بود برخوردار شهرتي چنان از هرودوت زمان در تالس كه است آن دهندة نشان تالسدرمورد 
 اين و دريانوردي مشكالت رفع يا پل ساختن دراو  مهندسي هاي توانايي از هايي حكايت كه

 هماننـد  نويسـي  كمـدي  تـا  بـود  شـده  موجـب  تـالس  شـهرت  اين. شد مي گفته موارد قبيل
  .كنند ذكر او براي را خاصي  هاي ويژگي و باشند آن از ثرأمت افالطون حتي و آريستوفانس

ــدگان كمــدي در آريســتوفانس ــان از و پرن  از يكــي )،Peisthetairosروس (پئيســثتاي زب
 كه معنا اين به ،خواند مي )μέτων» ) متون« عنوانبا  مردي را تالس كمدي، اين هاي شخصيت

 تالس جمهور دهم كتاب در افالطون .)Aristophanes 1927: 1009( بود ساز  شهر مهندس او
 دانـا  مرداني درعمل و اين دو را 2برد مي نام) Anacharsisآناخارسيس ( نام به كسيدركنار را 
 اختراعات و ها شود انديشه كه گفته مي« داند مي )ἔργα σοφου̃ ἀνδρὸς ،آندروس ارگا سوفو(

 جمهـور  از قطعـه  ايـن  .)Plato 1953 b: 600 a 3-5( 3»داشـتند  معـامالت  و ها فن در بسياري
 »شود گفته مي«افالطون از عبارت كه  چنان ،است تالسدرمورد  شايع تصور گر بيان افالطون

 تـالس  هاي ويژگي از يكي به تنها ريستوفانسآ چندهر. كند استفاده مي )λέγονται ،لگونتاي(
 كـرده  بيـان  تري گستردهصورت  به را تالس هاي ويژگي سو ازيك افالطون اما كند، مي اشاره

 ايـن  ديگـر  ازسـوي  و ،گيـرد  مـي بر در رااو  هاي مهارت هم و انديشه هم كه نحوي بهاست، 
 تـالس  بـه  ،داند مي دانا مردي رااو  كه وجه اين از بلكه ،محض كلي و وجه به نه را ها ويژگي
 بـه  آندادن  نسـبت  و )σοφός ἁνδρός ،آنـدروس  سوفوس( دانا مرد توضيح. دهد مي نسبت
 در را او دانـايي  از افالطون منظور توان مي آن ازطريق كه ،شد خواهد بيان اين از بعد تالس
 دريافـت  خوبي به توان مي را نكته اين حداقل افالطون ةقطع همين از اما دريافت، قطعه اين
 انديشه )εἰς τὰ ἔργα ،ارگا تا ايس( درعمل كه بود اي دانايي گونه آناو  ازنظر تالس دانايي كه
 ايـن  جمهـور  ةمحـاور  از بخـش  اين در افالطون اصلي قصد. داشت پي در را اختراعاتي و

 دانـايي  مـردان  بـا  را او كه است علت اين به و كندنقد  راهومر  به منسوب دانايي كه است
 هماننـد  درعمـل هـومر   دانايي آيا كه پرسد مي و كند  مي مقايسه آناخارسيس و تالس همانند
وجـود   بـه  آن از بسـياري  ابداعات و ها مهارت كه بود آناخارسيس و تالس چون افرادي دانايي
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 تـالس درمـورد   عمـومي  اعتقـاد  ةزمينـ  پس از پرسش اين طرح در افالطون .خير يا باشد آمده
 گونـه  اين از نيزهومر  دانايي آيا پرسد مي اكنون و دانستند مي دانا مرديرا  او كه كند مي استفاده
گالوكـن   .باشند برده نفع عيني نحو به او دانايي از مردم تا داشت عيني اي نتيجه و بود اي دانايي

)Glaucon( نبود گونه آن ازهومر  دانايي كه دهد مي پاسخ صراحت به و پرسش اين به پاسخ در .
 آن بـر  داللـت  كنـد  مـي  ايجـاد  تـالس  باهومر  دانايي بين او كه تمايزي و افالطون ةمقايس اين

 هـاي  ضرورت و نيازها با پيوند در را او هاي توانايي كه ددار تالس داناييدرمورد  رايج نگرش
 دانـايي  نگـرش  ايـن  بـه  استناد با افالطون و دانست مي )πόλις( پوليس بهتر، عبارت به ،يا شهر

 را تـالس  كـه  ارسطوست اين ،تالس به افالطون استناد نحو اين كند. باوجود را نقد ميهومري 
 ةزمـر  درخـود، او را   ةمابعدالطبيعـ در كتـاب آلفـا از    ،و دهـد  يقرار مـ  يلسوفانف ةسرسلسل در

 قـرار  )τω̃ν δὴ πρώτων φιλοσξφθσάντων ،فيلوسوفسـانتون  پروتون د تون( يلسوفانف يننخست
 گونـه  ايـن  منشأسر را تالس البته و دانند مي اشيا تمام بن و اصل را مادي علت تنها كه دهد مي

 شـد  عقايدنگاري سنت مبناي ارسطو سخن اين .)Aristotle 1956: 283 b 21( داند مي فلسفه
 هـم  او فلسفي نظريات و شود مي دانسته فلسفه تاريخ در فيلسوف نخستين تالس تاكنون كه
 را تـالس  ةانديشـ  نحـو  چه به ارسطوكه  اين جدا از. وستارسط از نقل به متكي طوركلي به

 نكتـه  ايـن  فهميـدن  اسـت،  صحت از برخوردار او بازگويي اندازه تاچه واست  كرده بازگو
 داشـته  توانـد  مـي  معنايي چه يونان فلسفي ةانديش آغاز در تالس قرارگرفتن كه دارد اهميت
 از يكي كه است توجه درخور تالستوجه به دو داستان از  پرسش ينپاسخ به ا براي. باشد

  .است  شده نقل ارسطو از ديگري و افالطون
 تشـريح  پوليس و جمع درميانرا  فيلسوف احوال و اوضاع تئتتوس ةمحاور در افالطون

 راه نـه  و نـدارد  توجهي پوليس وقايع و عامه امور به فيلسوف او تصويرسازي بنابر كند. مي
 بزرگان مجلس چنين هم نه و شود مي تشكيل كجا در دادگاه كه داند مي نه و داند مي را بازار
 سياسـي  هـاي  بنـدي  دسـته  به او. دارد خبري آن احكام و قوانين و ملي مجلساز  حتي نه و

 كند نمي خطور ذهنش به حتي و كند نمي شركت ها ميهماني و تجمعات در و شود نمي وارد
 امـور  ايـن  در افالطون موردنظر فيلسوف خالصهطور  به. باشد داشته مشاركتي ها آن در كه

 )σμικρὰ καὶ οὐδέν ،اودن كــاي ســميكرا( هــيچ و نــاچيز را هــا آن زيــرا ،نــدارد مشــاركتي
 به پاسخ در تا كند مي استناد تالس از داستاني به تصويرسازي اين از بعد افالطونانگارد.  مي

 كرده بيان خود تصويرسازي توجيه براي تاريخي يمستند) Theodorus( ثئودوروس پرسش
 نظـر  بـاال  بـه  و بـود  سـتارگان  ةمطالع مشغول كه هنگامي تالس افالطون، داستان بنابر. باشد

 گفـت  و كرد تمسخر را او تراكيا اهل كنيز دختركي موقع اين در و افتاد اي چاله در بود دوخته
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. ورزيـد  غفلـت  بـود  پـايش  پيش در چه آن از بود آسماني اجرام دانستن به مشتاق او چون كه
 شـبيه  )σκω̃μμα ،اسـكوما ( اي لطيفه« كند مي گيري نتيجه چنين داستان اين نقل از بعد افالطون

) Plato 1952 a: 173 c 10-174 b( »كنـد  زندگي فلسفه در كه شود مي گفته هركسي درمورد اين
 ايـن  در او .اسـت  كرده بيان تالسدرمورد  را ديگري داستان خود سياست كتاب در ارسطو
 دليـل  به تالس نويسد مي و كند مي استناد او تدبير و تالس به اندوزي ثروت ةشيو براي كتاب
 تـالس . اسـت  )ἀνοφελής ،آنـوفلس ( فايـده  بـي  چيـزي   فلسـفه  كـه  شـد  مـي  سرزنش فقر

 محصـول  بعـد  تابسـتان  در كه دريافت خود شناسي ستاره دانش با بود زمستان كه باوجودآن
 در را گيـري  روغـن  هاي دستگاه تمام اندكي پول با پس ؛آمد خواهد دست به فراواني زيتون

 كـه  هنگـامي . بود نكرده رقابت او با كار اين در كس هيچ زيرا ،كرد اجاره خيوس و ميلتوس
 بـا  توانست او. يافت افزايش ها دستگاه آن براي تقاضا ناگهان رسيد محصول برداشت موقع
 كــه كنــد ثابــت و آورد دســت بــه را هنگفتــي مبلــغ مطلــوب قيمــت بــه هــا آن دادن اجــاره
 اشتياقي كارها اين به ها آن اما« بخواهند، اگر است آسان كاري فيلسوفان براي اندوزي ثروت
  .)οὐ … σπουάζουσιν(« )Aristotle 1950: 1259 a 6-18 ،اسپوداتزوين...  او( ندارند،
 چـون  تـالس  يكـي  در. دهـد  مي نشان ما به را تالس از مختلف ةچهر دو داستان دو اين
 پيرامون دنياي از چنان آن و ببيند را خود پاي  پيش تواند نمي حتي كه وپاست دست بي فردي
 تالس ديگر، داستان در. است كسي چه او همسايگي در داند نمي حتي كه است خبر بي خود
 ةجزيـر  تـا  خـود  شـهر  از وسـيعي  ةمنطقـ  بعد سال  يك وهواي آب تواند مي كه است كسي

 شهريان هم به تا ،بينديشد اندوزي ثروت براي تدبيري آن براساس و كند بيني پيش را خيوس
 فـردي  افالطـون  داسـتان  در تالس ديگر، عبارت به. نيست فايده بي فلسفه كه كند ثابت خود
 و است توجه بي خود پيرامون به واست  تأمل و نظر در غرق فقط كه است شده داده نشان
 رد را فلسـفه  منكران ادعاي تا معيشت كسب و عمل در توانا است مردي ارسطو داستان در
 آن و دارد وجـود  داسـتان  دو هـر  در مشـترك  ةنكت يك ،ظاهري اختالف اين وجودبا. كند
 امـور  قبيل اين افالطون كه صورتي به ،است فيلسوف ازمنظر روزمره هاي مشغله بودن ارج كم
 بـه  اشـتياقي  فيلسـوفان  ارسـطو، نظـر   بـه  و دانـد  مـي  هيچ حتي و ناچيز فيلسوفان درنظر را

 دهد مي تشكيل را دو اين داستان اصل نكته اين كه گفت توان مي. ندارند امور اين دادن انجام
 فيلسـوفان  نظـري  تتـأمال  بـه  پوليس در جاري دربرابر مسائل تا دارند را آن قصد دو هر و

دربرابر  اولي به بخشيدن اعتبار و فضل و عمل بر نظر برتري. ببخشند يتر بيش ارج و اعتبار
 و تالسدرمورد  مسئله آيا اما ،است مشخص فيلسوف دو اين نظر و داستان دو اين از دومي
   بود؟ قرار اين از سقراطي پيش انديشمندان ديگر
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ـ  دراصـل  عمل و نظر ةمسئل كه دارد ضرورت نكته اين تذكر ،هرچيز از قبل  حضـور  اب
 نـوعي  بـا  عمـومي  افكار البته و ارتباط دارد پوليس دراو  ةفلسف تأثير و پوليس در فيلسوف

 چهـارم  قرن اواخردر  ترديد و شك اين. نگريست مي تأثير اين مثبت وجه به ترديد و شك
 حدكـه  تـاآن  ،شـد  منجـر  جـدي  مجـادالت  بهپيش از ميالد  سوم قرن طي وپيش از ميالد 

 اواخـر  در مشـهور،  خطيب) Demostenes( دموستنس ةبرادرزاد)، Demochares( دموخارس
 تند نقد) Sophocles of Sounion( سياسي سوفوكلس از تبعيت به وپيش از ميالد  چهارم قرن
 تهديـد  را آتـن  دموكراسـي  آنـان او زعـم   به .كرد  بيان فيلسوفان و فلسفه عليه را اي گزنده و

) Plutarch( پلوتارك او، دربرابر. اند بوده آنان حاميان از كم دست يا جبار يا هميشه و كنند مي
درمـورد   اپيكوريـان  مثل فيلسوفاني نظر مخالفهرچند  كرد،  هئارا آنان از حمايت بر داليلي
حدي بود كه آتنائوس در همـان موقـع    اين مناقشه به .)Vatai 1984: 12( بود مذهب و قانون

ظـاهر بـراي هـيچ مـرد      را بـه  نـواميس افالطون گفت كه افالطون  نواميس ةمحاوردرمورد 
ثئوپومپوس هـم   .كه خود ساخته بود ه استبلكه براي مرداني نوشتاست، ننوشته  اي واقعي

» روغـين فايـده و د  بـي «را  ها آن به اين دليل كه ،كرد بسياري از محاورات افالطون را رد مي
به اين معنا  تر بيش تالسابراين، استناد افالطون يا ارسطو به بن .)Hunter 2012: 56( دانست مي

حضـور فيلسـوف    تأييدداليلي در  آن شك و ترديد عمومي پاسخي داده باشند وبه بود كه 
  در پوليس آورده باشند.

درمقابـل   در قراردادن كنيـزك تراكيـايي   تالسجالب توجه در داستان افالطون از  ةنكت
و  كـرك  ةگفتـ  كند. برخالف مي تالسبه چاله افتادن درمورد است كه او  يو قضاوت تالس
 بـا  افالطون )،Kirk et al. 1962: 79( اند دانسته مزه و شوخ سر از را او نام ذكر كهكاران  هم
 قـرار  او دهـان  در را جملـه  آن و دهد مي قرار تالسدرمقابل  را كنيزك اين خاصي يركيز

 باورهـاي  و آتني ةجامع به افالطون داستان از بخش اين تفسير براي بايد درواقع،. دهد مي
. دارد نظر مد سرايي داستان اين در را نكته سه ،آن به اتكاي با ،افالطون كه داشت توجه آن
 و مقـام  از ديربـاز كـه   يونـاني زن در فرهنـگ   يگـاه بـه جا  شـود  ينخست مربوط مـ  ةنكت

 تـوجهي  تمـام  با و آتن دموكراسي در حتي و نداشت مرد با سنگ هم و درخور يجايگاه
صـورت   بـه  حتـي  و شـد  نمـي  دانسـته  شهروند باز بود، شده زن به سياسي نظام آن در كه

 كـه  كسي يعني ،برد مي نام كنيزك از افالطون اين، از گذشته. نبود تحصيل به مجاز رسمي
. باشـد آزاد  زنان  به مربوط تربيت گونه آن از برخوردار تواند نمي لحاظ اين از و نيست آزاد
 اهـالي  آن اشرافي قشر خصوص به و آتني ةجامعنظر  به كه وستا بودن تراكيايي سوم ةنكت
 و ،نبودن آزادزن يا كنيزك بودن، نثؤم يا دختر ،نكته سه اين از. بودند بربر نيمه تراكيا ةمنطق
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 را قضـاوتي  چنـان  چگونـه  افالطـون  فهميـد  تـوان  مـي  ،بودن بربر نيمه يا تراكيايي سرانجام
 كـرده  تقبـيح  را فيلسـوفان  از منفي تلقي طريق از اين  تا داند مي فيلسوف حق در اي لطيفه
 مرتبـه  سـه  قومي و ،حقوقي وضعيت جنسيت، لحاظ به كسي چنين افالطون،ازمنظر  .باشد
 فيلسـوف  تفكـر  و تأمـل  توانـد  نمـي  كـه  اسـت  واضح و است دور فيلسوف مقام درك از

 دانـايي  جمهـور  در افالطـون  داستان، ايندرمقابل . كند درك وجه هيچ به را آسماندرمورد 
 بلكـه  ه اسـت، نبـود  نظـري  تأمـل  صـرف  كه كرده است معرفي اي داناييگونه  آن را تالس

 ها معامله و ها فن در كه ه استداشت پي در را اختراعات و ابداعات و عيني نتايج »درعمل«
قضاوتي  تالسدانايي درمورد و  جمهوركه افالطون در  رسد يمنظر  به. ه استرفت مي كار به

 فيلسـوفي  درمقـام  تئتتوس ةمحاور در تالس كه چنان ،در تناقض با حكايت خود از او دارد
 دوختـه  آسـمان  در نظر چنان و است عالم حقايق درك دنبال به تنها كه شود مي داده نشان

 يـت امـا در روا  نديـده اسـت،  خـود را   يپا يشپ يحت كهكرده است  تفكر آن در واست 
كلي مـرد  طـور  بههاي روزمره كاربرد دارد و  ها و معامله دانايي و ابداعات او در فن جمهور

كـالم در   ياقسـ  به باتوجهرا  يتاختالف روا ينابتوان  يد. شاعمل است تا اهل نظر صرف
 ييز دانـا ا جنبـه دو اسـت  كرده  يكه او سع اين ترتيب  به ،كرد يهافالطون توج ةدو محاور

 جنبـة  ديگـري  و حقـايق  درك جنبـة يكـي   ،باشـد   كرده يانخود ب ةرا در دو محاور تالس
ديگـر   يكناسازگار با  توان يرا نم جنبهدو  ين. امردم بين و پوليس در درك اين كاربستن به

درسـت   تـالس  كـه  چنـان  ،دانسـت ديگر  يكبا  يونددر پ يدرا با جنبهدو  ينا بلكه ،دانست
نظر و عمل بود كه نـامش در   ينب يوندپ لحاظ بهتر،  عبارت روشن به ،و يوندپ ينهم لحاظ به

 يندر آن فهرست، ا ياندانا يگرو د تالس بر عالوهباستان قرار گرفت.  يفهرست هفت دانا
نيـز اهميـت    هـا  آن ديگر انديشمندان ايونيـايي و حتـي انديشـمندان بعـد از    درمورد  يوندپ

 نـه  ،بگيردكار  به پوليس درخدمت را خود دانايي تا رفت مي چون از فرد دانا انتظار داشت،
 كـه  اي جنبـه  دو ،درواقع. مشغول باشد خود به مخصوص و صرف نظري تتأمال به كه آن
 كـه  اسـت  مسـيري  سـوي  دو از برگرفتـه اسـت   شـده  بيـان  تالس از افالطون روايات در

 كـه اسـت،   كـرده  ترسيم فيلسوف براي جمهور ةمحاور از هفتم كتاب ابتداي در افالطون
 و حقـايق  ديـدار  براي غار از خروج راه نخست ،بپيمايد بايد را مسير دو فيلسوف آن بنابر

 تـر،  دقيـق  عبارت به ،يا ديگران امور به رسيدگي براي غار به بازگشت سپس و آن دريافت
 در كـه  اسـت  فيلسـوف  طريـق  دو افالطـون  درنظر مسير دو اين. پوليس امور به رسيدگي

 از خـروج  طريق دو و غار تمثيل با جمهور در واست  شده ذكر روايت دو به تالس ةنمون
   .است شده ترسيم آن به بازگشت و غار
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  سوفوس و سوفيا. 3
 حفظ تاكنون عقيده اين و داده است قرار نخستين فيلسوفان درميان را تالس ارسطوهرچند 

 دانا نام به ارسطو از پيش تا ايوني انديشمندان ديگر و تالس كه داشت توجه بايد ،است شده
 را سـوفوس . خوانـد  را فيلسـوف نمـي   ها آن كسي و شدند مي شناخته )σοφός( سوفوس يا
  . كرد ترجمه مهارت ةدارند و ،مخترع زيرك، دانا، به توان مي

 و سياسي دانايي در هايشان توانايي خاطر به كه بودند باستان يونان قهرمانان آن دانا هفت
 بـه  مربـوط  هاي داستان. بود آنان ةزمر در تالس و بودند مشهور رايج قصار كلمات بيان

 مشـابه  محتواي و مضمون با هايي داستان بلكه نبود، ممتاز امري تالس عالي هاي مهارت
   .)Barnes 2005: 95( شد مي گفته سقراطيان پيش اغلبدرمورد  باور قابل وجهي به و

 نقـش  بلكـه  ،شـد  نمـي  سـوفوس  نـام  به ملقب نظري دانايي دليل به تنها فردي ،درواقع
. شود گفته سوفوس او به تا شد مي باعث كه بود پوليس در اش دانايي كاربرد و او اجتماعي

 ،ينـي مهارت را در مـوارد ع  ينكه ا كند يباستان اشاره م يهفت دانا يبه مهارت عمل يواتا
 هفـت نفـر   يـن ا« .كند يمورد به سخن فرنكل اشاره م ينداشتند و در ا ،ياسيخصوص س به

هـاي يـك دوره از    در طوفـان  ،امتيازشـان ايـن بـود كـه     .مرداني زيرك بودند تا دانا تر بيش
بـه   گـاتري  .)Vatai 1984: 30( »دانستند چگونه اساس موفقيت خود را بنا نهنـد  ثباتي، مي بي

هـومري   سـنت  در آن عـام  كاربرد وجه بنابر)، σοφία(  سوفيا ،آن از خوذأم اسم و سوفوس
 : است خاص مهارتي در دستي چيره معناي به تر بيش او نظر كه به كند ميتوجه 

. بـود  سوفيا جهت، اين به ،و دست  چيره كاملطور  بهفردي هومر  درنظر ساز كشتي يك
 خـود  ةحرفـ  در همگـي  پيكرتـراش  يـك  و ،گو پيش يك دار، سكان يك ران، ارابه يك

 بـاوجود ) Thersites( ثرسـيتس  و اسـت  سـوفوس  يـك  چنـگ  با آپولون. بودند دانايان
 بـا  قـانوني  هادس سرزمين در و .است سوفوس يك زبانش با اما ،بار حقارت ةخصيص
 از زيركانـه  و بـزرگ  هنرهـاي  از يكـي  در كـه  آن هـر  :نحـو  اين به بود كميك مضمون

 كـس  كـه  تـاوقتي  ،باشد داشته خاصي امتيازات تواند مي باشد برتر خود ماهر قطاران هم
  .)Guthrie 1971: 27( باشد برتر سوفوسي او هنر در كه شود پيدا ديگري

 اين كه شود مي معلوم ،هومري ةحماس در سوفوس كاربرد از ها مثال شاهد اين به باتوجه
 ادوارد كـه  اسـت  دليل همين به واست  بوده فردي مهارت چگونگي به مرتبط دراصل واژه
 جهان از نظري دانش ايوني انديشمندان كه است بر آن ايوني سوفوس ويژگيدرمورد  تسلر

نظـر   بـه  چنـين  بنابراين،« :افزايد مي درادامه و بودند درآميخته عملي زندگي در استادي با را
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 .)Zeller 2001: 23( »بودنـد  ايـوني  ةفلسـف  در مهمي عامل عملي عاليق و نيازها كه رسد مي
 تا دارد نظر شناسي ستاره علم به ايوني دريانوردان نيازهاي به خود نظر اين اثبات براي تسلر

 كـه  دهـد  مـي  نشان نيز مقدار همين اما ،باشد آورده تالس شناسي ستاره دانش براي شاهدي
 كـه  بود كسي سوفوس و يافت مي معنا پوليس در موجود نيازهاي با پيوند در درست سوفيا

 كـه  داشـت  توجه بايد. بيابد نيازها اين رفع براي حلي راه توانست مي خود خاص مهارت با
 ،نبـود  او عملـي  هاي توانايي به متكي تنها پوليس نيازهاي كردن برآورده در سوفوس مهارت
 نـوع  ايـن  درمقابـل،  و داشـت  اساسـي  نقـش موضوع  اين در نيز او ذهني هاي توانايي بلكه

 درسـت  و مناسـب  عملي هاي  شيوه با كه باشند بخش نتيجه توانند مي هنگامي تنها ها توانايي
 تخنـه  يـا  مهـارت  بـا  مسـتقيمي  پيونـد  سوفيا مفهوم كه است لحاظ اين به. شوند درآميخته

)τέχνη( سـوفوس  فـردي  تـا  شد نمي باعث نظري شناخت و  توانايي صرفتنها  زيرا ،دارد 
 و نيسـت  عملي هاي توانايي صرف معناي به مهارت نيز تخنه ةواژ ،ديگر ازسوي. شود ناميده

 ةمحـاور  در افالطـون  كـه  اسـت  اي نكتـه  اين. دارد نظري  توانايي داشتن بر داللتي خود در
 يـا  ورزيـدگي  معنـاي  به مهارتگونه  آن با تخنه در مهارت بين تا دارد توجه آن به گرگياس
 عامـل  تـرين  مهـم  و اولين .)Plato 1953 a: 465 a 1-b 2( كند ايجاد تمايز )ἐμπειρία( امپئيريا
 امـا  ؛اسـت  دانـايي  با مهارت بلكه ،نيست مهارت صرف تخنه كه است ايناو  درنظر تمايز
 صـورت،  درايـن . باشـد  آمده دست به ،دانايي با نه و ،تجربه از فقط كه است مهارتي امپئيريا
 حـدس  براساس را آن بلكه ،ندارد دانايي خود عمل به فرد كه است مهارتيگونه  آن امپئيريا

 و پزشـكي  از مهـارت  نـوع  دو ايـن  بـراي  او. دهـد  مي انجام) ἐστόχασμαι ،استوخاسماي(
 آشـپز  امـا  دارنـد،  مهـارت  خود كار در ،دو هر ،پزشك و آشپزهرچند  كه برد مي نام آشپزي

 دانـد  نمي كه معنا اين به ؛نيست آگاه بد و نيك فرق به و ندارد خودكار  به سوفيا يا شناسايي
. اسـت  آگـاه مطلبي  چنين به پزشك ولي ،است بدچيز  چه و است نيك بدن براي چيز چه
 و است مفيد بدن براي او كار است، بد يا نيك نبد براي چيز چه داند مي پزشك كه جا ازآن

 ،فكري كوته گري، حيله بدجنسي، با هم آن كند مي آراسته را تن ظاهر تنها آشپز كار درمقابل،
ايـن   .)κακοῦργός τε καὶ ἀπατηλὴ καὶ ἀγεννὴς καὶ ἀνελεύθερος( )ibid.: 465 b 4( اجبار و

 را خـود  اصـلي  تقابل او تا است اي چيني تقابل بين پزشك و آشپز براي افالطون تنها مقدمه
. است عدالت مجري و گذار قانون با خطيب و سوفيست بيناو  نظر به كه تقابلي ،كند مطرح
 واجد سخنور يا خطيب واست  شده معرفي امپئيريا يا ورزيدگي يك محاوره اين در خطابه

 مـرد  ياعدالت  يمجر او، برعكس و ،نيست ظلم از عدل تميزدادن براي ضروري دانايي آن
 قصـد  تمـايز  اين با افالطون كه است روشن. است آگاه تمايز اين به كه است كسي سياسي
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 ابتـداي  در كه بدهد خايرفون پرسش به پاسخي ،ورزيدگي ذيل در خطابه قراردادن با ،دارد
 ᾽νῦν δ( است آگاه هنري چه به] ياسگرگ[ او كه بدانيم خواهيم مي اكنون« :بود گفته محاوره

ἐπειδὴ τίνος τέχνης ἐπιστήμων ἐστίν (پاسخ  اين »بخوانيم نامي چه به راستي به بايد را او و
 ةيـر را از دا ،با آن همه شـهرت  ،ياسگرگ يخطاب ييتوانا كليطور بهافالطون  دار يشتند و ن

كـه   يدرحـال  گيـرد،  مـي آن در نظـر   يبرا يدگيورز يو تنها ارزش نوع كند يتخنه خارج م
 ،دارد ياريبس )τέχνας(كند كه دست در فنون  را كسي معرفي مي تالس جمهورافالطون در 

  .داند ياو را مرد دانا م زيرا

 ايـن  به ،است تخنه و سوفيا بين ارتباط ةنحوتوان مطرح كرد  مي جا اين دراي كه   مسئله
 ،و شـود  سـوفوس  بـه  موصـوف  فـردي  تـا  شد مي باعث تخنه و سوفيا چگونه كه صورت

 وجه يا شد مي فرد به عنوان اين انتساب موجب مهارتي و دانايي هرگونه آيا ديگر، عبارت به
 دانـايي  هرگونه خالصه،طور  به يد؟داشته باشد كه بتوان او را مرد دانا نام وجود بايد خاصي

 مهـارتي  و دانـايي  نـوع  آن بلكـه  ،شد نمي فرد به سوفوس عنوان انتساب موجب مهارتي و
 در غـرق  پوليس كه وضعيتي در خصوص به ،آمد يمكار  به خطيري وضعيت در كه بود مدنظر
. داد نجـات  بحـران  از را آن و كـرد  پيدا حلي راه پوليس براي شد مي دانايي آن با و بود بحران
 نقـش  مهـارت  ايـن  با سوفوس و بود بسته سوفوس ةآگاهان مهارت به پوليس حيات ،درواقع
در  يبه فرنكل گفته شد و واتـا  يو در استناد واتا ينا از يشپنكته  ين. اداشت را پوليس ناجي
نشان خـود را بـر    يتاكوسو سولون و پا ةگفت كه به كند يباستان اشاره م يجا به هفت دانا همان

در  و كـرد  دگرگـون  را خـود  منصـب  وظـايف  4افور درمقام يلونزده بودند، خ يلنهآتن و موت
 و بـود  مـردم  موفـق  زنـدگي  دنبـال  به پرياندر ،رويه ايجاد كرد تغيير اسپارت خارجي سياست

مـواردي كـه واتـاي     .)Vatai 1984: 30( بود ليسيا جنگ در ليندوسي پيروز يژنرال كليوبولوس
 يونـاني  هاي يسكه پولاست مربوط پيش از ميالد  كند به وضعيت سياسي قرن ششم اشاره مي

 )στάσις ،استاسـيس ( فتنه و اختالف. كردند يرا تجربه م يحاد و پرتنش يتدوره وضع يندر ا
 تهديـد  را )ὁμόνοια ،هومونويـا ( پوليس وحدت و بود افتاده يونان هاي پوليس جان به كه بود
 و داشـت  مهارت آن وحدت احياي و پوليس از فتنه رفع در كه بود كسي سوفوس. كرد مي
 دانايان آن هاي روشهرچند  ،دهد نجات سالمت به بحران از را پوليس توانست مي خوبي به

 هـدف  ايـن  به جبارانه حكومتازطريق  برخي و گذاري قانونازطريق  برخي. نبود سان يك
 و ،سـاز  كشـتي  پزشـك،  چون كساني از تر بيش بسيار گانه هفت دانايان بنابراين،. رسيدند مي

 آمد برمي آنان ةعهد از كه كاري چون ،بودند سوفوس عنوان داشتن به محق كشتي دار سكان
 دانايي به بسته ها آن پوليس بقاي كه گفت توان مي حتي و بود افراد گونه اين از تر مهم بسيار



 11   نظر و عمل در آغاز فلسفه

 بـه  اسـت،  شـده  هيافتـ  ميلتـوس  در كه اي مجسمه. آمد برمي آنان ةعهد از كه بود مهارتي و
 يـا  تـالس هماننـد   يـز او ن زيـرا اسـت،  شـده   يآن حكـاك  يرز دراو  نام ،آناكسميندر احترام
 رو هـم  ينهمـ از ، وشـهر  يـن ا يو اهال يلتوسم يسبود درخدمت پول يئوس سوفوس هكاته

  .ساختند گذاشتن به او احترام ياش را برا مجسمه
 دانايـان  بـه  را ايـوني  شهرهاي ديگر و ميلتوس در عمومي نگرش خوبي به مجسمه اين
 آسـاني  بـه  كـه  شـد  مـي  اداره تالس همانند مرداني دست به ميلتوس. «دهد مي نشان شهرشان
 را شهرشـان  كـه  رساندند جسوري عقالنيت از سطح آن به را خود پذير مسئوليت حكومت

 و ايونيـا  كـه  نبـود  تصـادفي  هـم  چنـدان  اين ،درواقع .)ibid.: 32( »گرداند زمين يونان زيور
 كـه  شـد  علومي از بسياري براي بلكه فلسفه براي تنها نه شروعي ةنقط ميلتوس خصوص به

 در مهـم  ةنكتـ . رسـيدند  خـود  اوج بـه  و نـد يافت تـداوم  يونـان  هـاي  پوليس ديگر در بعدتر
پـيش از مـيالد    ششم قرن در ميلتوس خصوص به و ايونيا ةمنطق هاي پوليس كهاست ج اين

 گذاشـته  سر پشت را معمول سنت حدود و حد يونان هاي پوليس ديگر از بسياري پيش از
. كننـد  دخالـت  شهر جاري امور در خود ةانديش با تا دادند مي اجازه خود مردان به و بودند
 آن ةسرچشـم  اما ،شمرد برمي آتن دموكراسي ويژگي از را پوليس در لوگوس قدرت فورلي

 دموكراتيـك  شـهرها  ايـن  او، ةعقيـد  بنـابر . داند  مي ميلتوسازجمله  و ايونيا شهرهاي در را
 جبـاري،  حكومـت  بروز مواقع غيراز به ،و نبود نيز سلطنتي ها آن نظام حال درعين اما ،نبودند

 نتيجـه  فـورلي  رو، ازاين. داشتند قرار سياسي تحوالتدرمعرض  كه بودند مستقل شهرهايي
 ها آن مردم و بودند مهم بسيار شهرها اين در سياسي هاي استدالل زياد احتمال به كه گيرد مي
  . شوند متقاعد ها استدالل آن با تا داشتند را آمادگي اين نيز

 از يكـي  جمـع  درميـان  اقناعي استدالل كه كنيم فرض چنين معقول نحوي به توانيم مي
 پـنجم  و ششم قرون در و يونان در فلسفي شناسي كيهان نماي و نشو براي عمده داليل
  .)Furley 1987: 167-168( نيفتاد اتفاق ديگري زمان و مكان در چراكه  اين و بود

 رسـيده  وضعيتي چنان به سياسي تحوالت علت به ميلتوس خصوص به و ايونيا ،درواقع
 شده متداول جاري امور در )λόγος(  لوگوس يوناني ،تر يقدق يرتعب به ،يا استدالل بيان كه بود
 آن بـراي  استداللي يافتن و جهان به نگرش كه بود هايي استدالل چنين علت وجود به و بود
 ايـن  درپـيش از مـيالد    هفـتم  قرن از كه داشت توجه سنتي به بايد ،ديگر ازسوي. كرد بروز
 فـوزيس  از اي اسطوره نگارش هسيودس، ثئوگونياي از تبعيت با ،و بود آمدهوجود  به منطقه
 ةدر دور يسنت ينبارز چن ة) نمونPherecydes of Syros( سيروسي فركيدس .بود شده متداول
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تنها محدود به داستان  يا لوگوس اسطوره يا يانتا ب داد يسنت اجازه م ينبود. ا تالسقبل از 
صـورت   بـه شـود كـه تنهـا     يعتطب يينتب يبرا ييبلكه مجرا ،نباشد يعتطب يورا يتيروا يا

 ايونيـايي  لوگوس از وجه دو شناسانه كيهان و سياسي استدالل اي شكل گرفته است. اسطوره
 كـه  گونه همان او كه نحوي به ،بود استدالل عنو دو اين تالقي ةنقط تالس كه گفت بايد و بود

 داشت سخني نيز پوليس شهر يادرمورد  گفت مي سخن )φύσις(بيعت يا فوزيس طدرمورد 
. كـرد  مـي  بيـان  هايي حل راه موقع آن در ايونيا شهرهاي ديگر و ميلتوس مسائل حل براي و

 بـه  كمـك  بـراي  مهـارتي  بحـران  بـروز  موقع او چون شد خوانده سوفوس تالس ين،بنابرا
كه او چگونه با  يدد يدبا و داشت ايوني هاي پوليس ديگر و ميلتوس پوليس خطير وضعيت

 ينا يمرد دانا برآمد. مبنا درمقامخود  ةيفوظ ةاز عهد شناسانه يهانو ك ياسيلوگوس س يتالق
 بـه  اصـطالح  ايـن  وضع نگاري، عقايد سنت بنابر ،كه بودنقش او در كاربرد اصطالح آرخه 

  .شود مي داده نسبت تالس
  
  موجود و فوزيس. 4

 كـه  بـود  واقعياتي آن درك دنبال به تالس مثل دانايي كهذكر شود  است الزم هرچيز، از قبل
 بيان آشنايي و مشهور ةواژ با تجربي واقعيات اين. كرد مي برخورد ها آن با تجربيصورت  به
 در و )τὸ ὄν( »اون تـو « واژه اين. كرد پيدا يونان ةانديش در مهمي نقشاو  از بعد كه شد مي
 عبـارتي  به و »دارند وجود كه چيزهايي يا چيز« معني به ،بود )τὰ ὄντα( »نتااو تا« جمع ةصيغ

 نتااو تا او توضيحات بنابر كه دهد مي توضيح را ژه وا اين مشروح نحو به يگر ورنر. »موجود«
 تـون « چون عبارتي در وبود  )οὐσία( اوسيا اسم براي معادلي آتيكا خطيبان قضايي زبان در
 اكپيپتئـين « عبارت در و دارايي از جداشدن معني ه) بτω̃ν ὄντων ἐκβάλλειν» (اكبالئين نتوناو

 حيث اين از نتااو تا. بود دارايي از شدن محروم معني به) ἐκπίπτειν τω̃ν ὄντων( »نتوناو تون
 و اختيار در كه كرد مي داللت چيزي به  و بود انسان دارايي از حاكي و داشت حقوقي داللت
 در كهرود  كار مي به ها آن ي ازحاالت و اشيا براي واژه اين ايوني زبان در. است آدمي تصرف
 ،نتـا او تـا  گفـتن  بـا  ايوني انديشمندان ،رو ازاين. دارند وجود عينيصورت  بهو  حاضر زمان
 حماسي زبان رو دنبالهداشته باشند،  انتزاعي يمفهوم براي اي واژه بيان قصد كه اين از تر بيش

دربرابر  ،بردند ميكار  به حاضر زمان در موجود ءشي به اشاره براي را واژه اين و بودندهومر 
 »ااونتا پرو تا« و »بود خواهند كه چيزهايي« معني به )τὰ ἐσσόμενα» (اسومنا تا« ديگر ةواژ دو
)τὰ πρὸ ἐόντα (اند بوده كه چيزهايي« معني به« )Jeager 1936: n 2(.  تا اسومنا  وتقابل تو اون
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 موجـودات  ةواسـط  بي حضور بر نتااو تا يا اون تو كه است نكته ينو تا پرو ااونتا حاكي از ا
 تـا  كه صورت همان به حاضرند، و دست دم كه كنند مي اشاره موجوداتي به و دارند داللت
 و واسـطه  بـي  و حاضـر  بلكـه  آينده در نه و گذشته در نه معناي اشيايي بههومر  درنظر اونتا
 حماسـي  فرهنـگ  از تبعيـت  بـه  و ايـوني  ةانديش در واژه اين ديگر، عبارت به. است دست دم
 مشـاهده  واسطه بي كه چيزهايي همان حدود در ،داشتاشاره  فوزيس يا طبيعت به مريوه

 در شـخص  كـه  داشـت  داللـت  ارتبـاطي  همان بر ونتاا تا بيان با طبيعت شناخت. شوند مي
 نـه  و انتزاعـي  مفهومي نه واژه، اين در. دارد خود شخصي وسايل و ابزار با خويش پيرامون
 فرد پيراموني ياشيا بر نتااو تا داللت نيز خرأمت هاي دوره در حتي. داشت وجود كلي داللتي
 و بـود  عاميانـه  و اي محـاوره  زبـان  در متـداول  اي واژه نتـا او تـا  رو، ازايـن . بـود  شده حفظ

 تـا  گفت مي خود ةبرد به ريستوفانسآ ةنام نمايش در كميك يشخصيت مثال برايكه  هنگامي
 نتـا، او تـا  از متـداول  معناي اين به باتوجه. بود خانه لوازم و اسباب مقصودش بياور، را نتااو

 بود موجودات دستي دم و ملموس وجود از نخستين انديشمندان پرسش كه شود مي معلوم
والدت در جاي ديگري  شاد .)Schadewaldt 1978: 10( را بررسي كنند ها آن زايش و ظهور تا

 كـه  دهـد  مي توضيح را )γένεσις ،گنسيس( زايش با از كتاب خود ارتباط طبيعت يا فوزيس
 شد مي دانسته يكي حدكه تاآن ،بودندديگر  يك با پيوند در يوناني ةانديش در دو اين وانظر  به
 نتـا او تا ديگر، عبارت به. شد مي تصور گنسيس با پيوند در نيز نتااو تا كه بود دليل همين به و

 بـود  موجود از تلقي نوع اين با. اند زايش در كه شد مي دانسته موجوداتي آن معني به همواره
 نظـر  در ضـروري  نتااو تا براي پويايي بلكه ،شد نمي تصور ثابت و ايستا چيزي چون آن كه

 واژه ايـن  اسـت. گوي موجـودات  پويايي اين درك راي) بἐνέργια( انرگيا ةواژ. شد مي گرفته
معناي نيرو و علت تغيير و تحـرك موجـودات    شود كه به تلفظ مي energyصورت  به امروزه
 باشـد،  داشـته  انرگيـا  متغير يا متحرك موجود فقط كه نيست چنين يونانيان نظر در اما است،
كـه   ايـن  بـراي  و دارنـد  انرگيا متحرك ياشيا همانند آنان نظر در هم غيرمتحرك اشياي بلكه

 انرگيـا  مفهـوم  ،ديگر عبارت به. گيرد صورت فعاليتي تانيست  الزم باشد داشته انرگيا چيزي
 معناي به خود موجود وجودداشتن بلكه ،نداشت داللت كاري شدن انجام و بودن فعال بر تنها

 و اســت ســكونت محــل و دارد قــوام خانــه يــك مثــال، بــراي. بــود موجــود آن انرگيــاي
 .)ibid.: 135-136( دارد انرگيـا  دهـد  نمـي  انجـام  را كـاري  كه باوجودآن خانه ،صورت دراين
 امـا  دارد، انرگيـا  دليل اين به و شود مي ديگر موجود در فعاليت ايجاد باعث محرك موجود

 يـا  خانـه  مانـدن  خانـه  هماننـد  وجودداشـتن  و دارد فعاليتي بودنش با خودش موجودي هر



  1396ستان زمو  پاييز، دوم، شمارة هشتمسال  ،شناسي بنيادي غرب   14

 ،صـورت  درايـن . اسـت  موجود آن داشتن انرگيا بر دال ديگر هرچيز و درخت ماندن درخت
 موجـود  كه معنا اين به ،دارد ارتباط موجود وجود اصل با فوزيس و نتااو تا در انرگيا مفهوم
 تـداوم  را خـود  دارد كـه  انرگيـايي  بـا  آن و اسـت  زايـش  در باشد داشته وجودكه  آن براي
مـدنظر   فوزيس از يوناني كه طبيعت و موجود وجود از معنا اين كه است روشن. بخشد مي

 طبيعـت  تمام يوناني زيرا ،دارد اساسي تفاوت طبيعت از مدرن ذهن تصور نوع آن با داشت
 ،دانسـت  مي فوزيس وجود ةنحو را انرگيا و ديد مي انرگيا داراي و گنسيس در را فوزيس يا
 سـاكن  و ايستا ةماددربرابر كه  است طبيعي جهان از بخشي تنها مدرن ذهن براي انرژي اما

 فرهنـگ  در فـوزيس  فهم در سعي ،مدرن گراي تجربه رويكرد نوع آن با ،ذهني چنين. است
 قبل نام به كورنفورد فرانسيس كتاب در را تالشي چنين روشن ةنمون توان مي كه دارد يوناني

 و يونان در شناخت مراحل ،رويكرد همان برمبنايكورنفورد در آن،  كه ديد سقراط از بعد و
 كتاب اين در او .)Cornford 1958: 8-27( كند مي بندي تقسيم را فوزيس از يوناني تلقي ةنحو

 آن، بنابر و، كند مي  تشبيه كودك رشد مراحل به را يوناني ةانديش در طبيعت شناخت مراحل
  :كند ميمرحله تفكيك  سه به را خارجي جهان از شناخت

 از را خـارجي  ياشيا تفكيك قدرت نوزاد چون انسان مرحله اين در: نوزادية مرحل .1
  ؛پندارد مي خود وجود از يئجز چون را ها آن و ندارد خود
 جدا خود از را خود پيرامون ياشيااست  توانسته انسان مرحله اين در: ابزاري ةمرحل .2
. نيسـت  فعال جداسازي اين در عقل واست  نشده انجام كاملصورت  به فرايند اين اما ،كند
 جهـان  ،وحشـي  افـراد  چـون  هـم  ،كه است ابزاري اي رابطه اشيا با انسان ةرابط دليل، اين به

 منـافعي  براي بلكه ،غذا براي تنها نه هم آن است، شناسايي قابل منافع ازحيثاو  براي خارج
  ؛هنري محصوالت توليد يا ،جنگ مراسم سرپناه، چون
 بـا  برخـورد  در خود طبيعي نياز مينأت براي انسان: طبيعي فوق عوامل بهباور مرحلة  .3
 براي او. برد مي پناه طبيعي فوق قدرت به موانع اين رفع براي كه شود مي موانعي دچار اشيا

 در به رو ازاين واست  مانده در الي انگشتش كه زند مي مثال را كودكي خود منظور توضيح
 آن كـه  كنـد  مـي  تصور و شود مي قائل شخصيتي در براي كودك او، نظر به. كند مي پرخاش

 بـه  قائل طبيعي اتفاقات براي نيز انسان گونه،  اين به. است شدهاو  جراحت عامل شخصيت
  .كند مي تصور ها آن نظر از را اي حادثه هر و شود مي طبيعي فوق قواي
حاصل  اي اسطوره دنياي از خروج و مراحل اين از پس طبيعت شناخت كورنفورد نظر به
 اي اسـطوره  هـاي  داسـتان  بـه  تواند نمي كه است شكاكي ذهن اسطوره از خروج راه. شود مي
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 درآمـده  مـنظم  صورت اين به چگونه دنيا: كند مي مطرح را پرسش دو رو ازاين و كند قناعت
 پرسـش  دو اين به پاسخدر  و،انظر  به است؟ برآورده سر نظم اين از حيات چگونه و است؟
 خدايان ازدواج از كردن شروع جاي به ،و شود مي جدا خدايان زايش از شناسي كيهان كه است

 خـود  گام نخستين در دان طبيعي محسوس، و آشنا جهان به آرام ورود و طبيعي فوق جهان و
 را متخاصـم  قـواي  و نامعين مرز بي ةماد ،آغاز از ،آناكسيمندرس. كند مي شروع آشنا جهان از

 بـه  منطقـي صورت  به طبيعي فوق و اسطوره جهان از جدايي كورنفورد درنظر. كند مي مطرح
  .گفت  )atheism( الحاد آن به توان مي كه شد مي ختم اتمسيم غيرروحاني نگرش

نـزد   كه است سقراطيان پيش ةانديش از عمومي قرائت كند مي بيان نفوردركو كه مراحلي
 ةدهنـد  نشـان  روشـني  بـه  و شود مي ديده ديگر يبيان در نيز وگمپرتس برنت چون ينامحقق
 ةانديشـ  از سـير  همين درست گمپرتس. است سقراطيان پيش تفكر بررسي در مدرن ةانديش
 .دارد مدنظر يوناني شناسي كيهان در را نگر طبيعي نگرش به طبيعي فوق تصورات از  انباشته

 باالترين از شديد سازگاري يك با ها ايده و شد گذاشته كناري به اسطوره حجاب« وا زعم به
 ةخصيص واجد را ايوني علم هم برنت .)Gomperz 1905: 45( »شوند مي بيان منطقي محتواي
 نداشـتن تأثير و اي اژه مذهب از كامل گسست توان مي كه استبر آن  واست  دانسته دنيوي

تحقيقـات ايـن افـراد     هرچند .)Burnet 1960: 13( ديد ايوني ةانديش ردرا  المپي چندخدايي
گسسـت  درمـورد  رايـج   قولگذارد و همين داليل هم  اي را پيش روي مي كننده داليل قانع

 داليلآيا كه ماند  باز اين پرسش باقي مي ،كند اي را موجه مي ايوني از جهان اسطوره ةانديش
 ةدهنـد  نشانكه  اي را توجيه كند يا آن معناي كامل گسست از جهان اسطوره تواند به مي ها آن

 تصور كه چنان ،يني از فوزيس استياي به لوگوس تب يوناني از لوگوس اسطوره ةسير انديش
  .يابد مي امتداد سير اين در چنان هم فوزيس از مبنايي فهم و دروني

 ظهـور  كـه  گفـت  تـوان  مـي  يوناني، ةانديش در انرگيا معناي گستردگي و عمق به باتوجه
 جهان از گسست بر مبني نظري سنت و كورنفورد مدنظر معناي آن به تالس با ايوني ةانديش

 گفـت  بايد تصوري، چنين برخالف ،و ندارد خواني هم علمي نگرش به ورود و اي اسطوره
 فـوزيس  ،درواقـع . بـود  اي اسـطوره  جهان همان امتداد در يوناني ةانديش در انرگيا نقش كه

 در فـوزيس  بلكه ،كند مي تحقيق و تتبع آن در مدرن علم كه نيست چيزي آن يوناني درنظر
 بـه  مـرتبط  فعـل  كه چنان ،داشت خود در شكوفايي و رشد بر داللت همواره يوناني ةانديش

 و فـوزيس  در نمـو  و رشـد  از حـاكي  )φυλή( »فولـه « يا قبيله اسم و )φύω( »فو« ،فوزيس
 )ἔργον( »ارگـون « همـان  موجـودات  در گنسـيس  يـا  زايـش  و رشـد  اين كه است پوليس

 دقيـق  بيـاني  در حتي و ندا آن واجد ،متحرك چه و ساكن چه ،موجودات تمام كهاست ه آن
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 هميشـه  فـوزيس  بنـابراين،  اسـت. ه آن ارگـون  همـان  موجودات تمام وجود كه گفت بايد
 فـوزيس  فعليت اين ربناب و دارد ياانرگ رو ينهماز و است )ἐν-ἔργον( »ارگون  ان« يا درعمل

 سـنگ  يـك  حتـي  بلكـه  ،نيست ايستا و ساكن موجودي هيچ تنها نه كه است آن انرگياي يا
 و موجــود وجــود از معنــا ايــن. دارد انرگيــا واســت پوي موجــودي نيــز ســاكن ظــاهر بــه
 اي پويـايي  چنـين و موجـودات آن   جهان بطن در آدمي تا شود مي باعث آن بودن ارگون  ان

 بـر  را خـود  يونـاني  نگرش در فوزيس طبيعت، از مدرن تصور برخالف ،كه نحوي به ،ببيند
  : شناساند مي و كند مي عرضه انسان

 عـين  بـا  ذهـن مطابقت  يا موضوع به ذهن شدن نزديك معني به يونانيان درنظر حقيقت
)adaequatio intellectus ad rem(5 كـه  چنـان  آن و اسـت  نفسـه  فـي  چيـزي  بلكه ،نيست 

 نفسـه  فـي  كه گونه انهم اشيا پس،. است وجودي مفهوم يك آلثيا دانيم، مياست ه مدت
ــا انــد واداشــته را نخســتين انديشــمندان ايــن هســتند  بگوينــد ســخن درموردشــان ت

)Schadewaldt 1978: 27(.  

ـ  به يوناني درنظر گاه هيچ طبيعت كورنفورد، تصور برخالف  نيازهـاي  بـراي  ابـزاري  ةمثاب
 و كـرد  مي ظاهر انسان بر را خود دائم كه بود حقيقت نفس فوزيس بلكه ،شد مين تلقي خود
 جهـان  در يونـاني  فرهنـگ  در يفوزيسـ  ينچنـ  .داشـت او  انسـاني  حيـات  بـا  اساسي پيوند

 فاصله اين فوزيس از ايوني ةانديش نيز ازآن پس و داشت ريشه هسيودس وهومر  اي اسطوره
 سـنت  در فـوزيس  همين ربناب نيز آن رشد ،آمدوجود  به آن براساسكه  آن از  پس و، نگرفت
 خود پوليس ةچار راه تالس همانند سوفوسي كه بود چنين فوزيسي در تأمل با. بود اي اسطوره

 تعريف دنبال به صورت همين به نيز هسيودس وهومر  چون شاعراني كه چنان هم يافت، مي را
 از تصـور  ايـن  جـوهر  تالس. بودند پوليس در عادالنه عمل و آن هاي ارزش و انسان از خود

 شـده  ثبت او نام به كه كرد بيان مفهومي با را آن از عملي الگوي دريافت چگونگي و فوزيس
   .بگيرد قرار فلسفه تاريخ فهرست ابتداي در او تا شد باعث مفهوم همين طرح واست 
  

  آرخه. 5
 هميشـه . اسـت  بـوده  )τὸ ὄν( واقعيـت  ةمسئل ةساي زير پايان تا آغاز از...  يونان ةفلسف
 و افالطـون  از تـر  كـم  نـه  تـالس . بود »چيست؟ واقعي« پرسش طرح مسئله ترين اصلي
 انسـان  ةرابطـ  ةدربردارند واقعيت ةمسئل امر، حقيقت در...  بود مسئله اين درپي ارسطو

  .)Burnet 1961: 2-11( بود آن با
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 و است آن با انسان ةرابط ةدربردارند واقعيت ةمسئل بگويد كه دارد حق جا اين در برنت
ن اهم »؟تو اون چيست«كه  يوناني يا اين ةواقعيت در انديش ةاز اين، خود مسئل تر بيش ،حتي
انديشمند يونـاني  براي  لحاظواقعيت از آن  ةمسئل كه نحوي به ،است »اون تو«انسان با  ةرابط

داشت و ارتباط مسـتقيمي بـا آن   توجه رس خود  مطرح بود كه به موجود حاضر و دردست
 بلكه ،يونان ةفلسف آغاز از نه مسئله . بايد گفت اينبودم در فعاليت ئداشت و در نگاهش دا

او  مشـهور  اثـر  دو از يكـي  در زيـرا  ،شد مطرح هسيودس شناسي كيهان با و ايونيان از پيش
 هـاي  جفت برمبناي فوزيس نظام جهان موجود يا )Θεογονία ،ثئوگونيا( خدايان زايش نام به

 ةياست و برپا ينتكو در المپ در زئوس گنوس يا خاندان نظام تا زمين ـ خائوس از متقابل
كارها نام  به يگرشموردنظرش را در اثر مشهور د ياست كه او ساخت مدن شناسي يهانك ينا

 اسـت تـا   يا اسـطوره زبـان   يـا ثئوگونزبـان   .كنـد  يمـ  ينتدو )Ἔργα καὶ Ἡμέραι( و روزها
اما با اين زبان نظـامي از موجـودات را ترسـيم    را بيان كند، آمدن خدايان  وجود به يچگونگ

ــ   خائوس ةآن هم برمبناي دوگان ،آيد ميوجود  بهكند كه هر موجود برمبناي اصل زايش  مي
) Ἔρος(اروس  يـروي بـا ن  نثؤم ـ مذكر ةدوگان يعني )Χάος-Γαῖα( گايا ـ خائوسزمين يا 

)Hesiod 2006: 116-122 (باسـتان  ذهـن  بـا  آشـنا  نحوي به ،موجود وجود ترتيب اين به كه، 
  .كند مي پيدا زبان در اي قاعده

 أمبـد  بـه  ة قائـل اولي نانديشمندا ةانديش از را گزارشي ،متافيزيك از آلفا كتاب در ،ارسطو
و دانسـتند   ميي هرچيز آمدنوجود به منشأهم اصل و اين مبدأ مادي را كه  كند يم يانب يماد

مادي است. او مبدأ ماند همان  چه باقي مي آنيعني  ،دانستند ميدر آن را  هرچيز رفتن هم ازبين
 )ἀργή ،آرخـه (بـن   يـا  )στοιχεῖον ،اسـتويخيون (را عنصـر  مبدأ آن انديشمندان اين  از نقل به

 او .)Aristotle 1956: 983 b 10-12( رود آيد و نه از بين مي ميوجود  بهكه نه  نامند يموجودات م
 خالصـه صـورت   به كه كند مي ذكر آرخه براي را معنا هفت متافيزيك از دلتا كتاب ابتداي در

 حضورش كه چيزي .3 ؛وجه زيباترين به چيزي زايش مبدأ .2 ؛حركت أمبد .1 :از ندا عبارت
 حاصـل  تغييـري  و حركـت  يا ديگري چيز آن از چه آن .4 ؛است ديگري چيز زايش موجب
 .6 ؛اسـت  آن انتخـاب  بـه  متغير تغيير و متحرك حركت چه آن .5 ؛باشد آن كه اين بدون شود
  .)ibid.: 1012 b 34-1013 a 17( شود مي شناخته آن از نخست چيزي چه آن .7 ؛هنرها

 بـه  آرخه اصطالح انتساباز  شود مي مطرح ارسطو گزارش آندربارة  كه پرسشي اولين
 ،مختصـر هرچند  ،آلفا كتاب در او گزارش كه است روشن نكته اين. است اوليه انديشمندان
 ثئوفراســتوساو  شــاگرد تــا بــود شــروعي ةنقطــ و فلســفه تــاريخ از مــنظم اثــر نخســتين

)Theophrastus (الزم  تـذكر ايـن   جـا  ايـن  در. دهد بسط رااو  گزارش و كند دنبال را او كار
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 بلكـه  ناميدنـد،  آرخـه  را) ὕλη ،هولـه ( مـاده  فيلسـوفان  نخستين گويد نمي ارسطو كه است
 هرچيز يكتاي و واحد ةآرخ )ἐν ὕλης ،هولس ان( ماده در نخستين فيلسوفان اكثر: «گويد مي

 .)ibid.: 983 b 6-8( »ديدنـد  مـي  را )μόνας ᾠήθησαν ἀρχὰς ،آرخاس اواثسان موناس( بودن
درمورد  را آنانرأي  بلكه دهد، نمي نسبت پيشينيان به را واژه اين صراحت به ارسطو بنابراين،
 ةواژ كـاربردن  بـه  ثئوفراسـتوس  ،درواقـع . نامد مي آرخه را آناو  خود كه كند مي بيان چيزي
 كـه  بـود  او و نسـبت داد  ايـوني  انديشـمندان  خصـوص  بـه  و سـقراطيان  پـيش  بـه را  آرخه

هرچنـد   و كـرد  اسـتفاده  واژه اين از كه ناميد كسي اولين را) Anaximander( آناكسيمندرس
 سـنتي  به او كتاب به استناد با واو  از بعد انتساب ايناست،  شده مفقود ثئوفراستوس كتاب
  6.است شده مبدل عقايدنگاري در

 آراي از ارســطو نقــل در تــوان مــي كــه اســت اي نظــري دقــت ميــزان در ديگــر ةنكتــ
  : گويد مي و دهد مي مهمي تذكر مورد  اين در يگر ورنر. داد تشخيص سقراطيان پيش

 ارج و قـدر  اما است، سقراطيان پيش از اطالع منبع ترين باارزش هنوز ارسطو كه درحالي
 و تـر  بـيش  مـا  كـه  اي گونـه  به ،است ديده لطمه شدت به اخير سال پنجاه طياو  گواهي
  درك از ناتوان خويش، فكري نظام مقوالت حدود از خارج ،كه شويم مي متوجه تر بيش
   .)Jeager 1936: 20( است خود متقدمين هاي ايده

 چهـارچوب تنهـا در   كنـد  اي كه ارسطو مطرح مي كه آرخهاست به آن معن يگرنظر  اين
را موضـوع   يـن باشد. ا يهاول يشمنداننظر اند ةكه بازگوكنند آننه  ،است پذير ييناو تب يفكر
 منظور كه چنان كرد،دو مورد ذكرشده از كتاب آلفا و دلتا استنتاج كم  دست ةيسبا مقاتوان  مي
است كه  )γένεσις-φθορά ،فتورا ـ گنسيس( فساد و زايش أمبد همان مورد هر در آرخه از او

كـه آرخـه عامـل     ينابـر  عالوه  ،ندا   شناخت آرخه ياصل يدو معنا محورها يندر كتاب دلتا ا
 حركت عامل معناي به آرخه. است )μεταβολή ،متابوله( ييرو تغ )κίνησις ،ينسيسك(حركت 

دهد كه ارسطو آرخه را به  بودن است و نشان مي مادياز صرف اصل  تر بيش چيزي تغيير و
 يـن مـدنظر داشـته اسـت. ا    )αἰτία(علت يا آيتيا  ةكه از واژاست برده كار  به اي همان معاني

آرخه را  يگر،قول  به ،كه ارسطو دهد ينشان م يتياآرخه با آ ةدو واژ يندر كاربرد ب يهماهنگ
 يژگـي خـاص علـت از و   يمعنـا  بـه  يتيـا آ زيرا ،برد يمكار  بهخود  يدر حدود مقوالت فكر

  .وستارسط يمقوالت فكر
نـزد   و ارسـطو  از پـس  سـقراطيان  پـيش  بـه  آرخه دادن قول به نسبت مورددر ومس ةنكت

بـر   يزن ثئوفراستوسآيا كه  شود كه اين سؤال مطرح مي ،وستا از بعد سنت و ثئوفراستوس



 19   نظر و عمل در آغاز فلسفه

كـار   بـه  ييآرخـه را بـه همـان معنـا     يمندرسآناكس خصوص بهو  سقراطيان يشپآن بود كه 
 و سقراطيان پيش ثئوفراستوس اين نظر است كه منتقد برنتكه مدنظر ارسطو بود؟  بردند مي

  :نويسد مي مورد دراين ودانسته است  را قائل به آرخه مي آناكسيمندرس
 ارسطويي كامالً معنايي به ،شود مي گرفتهكار  به ما منابع در اغلب كه ،آرخه اصطالح

 شـده  پذيرفتـه  بعـدي  نويسـندگان  و ثئوفراسـتوس  ازسوي كه است طبيعي و است
 آن در كـه  اسـت  طبيعيـات  مشهور عبارت از كارشان شروع آنان همگي زيرا باشد،
 اسـت  كـرده  بنـدي  طبقـه  ،أمنشـ  چنـد  يـا  يك فرض بنابه ،را خود متقدمين ارسطو

)Burnet 1960: 11(.   

 در و نكـرد  اسـتفاده  اي زمينـه  چنـين  در آرخـه  از نيـز  بار يك حتي افالطون او، زعم به
 ايـن  و،انظر  به. شود نمي ديده ژه وا اين از اثري نيز سقراطيان پيش از جامانده به اصيل قطعات
 مـوردنظر  معنـاي  بهرا  آرخهايوني  انديشمندان ويژه به و سقراطيان پيشكه  اين بر است دليلي
 آن بررسـي  و فوزيس داشتند مدنظر اوليه انديشمندان چه آن بلكه اند، برده كار نمي به ارسطو

 هيسـتوري،  فـوزيس  پــري ( طبيعـت ةدربـار هايي بررسي آنان درنظر دانـش رو، ازاين. بود
περὶ φύσις ἱστορίη( اولـين  تعيـين  بـه  منـد  عالقـه  را ثئوفراسـتوس  برنت اين،بر عالوه. بود 

 تـا  داشـت  سـعي  او كـه  روسـت   ايـن  ازبر آن اسـت كـه    و داند مي اصطالح يك انواضع
 اصـل  تـوان  مـي  .)ibid.: 54( كنـد  معرفـي  آرخه ةژ وا واضعان نخستين را ايوني انديشمندان

 معنـي  او از بعـد  عقايدنگاران و شاگردش و ارسطو كه معنا اين به ،پذيرفت را برنت ادعاي
 را معنـا  همـين درنظرداشتن  و داشتند نظر در ارسطو فكري نظام برمبناي را آرخه از خاصي

 كـه  نيسـت  معنـا  آن به اين اما ند،ددا مي نسبت سقراطيان پيش ديگر يا آناكسيمندرس به هم
 آرخهدرمورد  ارسطو كه معنايي از ندارد ضرورتي درواقع. باشد پذيرفتني برنت نهايي ةنتيج
 كـه  گرفـت  نتيجه ،است داشته را تصور همين نيز شاگردش زياد احتمال به و داشته، نظر در

 از وجه هيچ به آنان و است غلط ثئوفراستوسنزد  سقراطيان پيش به آرخهدادن قول به  نسبت
 كرده استفاده واژه اين از آنان كه دارد وجود احتمال اين. بودند نكرده استفاده اي واژه چنين
 آنـان  نظر در آرخه كه  ه استنبود مدنظرشان آن از ارسطويي معناي كه است روشن و باشند

 شـود،  تحقيـق  واژه ايـن  معنـاي درمـورد   اسـت  الزم بنابراين،. باشد ارسطو آيتياي معناي به
  .است  مرتبط آن هاي داللت و واژه اين به فوزيسدرمورد  آنان نظر كه آن خصوص به

سقراطيان  جامانده از پيش اصطالح آرخه در قطعات به نرفتنكار بهدرمورد قضاوت برنت 
 ،دارد يونـاني  متون در طوالني اي اما بايد توجه داشت كه اين اصطالح سابقه ،درست است
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 هسيودس ثئوگونياي و ،اديسه و ايلياد ،مروه ةسرود دو در وضوح به آن كاربرد كه اي گونه به
 آخيلـوس  و هكتـور  آوردي  هم هنگام و ايلياد از دوم و بيست ةسرود درهومر  .شود مي ديده
 نبـرد  ةآرخـ  يـا  آغـاز  را آن و كنـد  مـي  تـروا  به هايش ثروت و هلن شدن آورده به اي اشاره
 ذكر صورت اين به را آرخه اديسه هشتم كتاب در او .)Homer 1954 a: 22, 116( شمرد برمي
 زئـوس  اراده به كه )πήματος ἀρχὴ ،پماتوس آرخه( رنجي آغاز بود چنين پس،: «است كرده
 راه هم به را واژه اينهومر  ،براين عالوه .)Homer 1954 b: 8, 81( »رفت داناييان و ترواييان بر

كار  به آتنا سخن براي »ازابتدا« معناي به )ἐξ ἀρχη̃ς( »آرخس اكس«صورت  به و اضافه حرف
اسـت   شده ظاهر اديسئوس، فرزند تلماكوس، بر منتس سيماي به ايزدبانو اين كهاست  برده
 و مقام از ثئوگونيا در هسيودس .)ibid.: 1, 188( بگويد او پدر و خود بين دوستيدرمورد  تا

 كـه  گويـد  مـي  سـخن  زيـرزمين،  عـالم  و جادو و سحر ايزدبانوي)، Hecate( هكاته جايگاه
 اسـت  كـرده  حفظ خدايان درميان را خود جايگاه و مقام )ἀπʼ ἀρχη̃ς ،آرخس آپ( »ازابتدا«
)Hesiod 2006: 425(. ) كسنوفانسXenophanes (ازابتـدا : «گويـد  مي دهم ةقطع در ) اكـس 

 كتاب در ) هرودتDiels and Kranz: F 10( »اند آموختههومر  از همگي )ἐξ ἀρχῖς ،آرخس
 كـه  نيسـت  چيـزي  آن يهرچيـز  غايـت : «كنـد  مي ذكر را قديمي قول نقل اين خود تاريخ
 بـر  عـالوه  .)Herodotus 1960: vol. 2, 52( »رسـيد  مينظر  به )ἅμα ἀρχῇ ،آرخه هاما( درابتدا

 مگـارايي  ثئـوگينس  چـون  عالمـاني  و ،خطيبـان  اديبـان،  متون دررا  آرخه ةواژ موارد، اين
)Theognis of Megara ،(،هيپوكراتس هراكليتوس )Hippocrates ،( آيسـخينس )Aeschines ،(

 كـه  است كساني از يكي نيز افالطون البته و يافت توان مي ديگران و ،)Isocrates( ايسوكراتس
 آن در كـه  كرد اشاره او تيمائوس ةمحاور به توان مي مثال براي .است كرده استفاده واژه اين از
 از .)Plato 1929: 36 e 5( گويد  مي سخن آن )θείαν ἀρχήν ،آرخن ثئيان( خدايي مبدأ و نفس از
 يونـاني  مختلـف  متون در ارسطو ةمابعدالطبيع از قبل آرخه ةواژ كه شود مي معلوم شواهد اين

 بايـد  و ه اسـت بـود  يوناني ةفلسف و ،علم ادبيات، در آشنا اي واژه وبوده است  شده استفاده
 رو ايـن از و انـد  نبـوده  بيگانـه  واژه ايـن  بـا  نيز او از بعد انديشمندان ديگر و تالس كه گفت
  .بعيد نبوده استچندان  ،حتي درحد يك اصطالح ،از اين واژه ها آن ةاستفاد
 مبنـاي  و اصـل  ورقـه،  و طنـاب  انتهـاي  اصل، و ،منشأ آغاز، معناي به آرخه كلي،طور به

 اقتـدار،  و تسـلط  نخسـتين،  قـدرت  يـا  مكـان  كل، و مجموع رودخانه، انشعاب خميدگي،
 هـاي  يگـان  بر دهي فرمان و قضات معني ، بهجمع صورت در ،و قاضي قلمرو، روايي، فرمان
 و آغـاز  يكـي  كـه  دارد معنـايي  وجـه  دو ،آرخـه  مصـدر  )،ἄρχειν( »آرخئين«. است نظامي
 معنـاي  به )ἄρχων( »آرخون« اسم. است داشتن تسلط و كردن حكومت ديگري و كردن شروع
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ـ ر عنـوان  رسـمي،  لقـب  مثابـة  به ،و بود شاه حتي و ،ده فرمان حاكم،  كـه  بـود  قضـات  يسئ
 ،براين عالوه 7.بود امور اولياي براي عنواني اسپارت در و رفت ميكار  به آتن در خصوص به

 رهبـر،  نخسـتين  معنـاي  به )ἀρχηγέτς( »گتس آرخه« اسم. بود نيز معابد سايؤر لقب آرخون
 بـراي  واژه رو هميناز و بود اي خانواده يا شهر باني كه رفت ميكار  به كسي براي نيا و ،باني

. تبـديل شـد   حكـام  براي لقبيبه  تدريج به كه شدند به اين عنوان خوانده مي پوليس رهبران
 )ἄρχοντες( »آرخـونتس « ةواژ كه بود قضايي سيستم در آرخه كاربرد و معاني اين به باتوجه
 آرخـه  رفتنكار با به ،كه استاين نكته الزم  ذكر جا اين در. شد آتن عالي قضات براي لقبي

 و رفـت  مـي كـار   به تركيبي الفاظ در پيشوندصورت  به واژه اين حكومت، و تسلط درمعناي
ــيش ــر ب ــاي ت ــر و حــاكم معن ــراي و داد مــي يسئ ــال ب ــوان مــي مث ــه ت  مركــب واژگــان ب

 »پـاتريوتس  آرخـي « و سـاحلي  گـارد  ةفرماند معني به )ἀρχιναυφύλαξ( »ناوفوالكس آرخي«
)ἀρχιπατριώτης( كرد اشاره خاندان  بزرگ و خانواده يسئر معناي به.  

 معنـاي  كه كرده استفاده امپراتوري ةگستر معناي به آرخه ةواژ از بار چندين توسيديدس
 وراي كردن حكومت معناي به بلكه ،نيست كردن حكومت تنها لفظ اين بيان از آن بنيادين
 Croix 1972: 287(.8( اسپارت يا باشد آتن ةواسط به واهخ ،است خود مشخص مرزهاي

تكامل تفكـر   يدرط يمو رشد مفاه يبه چگونگ توان يدرك و فهم اصطالح آرخه نم براي
اصـطالحات  درمـورد  به آن توجه دارد و آن را  يزكه خود برنت ن يا بود، نكته توجه يب يوناني

 ايـن   در .)Burnet 1961: 10-11( گيـرد  فلسفه و فيلسوف در نظر مي ةفلسفي و حتي خود واژ
 توجـه  مفاهيم ليخاستگاه اص مثابة اي يوناني به سو به مبناي جهان اسطوره زمينه، بايد ازيك 

 آن در مفـاهيم  كـه  گرفـت  نظـر  در را متنـوعي  و گسـترده  هاي زمينه ديگر ازسوي و داشت
 توانسـته  نمـي  تـالس  ةانديش در آرخه مفهوم طرح. اند كرده طي را خود تكامل سير ها زمينه

گفتـه   به ،كه و هسيودس باشدهومر  اي اسطوره جهان از جامانده به ميراث با ارتباط بياست 
نسيس موجـودات بـود. شـادوالدت بـه     شادوالدت، ساختار بنيادين آن در تصور زايش يا گ

 بـا  شـخص  كند كـه وقتـي   اشاره ميهومري  ةمواجهه با فردي غريب و ناشناخته در حماس
 و پـدر  از و ،است آمده كجا از كيست، او بداند خواهد مي نخست شود مي رو هروب اي غريبه
 نتيجـه  بنيـادين  ساختار اين به باتوجه شادوالدت. »اوست وجود تعين اين« پرسد، مي او مادر
 يـا  زايـش  از او پرسـش  بلكـه  ،نبـود  عناصـر  و مبـادي  از پرسش تالس پرسش كه گيرد مي

رشـد مفهـوم آرخـه نشـان      ةاين، زمينبر عالوه .)Schadewaldt 1978: 225-226( بود گنسيس
 كـه  نحـوي  بـه  ،اسـت  آن فكري بسترتر از  دهد كه بستر سياسي اين مفهوم بسيار پررنگ مي
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 زمـان  در چـه  كـه  بود سياسي اصطالح فلسفي، اصطالح به شدن تبديل از قبل بسيار ،آرخه
 جهـان  در حتـي  و بـود  كـرده  پيـدا  بسـتر  ايـن  در اي گسترده كاربرد او از بعد چه و تالس

 و نقش با هرچيز از بيش كه ديد را كاربرد اين توان مي هم هسيودس وهومر  اي اسطوره
 قبيلـه  و خـانواده  در پـدر  درحقيقـت، . داشـت  ارتباط گنوس و خانواده در پدر جايگاه

 دانسـته  كودكان زايش آغاز يوناني فرهنگ در پدر چون بود آرخه معناي به )γένος ،گنوس(
 وحـدت  گنـوس  بـه  نيا آن حضور و بود مشترك نياي حضور و تداوم گنوس در و شد مي
 مشـترك  نيـاي  حضـور  تدوام و كودكان زايش از خصيصه دو اين به باتوجه پدر. بخشيد مي
 بـودن  آرخه ديگر، بيان به. باشد داشته تام تسلط و اقتدار گنوس و خانه بر توانست مي كه بود
 ةواژ در خصيصـه  دو اين و بود اقتدار و تسلط با راه هم معنوي و فيزيكي آغاز متضمن پدر

 شاهي نظام تبديل در كه بود رو  همين از. شدند مي بيان ديگر يك به پيوستهصورت  به آرخه
 و اصـل  معناي هم تا رفتكار  به آرخون ةواژ اشراف بين شاه اختيارات تقسيم و اشرافي به
  .بكند تداعي اشراف براي را تسلط و اقتدار هم و بن

 و زايـش  يعنـي  مثابـة اصـل،   بـه  پدر وجه دو اين به باتوجه آرخه كه كرد فراموش نبايد
زئـوس را   اوديسهو  ايليادها در بارهومر  .داشت اي اسطوره جهان در ريشه ،تسلط و قدرت

ـ  آنـدرون  پـاتر ( ها انسان و خدايان با لقب پدر  توصـيف  )πατὴρ ἀνδρω̃ν τε θεω̃ν ،ثئـون  هت
 »كنـد  مـي  حكومـت  هـا  انسان و خدايان بر كه او«گويد:  او ميدرمورد حال  ينعدر و كند مي

)Homer 1954 a: 2, 669(.9 شود تا  اين دو خيصصه از پدر و حكومت براي زئوس باعث مي
آن هم در دو وجه طبيعي  كند،شخص زئوس صدق درمورد آرخه بيش از هر خداي ديگر 

در فوزيس و سياسي در جمع خدايان. اين برتري زئوس مبنايي براي برتري شاه در ساختار 
شد و همان برتري نيز  شاه در آن ساختار همانند زئوس دانسته مي زيرا شد، نخستين سياسي
 يگـر و د تالس يبرا آرخه حقيقت،در .)Spentzou 2002: 239( شد در نظر گرفته مياو براي 
 كـه  چنـان  ،يافت يمعنا م يسو به پول يسنگرش آنان به فوز ياز همانند يوناني يشمنداناند
 نظـر  در مـدني  و كيهـاني  وجـه  دو هر در را واحد الگويي اصطالح اين با انديشمندان اين

كـه   )،περὶ φύσις ἱστορίη( »هيسـتوري  فـوزيس  پــري «اين الگو را با عنـوان   ها آن .داشتند
خواني ندارد،  با آن تصور يوناني از فوزيس هم» طبيعتدربارة  يقتحق«عبارت به  ينا ةترجم
 را يونـان  در )ἱστορία( »يسـتوريا ه« يهمـان معنـا   يگرد يختصور مدرن از تار كه گونه همان
بلكه مرد دانا يا سـوفوس   ،نظري نيست يتتبع و تحقيق صرفاًهيستوريا در فوزيس  10،ندارد

كار  بههاي زندگي مدني خود  دانايي و سوفياي خود را درست در پيوند با نيازها و ضرورت
زندگي كار  بهدنبال همان الگويي است كه  در فوزيس به وجو كه با جست اي گونه به ،گيرد مي



 23   نظر و عمل در آغاز فلسفه

اختار سياسـي  مفهوم آرخه را براي پيوندزدن وضع طبيعي با سـ  تالسمدني و پوليس بيايد. 
 اصـل  و بـن  هـم  سياسـي  سـاخت  و پوليس در آرخه فوزيس همانند كه چنان ،ستبكار  به

. كنـد  مـي  مشـخص  آن در را سياسي تسلط را حكومت چگونگي كه اين هم واست  پوليس
نظر و  ها آن نظر در كه ،بود يوناني انديشمندان ويژگي از برآمده درست وجو جست نوع اين

عمل بدون نظر نه نه نظر بدون وجه عملي و  كه نحوي به ،شد تصور مي با هموند يعمل در پ
نمـايش   خـود بـه   جمهـور افالطـون از او در  معنايي داشت. اين همان تصويري اسـت كـه   

نقل  تئتتوسدادن عاليق اهل فلسفه روايت ديگري از او را در  براي نشانهرچند  ،آورد درمي
يلسوف با بيان آرخه مفهومي بنيـادين را در دو  نخستين ف درمقام تالسهرصورت،  كند. به مي

اسـت  كه در بررسي فـوزيس يافتـه   چه را  تا آن ،كند شناسي و سياسي مطرح مي وجه كيهان
  ين كرده باشد.يساختار سياسي تبصورت  بهپوليس و  ةكاري براي ادار راه مثابة به

  
  گيري نتيجه. 6

و همانند آن  است باستان ذكر شده يدر فهرست هفت دانا يگرراه با شش تن د هم تالسنام 
. دانـا  شد يبا عمل دانسته م يوندبلكه در پ ،صرف يت نظرتأمال يمعنا او نه به ييدانا  يگران،د
كـه   يـن ا خصوص به يد،بياكار  بهاو درعمل  ييبود كه دانا يكس يونانيسوفوس در فرهنگ  يا

 يـن ا تـالس شده از  نقل هاي يت. روايابدنجات  يبحران يتاز وضع يسپول ياشهر  شودباعث 
و  تئتتوسو  جمهورافالطون در محاورات  روايات كه چنان ،دهند ينشان م يخوب را به يژگيو

 تـالس  نـزد هم بر اين معنا داللت دارند. طرح مفهوم آرخـه   سياستروايت ارسطو در كتاب 
بلكه اين مفهوم بـر   ،طبيعت نيستدرمورد پردازي صرف  يهتنها درحدود تصور مدرن از نظر

كردن و تسلط نيز داللت دارد. آرخه به ايـن معنـا الگـويي را نشـان      وجه سياسي از حكومت
كه بر موجودات ديگـر حكومـت    شود مياي تحقيق  اصل يا بن زايندهاز دهد كه بنابر آن  مي
 يسفـوز  يا يهانك ةكنند يانبه همان صورت كه ب ،تالسنظر و تسلط دارد. اين الگو دركند  مي

باعـث   تـالس نحـو نگـرش    ين. ادهد يم هئارا يزن يمدن ياتو ح يسپول يبرا يياست، الگو
 چشم بگشايد يمدن ياتو ح يهانك ةينبه هر دو زم ،طلوع خود يندر نخست ،تا فلسفه شود يم

  باشد.  يمدن ياتاز ح يفهم يافتندنبال  باشد كه با فهم وجود موجودات به يكس يلسوفو ف
  

  ها نوشت يپ
 

 اين عبارت ةبايد در ترجم رو ازاين ،است تربيت او منظور پيداست افالطون عبارت از كه چنان هم. 1
فرهنـگ  «طـور بـه    همـين و  ،)107 ،1: ج 1380 افالطـون (قلم مرحوم لطفي  به» دانش و هنر«به 
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تأمـل و  ) Plato 1952 b: 197لـوب (  مجموعـة  پروتـاگوراس در ترجمة دبليو المب از » ياسپارت
دو شهر كـرت   يتترب در اين بخش از محاوره بحثي را درموردافالطون  كه جا درنگ كرد. ازآن

بـه   يـد است، با يمونالكدا يتترب يبرا يلتيبه فض قائلو  كند يممطرح  يمونالكدا ياو اسپارت 
 آلـن، در ترجمـة خـود از مجموعـة    لحاظ است كـه   ينتوجه داشت. به هم يتاو بر ترب أكيدت

 »ياسـپارت  يـت ترب«را بـه   پروتـاگرواس قسـمت از   يندر ا عبارت ذكرشده ،محاورات افالطون
)Spartan education( برگردانده ) استPlato 1996: vol. 3, 203.(  

   كـرد  اختـراع  را كشـتي  لنگـر  كـه  بـود  كسـي  آناخارسـيس  الئرتيـوس،  ديـوگنس  نقل . بنابر2
)Laertius 1950: I 105(.  

  ئـيس لگونتـاي،   خـانوي ايـس تخنـاس ا تينـاس آالس پـراكس      اومـه  كـاي  اپينويـاي  . پوالي3
 πολλαὶ ἑπίνοιαι καὶ εὐμήχανοι εἰς τέχνας ἤ τινας ἄλλας πράξεις λέγονται.  

 هـا  آن ةفيوظ و شدند يم انتخاب ساالنه كه بودند اسپارت در ياسيس يها مقام )ἐφορος( افورس. 4
 يخـارج  اوضـاع  بـر  يگـر يد و يداخل اوضاع بر يكي كه بود ياسپارت شاه دو اعمال بر مراقبت

 در كسـنوفانس  كـه  اسـت  رو  نيهم از. كنند اخذهؤم را دو نيا توانستند يم و كردند يم حكومت
 بلند ها آن يپا شيپ همه  يعموم مجلس به پادشاه دو ورود هنگام كه سدينو يم الكدايمون قانون

  .)Xenophon 1946: 187( افورها جز به شدند يم
 بـا  ييهـا  رسـاله در  كه بود وسطي قرون ةفالسف مهم مباحث از يكي گر بيان التيني اصطالح اين. 5

 نيعـ  و ذهـن  تطـابق  بحث كه گفت توان يم. شد يم مطرح )De Veritate(  حقيقت دربارة عنوان
 ةنـ يدرزمبسـيار مهـم    مسائل از يكي بهاو  از بعد كه است ييارسطو فةفلس يوردهاادست از يكي

 ل،يم و يآگاه ةقو ارسطو، درنظر نفس ةقو دو ذكر با نيمارت ستوفريكر. شد مبدل يشناس معرفت
 موضـوع  ،يآگـاه  ةقـو  در ،كـه  دارد مـدنظر  او فلسفه در را خارج جهان با نفس تطابق منشأ دو

  .)Martin 1988: 127-128( استياش با ذهن) adaequatio( تطابق از عبارت
 طبيعـي  فيلسـوفان  عقايـد  كتـاب  در را آرخـه  بـه  مندريآناكسبودن  ادعاي قائل ثئوفراستوس. 6

)Opinions of Natural Philosophers( حفـظ  را ادعـا  نيا او از بعد سنت اما ،شد مفقود كه آورد 
ـ  بهبه آرخه  مندريآناكس بودن قائل سنت نيا هرچند در ،كرد ـ روا نحـو  كي  واسـت   نشـده  تي
 سـنت  در را مغشـوش  يتلق نيا اختصار به پالمر جان. وجود دارد مورد نيا در يمغشوش يتلق
  .Palmer 2014: 8-9تر بنگريد به  براي آگاهي بيش .است كرده نقل يدنگاريعقا

 يبـرا  هركـدام . ديرسـ  يمـ  نفر هنُ به ها آن تعداد كه بودند آتن در يرسم مقام نيباالتر ها آرخون .7
 دار عهـده  را شـهر  در يمذهب و ،ينظام ،يمدن امور از بخش سه و شد يم انتخاب سال كي مدت
 ينظـام  رهبر )،ἐπώνυμος ἄρχων ،آرخون موسياپونو( دهنده نام آرخون يها نام بيترت به و بودند

ـ ا بـه  دهنـده  نـام  حاكم. داشتند را )βαοιλεύς لئوس،يباس( شاه و ،)πολέμαρχος ،پولمارخوس(  ني
 هـم  سـال  آن در عيوقـا  تمـام  و شد يم ثبت او نام به او حكومت سال زيرا شد يم خوانده عنوان
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 آتن در ها سال اعداد، به ها سال نييتع يكنون ةيروجاي  به ،كه نحوي به ،گرفت يم قرار او نام تحت
  .Rostovtzeff Michael 1970 به بنگريد تر بيش عةمطال يبرا. شد يم خوانده دهنده نام حاكمان نام به

  .Kallet 1993: 3-10 به بنگريد دسيديتوس اثر در آرخه كاربرددرمورد  تر بيش ةمطالع يبرا. 8
  .ὅς τε θεοι̃σι καὶ ἀνθρω̃ποισιν ὰνάσσει ،آناسئي آنثروپويسين كاي سي ثئوي ته هوس. 9

 پــري « عبـارت  و اسـت  دانسـتن  و وجـوكردن  جست يمعنا به )ἱστορία( »ايستوريه« اصطالح .10
و از  كـرد  ترجمه سيدرفوز وجو  جست به توان يم را )περὶ φύσις ἱστορίη( »هيستوري فوزيس

مبـدل بـه    گـر يعبارت در زمـان او د  نيكه ا ديآ يبرم نيچن يدونفا ةعبارت افالطون در محاور
 ،جـو و جسـت  نيا ).Phaedo: 96 a 8( سقراطي شده بود مباحث پيشدرمورد  يعموم ياصطالح
ن از صحت و سقم ماجراي جنـگ  وجوي كاهنا درمورد جستكه از عبارت هرودت  گونه همان

جـويي از امـر   و معناي جسـت  به ،آيد ) برميHerodotus 1960: 2, 118( تروا و آمدن هلن به مصر
امـر واقـع    يپدر ، يعنيوجو معنا از جست نيدر گذشته. ا ياتفاق ينه صرف بررس واقع است و

كـه در   داد يمـ  ليرا تشـك  خيو البته فهم او از تار يوناني ةشياصطالح را در اند نيا يمبنا ،بودن
كـه  را  يينـه آن معنـا   ،معنا را در نظـر گرفـت   نيهم ديبا زين »هيستوري فوزيس پـري«عبارت 

  موجود در نظر دارد.ريدر گذشته و غ ياتفاق يمعنا به خيو تار historyمدرن از  ةشياند
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