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Abstract
Phronesis is a fundamental term in Ancient Greek Philosophical tradition.
This term is based on »wise- ruler« in Plato and »legislator- philosopher«
thought in Plato. Most of Philosophers and commentators of Aristotle work
relate methodical use of this term to Aristotle. This affair is the result of the
manner of these two philosopher�
s expression. But their ambiguity shows
phronesis less importance in Plato�
s intellectual tradition.Phronesis in Plato is
brightness that results from good perception. But in his last work, means Plato,
phronesis hasn�
t only divine origin, but in the meaning of Grief�
and Political
Knowledge, is the supplement of sophia that is the highest coordination
between reason and desire in spirit. Phronesis in Plato is responsible for
creating governmental- philosophical rules and practical judgment through
experience and council. By this, phronesis owners can merge wisdom and
politics and see better than others. So, sophia and phronesis aren't synonyms
in Plato, but their conceptual application are related to each other: as phronesis
owner has practical wisdom- sophia in Aristotle thought.
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Introduction
Phronesis is a Greek word which is used to express a kind of wisdom or
rationality. This term has also been used greatly in psychology, ethics, and
philosophy. The Phronesis has a special status in Plato's intellectual system; it
is said that it is impossible to achieve human prosperity without realizing it.
The ambiguity of Platonic dialectics, instability in Phronesis concept, and lack
of a synonym for this term in modern vocabulary have directed commentators
to use Aristotle's textbooks. This paper, however, tries to investigate Phronesis
concept in Plato's works, especially his intellectual evolution in this regard,
and distinguish it from Sophia.
1 - Phronesis in Plato's works
1-2 Phronesis in the Republic
According to Plato's theory of forms an allegory of the cave, the goodness is
located at the very end of the universe of rationales, is the origin of all goods
and beauties invisible world and the source of truth and reason in universe of
rationales, and its perception leads to creation of an epistemic which is called
Phronesis; it is a necessary condition to achieve happiness and prosperity
(Plato, 1968: c 517). Since the perception of goodness which is located at the
very end of universe of rationales is possible after perception of all forms
before Sophia, Phronesis is somehow complementary of Sophia or the
theoretical wisdom (Lenzi, 2005: 2); Plato considers goodness as superior to
truth, science, and existence (Plato, 1968: b 509). Therefore, since this concept
is even superior to the existence, its resulting perspective cannot be the same
as the perception of underlying forms. A remarkable point in The Republic in
regard to Phronesis is the applicability of this knowledge in personal and
social behavior. Plato, in The Republic, considers Phronesis as one of the
characteristics of rulers of Plato's Utopia, because he believes that such people
try to achieve prosperity (ibid, c 520 - c 519).
2-2. Phronesis in Phaedrus and Seventh Letter
In Phaedrus, Plato introduces Phronesis as a kind of madness and gift of Gods
and believes that getting inspired from a hidden world is also a kind of
madness (Sanaei, 1957: 125). This meaning of Phronesis is the same as its
meaning in The Republic. If Phronesis is considered to be an enlightenment
and insight resulting from ultimate perception, it may create more passion and
alienation in individuals and then make them somehow crazy. A remarkable
point in Plato's Seventh Letter is the deliberate use of mythological language
in philosophical matters rather than the usual method of using Socratic
conversations, because this kind of knowledge which is acquired through
ultimate perception is not a matter of rational thinking or reasoning and the
argument can be used to describe it (Plato, 2015: 341 b-e).
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1-3 Phronesis in The laws
The Phronesis in The Republic is tangible and accessible due to the creation
of law; it is the maker of The laws (Plato, 2015: 77. a 5-10 & 77. b 4 - c 769
a). However, the legislators and government officials must resist their own
sentimental desires and internal vices in making the laws to achieve social
prosperity (Ibid, 688b3, 687 e8). This is where Platonic thought is evolved
seriously, because political Phronesis, on the one hand, depends on the highest
internal consistency; that leads to perception of Platonic forms and legislators
must achieve highest internal consistency, and on the other hand, the
experience steps into Phronesis�consciousness field (Lotfi, 1996: 1189) and
becomes one of its main elements; some signs of Aristotelian Phronesis are
seen in The laws. In The laws, Plato believes that the wisdom of »philosopherlegislator« is created by perceiving philosophical dialectic of invariant
intellects, principles of cosmos, and, ultimately, the principle of goodness
(Plato, 2015: 967 d4). Therefor Phronesis is not a synonym of Sophia and is
only a practical philosophy and political knowledge which depends on Sophia.
Contrary to Aristotelian Phronesis, however, the Phronesis in Plato's
intellectual system is complementary to Sophia.
Conclusion
To conclude
a) Plato in The Republic, Phaedrus, and Seventh Letter relies on the theory of
forms and considers the origin of Phronesis to be beyond the universe of
rationales. This universe is the same as »realm of goodness«. This universe is
superior to »existence« in terms of greatness and power and is often neglected
by scholars in the study of Platonic universes.
b) It seems that the distinction between The laws and other Plato�
s works- in
relation to Phronesis concept- is firstly reduction in its excellence, due to lack
of true philosophers; in this work, the Phronesis depends on experience,
counsel, and law.
Therefore, it can be concluded that the Platonic wisdom is two-dimensional
and each of its aspects complements one another, despite the distinction in
their origins. The interaction of theory and practice in perfect Platonic man is
the point of differentiation between Platonic and Aristotelian wisdom;
Aristotle's Phronesis has no divine source and in practice, depends on council,
experience, and intelligence.
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چکیده
فرونسیس ،واژهای بنیادین در سنت فلسفی یونان باستان است .این واژه را می توان اساس تفکر
«حکیم-حاکم» در جمهوری و «قانون گذار ˚ فیلسوف» افالطون در قوانین دانست  .اکثر فالسفه
و شارحان آثار ارسطو ،استفاده روشمند از این واژه را به ارسطو نسبت دادهاند که به نظر می رسد
این امر ناشی از شیوه بیان این دو فیلسوف باشد؛ گرچه مبهم بودن محاورات افالطونی را نمی توان
دلیلی بر اهمیت اندکِ فرونسیس در سنت فکری وی دانست .افالطون در جمهوری جایگاه هستی-
شناسانه فرونسیس را ضمن توجه به قلمرو مثال خیر بررسی میکند .فرونسیس در جمهوری،
روشنبینیِ حاصل از ادراکِ مثال خیر است .اما در قوانین  -آخرین اثر افالطون -فرونسیس دیگر
تنها دارای منشأ الهی نیست ،بلکه در معنای حزماندیشی و معرفت سیاسی ،مکمل سوفیا وباالترین
هماهنگی بین عقل و میل در روح است .فرونسیس در قوانین عهدهدار ساخت قوانین فلسفی
حکومتی و قضاوتهای عملی از طریق تجربه و شورا است .از این طریق صاحبان فرونسیس می-
توانند حکمت را با سیاست توأم نموده و بسیار بهتر از دیگران همه چیز را درک کرده و ببینند .بر
این اساس سوفیا و فرونسیس افالطون هرچند در قوانین واژگانی مترادف نیستند ،ولی کاربرد
مفهومی آن دو کامالً وابسته به یکدیگر است؛ به گونهای که صاحب فرونسیس الزاماً دارای حکمت
نظری  -سوفیا در تفکر ارسطویی  -است.
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مقدمه
فرونسیییس) ،(Phronesisواژه ای اسییت یونانی برای بیان نوعی از حکمت یا عقالنیت .این اصییطالح
ترکیبی اسیت از «فِرونِئو» ) (phrenoو پسیوند «سیس» ) (sisدر زبان یونانی ،واژه «فرونئو» خود بر
گرفته از «فِرِن») (phrenبه معنای فهم و آگاهی) (Understanding , Mindاسییت« .فرونئو»
نیز بیه دارا بودن فهم و ادراک یا تفکر)(Do have understanding or do have think
ترجمه میشیود(« .)Bromiley,1985:1277سییس» نیز پسوندی است که به کلمات اشتقاقیِ وام
گرفته شییده از زبان یونانی که مبتنی بر حاالت عملیاند اضییافه میشییود ( Online Etymology
 )Dictionary؛ بنیابراین معنای حاصیییل از این ترکیب عبارت اسیییت از «دارا بودن ادراکِ مرتبط با
حالتهای کنشی».
هومر در قرن نهم قبل از میالد ،فرونسیس را به استعدادهای موثر در جهت افزایش آگاهی تعبیر
میکند( .)Bromiley,1985:1277إسکیلس) (Aeschylusیونانی نیز فرونسیس را «مشورت
الهی» مینامد) .(Ibidاما رد پای فلسفی آن را نخست در پاره دوم سخنان هراکلیتوس میتوان یافت.
هراکلیتوس ،با این که فرونسیس را با لوگوس) (Loguseیا نوس) (Nuseهمسان نمیداند ،اما آن را
همانند فعالیت فیزیولوژیک تفکرِ مشترک آدمیان میشناسد و عامه را از این بابت سرزنش میکند که تفکر
یا فرونسیس را امری شخصی میپندارند.در پایان قرن پنجم قبل از میالد دموکریت تعریفی از فرونسیس
ارائه میکند که نزدیک به حکمت عملی است و برای آن سه نقش یا کارکرد در نظر می گیرد؛ «خوب شور
کردن؛ براستی سخن گفتن و آن طور که باید عمل کردن» .بحث ارسطو در اخالق نیکو ماخوس متاثر از
این سه فرمول دموکریتی است (وثیق.)1:3113،
افالطون نیز در آثار خویش از این واژه  ،بهرههای فراوان برده اسییت ،که در طی این پژوهش گام به
گام به آنها پرداخته میشود .در حقیقت فرونسیس ،موضوعی متداول در تفکر فلسفی یونان باستان بوده و
امروزه نیز دارای نفوذ و قدرت فراوانی در حوزه روانشناسی ،اخالق و فلسفه است .به عنوان مثال در حوزه
علوم شیناختی ،توماس مسیویلی) (Thomas Mcevilleyپس از بررسیی شیاخصههای موجود در
تعریف فرونسیییسِ ارسییطوئی پیشیینهاد میکند ،فرونسیییس به «ذهن آگاهی» )(Mind Fullness
( (Gale, 2006 :Encylopedia.comترجمه شود؛ زیرا از نظر وی ،همه تعابیر و تفاسیر گوناگون
از فرونسییس ارسیطو از دو جهت مشترکند .3 :صاحب فرونسیس دارای ادراکی وابسته به موقعیت ،یعنی
بهترین واکنش نسیبت به شیرایط موجود اسیت .6 .صاحب فرونسیس دارای توانایی و استعداد خوب فکر
کردن برای رسیدن به حداکثر بهره وری است .و این جهات مشترک ،همان تعریف ذهن آگاهی و حضور
ذهن در حوزه روانشناسی است) .1 .(Mcevilly,2010:693در واقع ابداع مفهومی توماس مسویلی،
تاییدی اسیت بر مدعای دنیسون) (Bill Dennisionو الیور) (Peter oliverکه معتقدند میتوان
از طریق انتخاب واژگان متناسییب با واژگان باسییتانی ،ارتباه آنها را با مفاهیم مدرن حفظ نمود و آنها را
برای شیرح شیرایط بشر امروز به کار برد ( .)Denision & oliver,2013:4بنابراین فرونسیس در
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حوزه علوم شیییناختی از طریق تعبیر به «ذهن آگاهی» بواسیییطه تدبیر و تنظیم افکار ،رفتار ،هیجانات و
انگیزهها ،در فهم دقیق جریان زندگی موثر واقع میشود.
در حوزه مباحث اخالقی و فلسیفی نیز ،فالسفه و شارحان ارسطو فرونسیس را عقالنیتی کاربردی در
حوزه رفتار به عنوان سیینب بنای مباحث اخالقی معرفی نمودهاند .به طوری که میلر)(John Miller
معتقد اسییت که ارسییطو فرونسیییس را پیشزمینه خیر بشییری معرفی میکند).(Miller,2011:104
کییینسیییال) (Anni Kinsellaنیییز آن را بییا قضییییاوتهییای حییوزه رفتییاری مرتبط میدانیید
(.)Kinsella,2012:9
با وجود اهمیت جایگاه اصییطالح فرونسیییس ،به نظر میرسیید در خصییور کاربرد این مفهوم ،اکثر
فالسیفه و شیارحان آثار ارسیطو اسیتفاده روشمند از این واژه را به ارسطو نسبت داده اند .به عنوان مثال:
� در شییرح اخالق
رابرت بارتلت ) (Robertc Bartlettو سییوزان کولینز )(Susan D.Collins
نیکو ماخوس ) (Nicomachean Ethicsدلیل تحلیل مفهومی ارسییطو از فرونسیییس را کمرنب
شدن این واژه در زمان افالطون دانستهاست .او بیان میکنند که ارسطو واژه «سانسیس» )(Sunesis
را که در عرف یونانی فقط برای «ظرفیت درک انسیان» وضع شده بود را به عنوان پیش زمینة شبکهای
کییامییل کییه منجر بییه دسیییتیییابی بییه مفهوم فرونسییییس میگردد قرار میدهیید ( & Bartlett
 .)Collins,1999:61در واقع از نظر آنان فرونسیس در زمان افالطون کاربرد واقعی مفهومی خویش
را نداشته به گونهای که ارسطو عهده دار ابداعِ مفهومی آن از طریق واژه سونسیس میشود.
دلیل اصیلی تمرکز شیارحان ،برآثار ارسیطونسبت به متون افالطونی در بررسی مفهوم فرونسیس را
اینگونه میتوان تبیین نمود؛ اول :شییوه بیان این دو فیلسوف ،شیوهای متفاوت است؛ نوع بیان افالطون
بیانی محاورهای ،در قالب ارسیطورهها و اسیتعارههاست؛ در حالی که شیوه بیان ارسطو مفهومپردازیهایی
محتاطانه و در قالب یادداشیتهای درسیی اسیت .بنابراین اسیتخرامِ مفهومیِ واژه فرونسییس به صورت
کاربردی از متون و قالبهای درسیی ارسیطوئی ،بسییی سیهل الوصیولتر از ایضییاح مفهومی آن از متون
دیالکتیکی و اسیتعاری افالطونی است .دوم :همانگونه که از نظر آنی کینسال نیز فرونسیس مفهومی بی
ثیبییات بیوده و دشیییوار تیر از آن اسییییت کییه بیتوان تعریف معین و مشیییخصیییی از آن ارائییه
نمود( )Kinsalla,2008:10و بر اسیییاس یافتههای بیس) (Bernard M.Bassواژهای معادل با
فرونسییییس در تفکر و دایره واژگان مدرن وجود ندارد و معنای اصیییلی این واژه را میتوان فقط در قالب
فرهنب و تمدن یونان باسیتان و در بسیتر تاریخی آن دوران جستجو نمود و آن ه امروزه در آثار شارحان
متون فلسیفی یونان باسیتان دیده میشیود ،تنها پرداختن به جنبهای خار از فرونسیییس است .بنابراین
ازیک سییو ابهام محاورات افالطونی و از سییوی دیگر بی ثباتی خود مفهوم فرونسیییس و عدم وجود واژه
معادل آن درتفکر و دایره واژگان مدرن ،شیارحان را بیشیتربه سیمت متون درسنامهای ارسطو سوق داده
است.
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با توجه به مطالب بیان شده ،به نظر می رسد نباید توجه فیلسوفان و شارحان به تبیین فرونسیس در
آثیار ارسیییطو را بیه معنای کمرنب بودن این مفهوم نزد افالطون تلقی کرد .چنانکه گادامر نیز در کتاب
حقیقت و روش خاطر نشان میسازد:
«هر کسی آن ه را که در گزارههایی ثبت شده ˚ فیالمثل در صورت جلسه یک دادگاه
 منعکس میشیود دیده باشید بیدرنب خواهد فهمید وقتی سخن کسی را به عنوانیک گزاره ،در نظر میگیریم ،به احتمال زیاد منظور واقعی او را مبهمتر میگردانیم ،نه
اینکه روشییینتر سیییازیم؛ بنابراین سیییو تفسییییر دراین جا گریز ناپذیر خواهد بود»
(گادامر.)31:3116،

بنابراین اسییتخرام و اسییتنباه مفهومی یک واژه از سییخنان شییفاهی در قالب یک گزاره از محاوراتی
مانند محاورات سییقراطی یا بیگانه آتنی ،چه بسییا بر ابهام واژه بیافزاید و لذا مبهم بودن این محاورت را
نمیتوان دلیلی بر عدم اهمیت این مفهوم نزد افالطون دانسییت ،بلکه بر اسییاس مبانی فلسییفی و فکری
افالطون ،فرونسییس جایگاه ویژهای در نظام فلسیفی او داشیته ،به گونهای که بدون حصول آن ،رسیدن
انسان به سعادت حقیقی میسر نبوده است .در این پژوهش ابتدا به بررسی مفهومی واژه فرونسیس در آثار
دوره میانه افالطون  -که نوشیتههای دوران کمال وی محسیوب میشود  -پرداخته و سپس مفهوم این
واژه را در قوانین بررسیی میکنیم که نتیجه تطورات فکری او به شیمار میرود .،به نظر میرسد محاوره
قوانین خوانش متفاوتی را از فرونسیییس نسییبت به جمهوری بیان میدارد و افالطون با نگارش این اثر
تحولی در اندیشیه سیاسی و به تبع آن در مفهوم فرونسیس ایجاد کرده است .بر این اساس در این مقاله
میکوشییم با بررسیی مفهومی فرونسیس در آثار افالطون و به خصور در قوانین ،تطور فکری او را در
خصور این مفهوم نشان داده و تمایز میان سوفیا و فرونسیس را در نظام فکری وی روشن نماییم.
 .3بررسی مفهوم حکمت در تفکر افالطونی
دغدغه افالطون در محاورات متقدم سقراطی درباره حکمت که همان «سوفیا» ) (Sophiaدر اصطالح
«فیلوسیوفیا» ) (philosophiaاسیت ،تالشیی است برای ایجاد تفاوت و تمایز بین نوعی از مهارت و
تخصیص که سوفیستها دارای آن بودند ،با خرد و تفکر واقعی که بنیان سقراطی داشت .به همین دلیل،
افالطون در گرگیاس سیوفیای سیوفیستی را نوعی م الطه منطقی در سطح گسترده به منظور پیروزی در
منازعات قلمداد میکند).(Gorgias,1989:464b-465e
سییپس افالطون در دو رسییاله جمهوری و تئتتوس ) (theatetusبه تبیین مفهومی حکمت به نحو
ایجابی و سلبی میپردازد .ابتدا در جمهوری به جنبه ایجابی معرفت شناسی پرداخته و حکمت (سوفیا) را
ادراک مُثُل ،یعنی همان هسییتیهای ت ییر ناپذیرِ صییور علمیِ مجرد تعریف میکند و صییاحب حکمت را
کسی میداند که به مجردات ،علم داشته و توان تمییز وحدت از کثرتها را داشته باشد(جمهوری:3110 ،
 .)012پس از آن در رسیاله تئتتوس درباره چیسیتی حکمت یا معرفت حقیقی ،مفهومی ضد سوفیستی از
حکمت را به روش و اسییلوب سییقراطی بیان میکند) .(Ibidدر این رسییاله ،افالطون تعریف خاص یصی از
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حکمت ارائه نمیدهد ،ولی تنها راه عروم انسان و رسیدن به حکمت را پیروی از فضائل برای شباهت هر
چه بیشتر به خدا قلمداد میکند).(Theaetetus,2015:176
از منظر تاریخی و معرفت شناسانه ،میتوان دو دلیل بر منشأ الهی داشتن حکمت افالطونی بر شمرد؛
نخسیت آنکه از نظر سیوفیسیتها ،سیوفیا به عنوان نوعی تخصی در حوزههای مختلف مانند پزشکی،
ریاضی و به ویژه فن بیان و سیاست به کار میرفت �.بنابراین عالوه بر خَلط بین «تخنه» )(thechne
سوفیا و فرونسیس ،این نوع حکمت هیچ گونه ارزش داوری در حوزه فضائل انسانی را در بر نداشت .دوم
آنکه افالطون تحت تاثیر آموزههای راز آلود ،اوالً دوگانه انگار بوده و به روح به عنوان پدیدهای مستقل از
بدن معتقد بود .ثانیاً حقیقت انسیانی را وابسیته به آن دانسته و معتقد بود روح پس از جدایی از بدن باقی
مانده و فرد برای رسییدن به خوشیبختی باید مطهر ،پاک و فضییلتمند باشد .بنابراین حکمت افالطونی
منشیأئی الهی داشته و این منشأ الهی و فرامادصی در تمام ابعاد معرفتی و هستی شناسانه افالطونی سریان
دارد ،به طوری که:
«فیاین در مقیالیهای به اثبات این نکته میپردازد که هر معرفتی و از جمله معرفت به
محسوسات نیز مبتنی بر معرفت مُثُل است و اگر انسان خودش را به دایره محسوسات
محدود کند ،نهایت چیزی که دسییتگیرش میشییود ،باور اسییت .اما معرفت به مُثُل به
محسوسات هم قابل اطالق است»(فیروز جائی)3:3113،

بنابراین بر اسیاس خوانش فاین 6حکمت در فلسفه افالطونی هم جنبه نظر و هم جنبه عمل را در بر
میگیرد زیرا برای داشتن معرفت حقیقی و نه صرف باور ،نیازمند ادراک مثل افالطونی هستیم.
 .6فرونسیس در متون افالطون

 .6-3فرونسیس در جمهوری
افالطون فرونسیییس را از طریق نظریه ایدهها بیان میکند که شییاید بتوان گفت :بنیادیترین نکته تمام
فلسیفه افالطونی است .تمثیل غار افالطون ،افراد زود باور و ناآموخته را به زندانیانی تشبیه میکند که در
غار زنجیر شده و قادر به برگرداندن سرهای خود نیستند ،همگی آنها بر دیوار غار نگاه می کنند ،در بیرون
از غار ،به فاصییلهای دور ،آتشییی افروخته شییده که پرتو آن به درون غار میتابد ،میان آتش و زندانیان
دیواری کوتاه وجود دارد ،شبیه پردهای که شعبده بازان ،میان خود و تماشا گران میآویزند تا از باالی آن
هنر خود را نمایش دهند ،در آن سیوی دیوارکسانی هستند که اشیا بسیاری ،از جمله پیکرههای انسان و
حیوان را که از سنب و چوب ساخته شده ،به این سو و آن سو میبرند و همه آن اشیا از باالی دیوار پیدا
اسیت .بعضیی از آن افراد در حال آمد و شید با هم سخن میگویند و بعضی خاموشاند .زندانیان از دیدن
پیکرههای پشیت سیر خود ناتوانند و تنها سیایهها ،پژواک و انعکاس صیداها را میبینند و میشنوند ،این
سایهها ،به صورت حقیقی و واقعی جلوهگر شده و زندانیان از علت واقعی آنها چیزی نمیدانند.
نکته مهم در این تمثیل آن اسییت که آیا اگر زندانیان از زنجیرها رها شیییوند از سیییایه ها به عنوان
واقعیت دست کشیده و خود به خود از حقیقت آگاه خواهند شد؟ تمثیل خاطر نشان میسازد برداشته شدن
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زنجیرها و رهایی زندانیان از توهمات چندان سیاده نیسیت .زیرا ایشان از این ت ییر آزرده میشوند و چون
روشنایی آتش ،چشمهای آنان را که به تاریکی عادت کرده بود ،خیره می کند ،لذا قادر نخواهند بود اشیا
واقعی را که تا آن زمان تنها سیایهای از آنها را دیده بودند ،درست ببینند و اگر وادارشان کنند که مستقیم
در خود روشنایی بنگرند ،چشمانشان به دردی طاقت فرسا مبتال خواهد شد و از روشنایی خواهند گریخت.
لذا اگر انتقال از تاریکی به روشنایی به سرعت انجام گیرد ،آنها نمیتوانند ببینند .پس باید چشمان آنها
به تدریج به روشینایی خو کند تا به دیدن اشیا گوناگون توانا شود ...در این جا افالطون بیان میکند :اگر
زندان غار را با عالم محسوسات و نیز پرتو آتشی را که به درون غار میتابد ،با نیروی خورشید تطبیق کنی
و اشییا بیرون و انسیانهای در حال رفت و آمد را به عالم مُثُل تطبیق دهی و خارم شدن آدمی از غار و
تماشیای اشییا گوناگون در روی زمین را سییر و صیعود روح آدمی به عالم شناسایی بدانی ،در اینصورت
آن ه آدمی در عالم معرفت حقیقی در پایان سییر و سلوک و پس تحمل رنجهای طاقت فرسا در مییابد،
مبدأ همه مُثُل ،یعنی مثال نیک خواهدبود)Plato, 1968:5(.
افالطون در ادامه بیان میکند خیر ،در منتهی الیه عالم معقوالت جای دارد و آن را به زحمت میتوان
دید ،اما اگر شخ بتواند آن را مشاهده کند به ناچار اذعان خواهد نمود که منشأ کل خوبیها و زیباییها
همان است و در جهان مرئی ،آفریننده و کانون نور ،جز آن نیست و در عالم معقوالت نیز منبع حقیقت و
عقل همان اسییت و اگر انسییان بخواهد خواه در زندگی خصییوصییی و خواه در زندگی عمومی بر اسییاس
فرونسییییس (حکم عقل) رفتار کند ،باید به اصیییل خیر تشییبصث جوید( .)Plato,1968:517cبنابراین
افالطون در گام نخسیت در جهت ایضیاح مفهومی فرونسیس اوالً آن را حکمت مرتبط با عمل می داند؛
زیرا تشیبصث به اصل خیر در زندگی خصوصی و عمومی بر اساس فرونسیس تنها در حوزه رفتار تجلّی می
یابد .ثانیاً معتقد اسیت رسییدن به این درجه از ادراک برای همه افراد میسصر نیست ،این بدان معنی نیست
که همه استعداد ادراک خیر را ندارند ،بلکه بر اساس دو گانه انگاری افالطونی (روح ˚ بدن) ،روح قبل از
پیوسییتن به این جهان مادصی ،در قلمرو ورای جهان معقول و محسییوس و در جهان الهی در میان خدایان
درنب نموده اسییت ،بنابراین روح به شییکل کامل موجود بوده و خیر را درک کرده ،از همین روی توانایی
ادراک خیر که منجر به فرونسیس میگردد در همه نفوس انسانی وجود دارد:
«نفس همه جا یک حقیقت است و فرمانروایی بر آن ه فاقد نفس است همه با او است .اما
هنگامی که در سیراسیر جهان آفرینش سیر میکند ،به صورتهای مختلف جلوه میکند.
وقتی کامل است و بالهایش سالم ،میل به فراز دارد و بر جهان حکمرانی میکند ،اما وقتی
به صیورت ناق جلوه میکند ،بالهایش پژمرده میشیود ،میل به نشیب نموده و به زمین
فرود میآیید .و در قالب تن میرود ،وقتی به قالب تن در بیاید ،چون هنوز نیروئی برایش
مانده اسییت به نظر میرسیید که از خود جنبندگی دارد ،این اسییت ترکیب نفس و بدن در
موجود زنده فانی»).(Plato,1952:256b-c
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بنابراین روح انسانی قبل از هبوه به عالم محسوس ،هم مدرِک خیر و هم مدرِک اَشکال ت ییر ناپذیر
بوده و استعداد ادراک دوباره آنها در وجود او نهفته است .افالطون در رساله منون نیز به این مطلب اشاره
میکند:
«اصل ما از خیر واحد است و دوباره به آن میپیوندد»).(plato,2006:73b

بنابراین هر انسانی به دلیل برخورداری از روح ،استعداد تجربه ذات مطلق الهی را داراست ،اما توسط
تصیورات و اوهام خویش ،محدود و مقید در جهان محسوس است .معرفت این انسان به بند کشیده شده
چیزی نیسیت ،جز همان سیایههای روی دیوار و اگر او از اندیشیدن ،تفکر و ادراک الگوهای ت ییر ناپذیر
ناتوان اسییت ،مربوه به فقدان عقالنیت نیسییت ،بلکه مربوه به فقدان بنیه اخالقی اسییت .زیرا افالطون
همانگونه که در فیدون بیان میکند ،تکامل تدریجیِ خودشناسی و در نتیجه رسیدن روح به جایگاه اصلی
خویش را در تهذیب نفس و دوری از لذات حسیییی میداند؛ به طوری که معتقد اسیییت لذات جسیییمانی
هم ون وزنههایی سیربی روح را به سمت پایین میکشند .پس انسان ،ابتدا باید از طریق فرایند پاالیش،
خود را از قید و بند شییهوات و رذائل رها سییازد .(plato,1975:69c) 1از سییوی دیگر ،امری که در
منتهی الییه عالم معقوالت قرار گرفته ،پس از ادراک تمام مراحل پیشیییین ،یعنی ادراک ایدههای ماقبل،
میسر خواهد بود .این نکته همان مطلبی است که ماری لنزی) (Mary Lenziنیز در مقاله خود به آن
پرداخته اسیت .لنزی معتقد است فرونسیس افالطونی به نوعی کامل کننده سوفیا یا همان حکمت نظری
اسیییت 0و بر این اسیییاس حکمییت افالطونی ،حکمتی دو بعییدی ،مبتنی بر سیییوفیییا و فرونسییییس
است).(Lenzi,2005:2
بنابراین آن ه ادراک آن سبب پیدایش فرونسیس افالطونی است  -که اغلب مورد غفلت پژوهشگران
واقع می شییود  -وجود عالمی ،ورای عالم محسییوسییات و معقوالت) ،(Hyper uranistoposیعنی
همان قلمرو خیر غائی) (Ideatou agathou/agathou katautoاست که هم در جهان محسوس
و هم در جهان معقول نافذ اسییت ،درسییت همانند پرتوهای خورشییید .بنابراین ادراک خیر ،همانند ادراک
سیایر اشکال ثابت و ت ییر ناپذیر ،به معرفت نظری (سوفیا) نمیانجامد ،بلکه منجر به پدید آمدن ناگهانی
بصیییرتی میگردد که موضییوعِ هیچ نوعی از فهم ،اسییتدالل یا آگاهی نیسییت .افالطون این روشیین بینی
حاصل از ادراک غائی را فرونسیس مینامد .پس فرونسیس ادراک اشکال ت ییر ناپذیر نیست ،بلکه روشن
بینی حاصل از ادراک مثال خیر است؛
«فرونسییییس صیییفتی اسییییت آسیییمییانی کییه هرگز نیروی خود را از دسییییت
نمیدهد» ).(Plato,1968:518e

بنابراین افالطون در جمهوری ،اوالً فرونسییس را از جنبه هستیشناسانه مورد بررسی قرار داده و آن
را شیره ضیروری برای رسیدن به سعادت و خوشبختی معرفی میکند .ثانیاً از نظر وی فرونسیس نوعی
فراعلم اسیییت(ورای ادراک اییدههیا) .ثالثاً هموراه میان معرفت خیر و هر گونه معرفت دیگر ،به گونه ای
سییلبی تمایز قائل اسییت ،بنابراین فرونسیییس نمیتواند همان معرفت نظری باشیید؛ چنانکه افالطون در
جمهوری بیان میکند:
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«درسیت اسیت که علم و حقیقت را شبیه خیر بدانیم اما اینکه آنها را عین خیر بدانیم
خطاسییت ،زیرا کیفیت و مقام خیر بمراتب ارجمندتر اسییت و ...چیزهایی که شییناخته
میشیوند نه فقط خاصییت شناخته شدن را از اصل خیر کسب میکنند بلکه عالوه بر
آن وجود و ماهیت آنها نیز از خیر اسییت با آنکه خیر عین وجود نیسییت بلکه از حیث
عظمت و قدرت بمراتب باالتر از آن است» (افالطون.)343b-c:3110 ،

پس امری که به گونهای سییلبی ،حتی برتر از وجود اسییت ،روشیین بینی حاصییل از آن نیز نمیتواند
همیان ادراک امور میادون خیر باشییید .عالوه بر این ،نکته قابل توجه در جمهوری در باب فرونسییییس،
کاربردی نمودن این معرفت در حوزه رفتار شییخصییی و اجتماعی اسییت .افالطون در جمهوری یکی از
ویژگیهای حاکمان آرمان شهر افالطونی را دارا بودن فرونسیس میداند ،زیرا بر این باور است که چنین
افرادی برای حصول سعادت شهر میکوشند:
«وظیفه ما موسیسیان شیهر این اسیت که نفوس شیریف را وادار نماییم که به کسب
عالیترین علم یعنی درک خیر محض و عروم به عالم باال ،اشییت ال ورزند ...و سییپس
باید به جهان زندانیان بازگشته و در رنج و خوشی آنان شرکت کنند ...وظیفه این افراد،
همانند وظیفه زنبور عسیلهای مادر و ملکه در کندو اسیت و هدف از تربیت صاحبان
فرونسیس آن است که بتوانند حکمت را با سیاست توام کنند ...پس این افراد وقتی به
جهان زندانیان بازگشیتند و چشیمانشان به تاریکی خو گرفت ،هزار بار بهتر از دیگران
همیه چیز را خواهند دید و اشیییباحی را که در آنجا دیده میشیییود ،به خوبی خواهند
شییناخت زیرا زیبایی ،عدل(فضیییلت سییوفیا) و خیر محض(فضیییلت فرونسیییس) را به
رأیالعین مشیییاهیده نمودهانید و در نتیجیه حکومیت برای آنها مفهوم حقیقی خواهد
داشت»(.)Plato,1968:519c-520c

بنابراین این روشنگری سبب اصالح جامعه آرمانی در جمهوری است.

 .6-6فرونسیس در فدروس
افالطون در رساله فدروس ،فرونسیس را اینگونه به تصویر میکشد؛
«نوعی دیوانگی اسیت که هدیه خدایان است و سرچشمه همه نیکیهایی که خدایان،
برای آدمیان میفرسیییتند؛ چه الهام یافتن از غیب هم ،نوعی دیوانگی اسیییت و ...پس
روشییین اسیییت بی خودی از خود ،وقتی از منشیییأ الهی بییاشییید نیکو اسیییت»
(صناعی.)363:3112،

نکته اول آنکه منظور از بیخودی از خود و دیوانگی ،معرفتی است که استداللی نبوده و برای همگان
قابل فهم نیسیت .دوم آنکه این معنا از فرونسیس ،قابل ارجاع به معنای پیشین در جمهوری نیز میباشد،
زیرا اگر فرونسییس را روشین بینی و بصییرت حاصیل از ادراک غائی بدانیم ،خود شور و شوق وافری در
شخ ایجاد کرده ،از خود بیگانه ساخته و او را به نوعی دیوانگی دچار میسازد.

فرونسیس در نظام فکری افالطون 329/

 .6-1فرونسیس در نامه هفتم
در بررسیی نامه هفتم افالطون نکته قابل توجه آن اسیت که او معموال برای متقاعد ساختن مخاطب ،در
بیان مسیائل فلسفی ،از محاورات سقراطی بهره میجوید .اما در اینجا برای شرح فرونسیس ،او عامدانه از
زبان و کالم اسیطورهای اسیتفاده میکند .زیرا این نوع شیناخت که از طریق ادراک غائی کسب میشود،
موضیوع تفکر یا اسیتدالل عقالنی نیسیت و لذا نمیتوان برای شیرح آن از زبانِ اسیتدالل استفاده نمود.
خالصه نامه هفتم افالطون در مورد فرونسیس بدین شرح است:
«فرونسیس علم نیست که از طریق مطالعه و آموزش حاصل آید ،بلکه این نوع
شیناخت ،با به کارگیری مداوم معرفت ذات(خودشیناسیی) و مشارکت با آن ،به
یکباره در روح حاصل میشود؛ مانند نوری که از جرقه حاصل گردد و بعد از آن
قوت بگیرد » (. (plato,2015:341b-e
افالطون در ادامه ،بزرگترین منفعت خویش برای بشیییر را نزدیک نمودن آنها به ادراک غائی میداند
) .(Ibid:341dوی در نامه هفتم فرونسیییس را نوعی معرفتِ برتر دانسییته که هم ون علوم کسییبیِ
تدریجی از طریق آموزش و مکالمه حاصیل نمیشیود .به نظر میرسید فرونسیس در نامه هفتم  ،همان
فیرونسیییییس بییییان شییییده در «جیمهوری» اسییییت یعنی معرفییت حییاصییییل از ادراک غییائی
).(plato,2015:338c-d
 .6-4فرونسیس در قوانین)(Plato
قوانین مفصیلترین و به زعم اکثر شیارحان ،آخرین رسیاله افالطون است .بنابراین میتوان نتیجه نهایی
تطور فکری او را در این اثر مالحظه نمود .در قوانین دیگر اختاله مفهومی فرونسیس و سوفیا همانند آثار
دوره میانه افالطون دیده نمیشود ،به گونهای که هریک از آنها صریحاً به جنبه متفاوتی از حکمت داللت
دارند .در بیشتر پژوهشهایی که تا کنون درباره فرونسیس افالطونی انجام گرفته ،این اثر افالطون کمتر
مورد توجه بوده و از این نظر پژوهش حاضر در باب بررسی مفهوم فرونسیس ،متفاوت از دیگر پژوهشها
در این باب است.
افالطون در قوانین بیان میکند؛
«نظام سیاسی حقیقی را تنها در آنجا میتوان یافت که حکمرانان ،خدمتگزار قانوناند،
و چنین نظامی را باید«حکومت خدا» نام داد .برای اینکه کاری که آغاز شده با موفقیت
انجام پذیرد ،باید دسیییت دعا به درگاه خدا برداشیییت که در حقیقت(به عکس نظریه
پروتاگوراس) «مقیاس همه چیز اسیییت» و تنها خدمت و عبادتی را خوش دارد که با
اندیشه نیک همراه باشد» (لطفی.)3313:3113،

اندیشیه نیک در نظام فلسفی افالطون چیزی جز ،فرونسیس و روشنگری حاصل از ادراک مثال خیر
نیسییت .بنابراین خدمت در جامعه افالطونی جز از طریق فرونسیییسِ حاصییل از ادراک مثال خیر میسییصر
نمیگردد .افالطون در قوانین ابتدا همانند سییایر آثار پیشییین خویش ،نظیر جمهوری به خاسییتگاه الهی
فرونسیس اشاره میکند .وی در این اثر از تفکر «حکیم ˚ پادشاه» جمهوری فاصله میگیرد .افالطون در
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جمهوری ،معتقد به حاکمیت «حکیم ˚ پادشیاه» در آرمان شیهر خویش اسیت به دلیل آنکه فیلسوف به
سبب معرفت و احاطهای که بر تمام جهات هستی و از جمله زندگی انسان دارد ،میتواند در قلمرو سیاست
هم بهترین نظام سییاسیی را در آرمان شهر محقق نماید؛ آرمان شهری که نه بر اساس امور محسوس و
مت یصر ،بلکه بر اساس ادراک مثال خیر صورت بندی میشود .همانگونه که پاپاس بیان میکند؛
«اساساً از نظر افالطون هیچ کس نمیتواند بدون چنین مبانی هستی شناسانهای مانند
ایده خیر ،به طور منسیجم درباره مسیائل سیاسی ˚ اخالقی بیندیشد و قطعاً نمیتواند
الگوی اخالقی ˚ سیاسی برای زندگی انسان طرح ریزی کند»(پاپاس.)313:3111،

امصا در قوانین با طرح جدیدی برای اداره امور شییهر و دولت روبرو هسییتیم که با طرح ارائه شییده در
جمهوری متفاوت است .در قوانین  ،افالطون بیان میکند؛
«با توجه به اینکه اکنون فیلسوفانی که دارای دانش راستین هستند وجود ندارند و اگر
هم باشییند شییمارشییان اندک اسییت ،باید به آن ه در مرتبه دوصم میآید ،یعنی حکم و
قانون ،برای سامان امور آدمی پناه ببریم» (.)Plato,2015:875d

بنابراین فرونسییس متعالی در جمهوری به سیبب ایجاد قانون ،ملموس و در دسترس قرار میگیرد.
زیرا فرونسیس در قوانین ،عهده دار هنر سیاسی و قانون گذاری است یعنی؛ توانایی ویژه در وضع قوانین،
برای کسییانی که قانون را ایجاد و ت ییر میدهند (Plato,2015:770a5˚ 10,770b4˚ c,769a-
 .)e1,803a,858a˚ bافالطون در گیام بعیدی ،شیییورا را بدنه مرکزی قانونگذاری حکومتی قلمداد
میکند( ،)Ibid:964c˚ eبه گونهای که همه اعضیای این شیورا دارای قدرت ،تجربه و مهارت سیاسی
هسییتند و این قانونگذاران و صییاحب منصییبانِ حکومتی باید در مقابل تمایالت نفسییانی و رذائل درونی
خویش در مواجهییه بییا وضیییع قوانین برای رسییییییدن بییه سیییعییادت اجتمییاعی مقییاومییت کننیید
( .)Ibid,688b3,687e8,688e5,693c4در این جاسیییت که تحوصل جدصیِ اندیشیییه افالطونی به
منصیهی ظهور می رسید ،زیرا فرونسییس سییاسیی ،از یک سو ،وابسته به باالترین سازگاری درونی که
منجربه ادراک ایدههای افالطونی است ،میگردد ،زیرا قانون گذاران برای رسیدن به فرونسیس باید تا حد
امکان به باالترین سیازگاری درونی دست یابند و از سوئی دیگر ،تجربه قدم به میدان آگاهی فرونسیسی
میگذارد و یکی از ارکان اصییلی فرونسیییس میگردد ،گوئی رگههایی از فرونسیییس ارسییطوئی در قوانین
دیده میشود؛
«افالطون سییالخورده در آخرین اثر خویش از کلمه تجربه و اسییتناد به آن به مراتب
بیشتر از همهی آثار دیگرش استفاده میکند» ( لطفی )3313 :3113

به نظر میرسد فرونسیس افالطونی در این اثر به وضوح وابسته به تجربه است .بنابراین این معنا در
قوانین بیه علّت توسیییعه در مفهوم و کاربرد ،همان حکمتِ مورد نیاز «حکیم ˚ قانون گذار» در جامعه
دموکراتیک است ،جامعهای حد وسط حکومت پادشاهی و دموکراسی؛ همانگونه که گمپرتس به آن اشاره
میکند؛

فرونسیس در نظام فکری افالطون 331/
«آن ه افالطون در قوانین خواسیتار آن است و به اشکال و صور مختلف تکرارش میکند ،اندازه نگه
داشیتن ،اعتدال و اختاله اشکال حکومت است؛ آشتی دادن آزادی مردان با قدرتِ دولت و مخالفت با
هر نوع استبداد و هر گونه دموکراسی منحط» (همان .)3313 :

البته هر چند فرونسییس افالطونی در قوانین ،وابسیته به تجربه و شیورا است ،ولی افالطون وظیفه
نظارتِ عالی بر قانون و دولت را بر عهده شییواریی سییه نفره از ناظران مینهد ،این ناظران که فرمانروای
فرمانروایانند توسیط «انتخاب از طریق حذف» برگزیده میشوند ،هدف افالطون از این نظارت و انتخاب،
گزینش مردانی اسییت که از حیث فضیییلت در واالترین مرتبه قرار دارند(همان)3331 :؛ بدین معنا که در
واقع فرونسیس سیاسی بار دیگر به منشأ الهی خویش رجوع میکند و سوفیا وابسته به باالترین هماهنگی
درونی میگردد .در قوانین تأثیر و تأثر بین سیوفیا و فرونسیس به وضوح به چشم میخورد ،زیرا سوفیا در
قوانین ،کییامالً وابسیییتییه بییه مفهوم اولیییه افالطون از حکمییت اسیییت کییه مرتبط بییا میییانییه روی و
اعتدال) (Temperanceدر محاورات سیییقراطی بوده و متضیییمن هماهنگی بین عقل) (Resouو
میل) (Desiveدر روح است؛
«صاحب سوفیا) ،(Sophosلذّت و رنج را بر اساس انقیاد امیال از عقل و هماهنگی بین آن دو درک
میکند»(.)Plato,2015,696c,652b7˚ 9

افالطون در تایید مطلب فوق ،در بخشی دیگر از قوانین معتقد است فرد بدون هوش فوق العاده نیز
میتواند دارای حکمت (سیوفیا) گردد ،اگر روحی هماهنب بین امیال و عقل داشیته باشد(.)Ibid,812a
بنابراین هماهنگی بین امیال و عقل در قوانین ،همان فرونسییس است زیرا افالطون در این اثر ،شخصی
را که فاقد هماهنگی بین عقل و میل باشید ،مستحقِ سرزنش به واسطه نادانیاش میداند ،هر چند او در
امور مهارتی متخص و ورزیده باشد( .)Ibid,689c7˚ d10بنابراین سوفیا در قوانین ،حاصل سازگاری
و هماهنگی درونی است و این سازگاری از طریق خود شناسی میسصر است ،به گونهای که افالطون ،سوفیا
را در قوانین و نیز در سییایر رسییائل متناظر خود 3وابسییته به خودشییناسییی و نه صییرفاً به مرتبه باالیی از
هماهنگی درونی فضیائل و خویشیتنداری تعریف میکند( .)Ibid,718eلذا خودشناسی ،شره ضروری
سوفیا در قوانین است:
«گناه ،همان عالقه نادرسییت و مفره شییخ به خویش اسییت که این امر ،ناشییی از نادانی فرد از
خویشیتن میباشید و آن زمانی اسیت که شخ چیزی نمیداند ،حال آنکه خیال می کند همه چیز را
میداند»(.)Ibid,732a6˚ b4

بر این اسیاس کسیی که خود را به طور صیحیح میشناسد و به تواناییها و کاستیهای خویش آگاه
اسیییت و ارزییابی مناسیییبی از آنها دارد ،از مرزهای معرفتی و تواناییهای خویش کمتر فراتر میرود .لذا
افالطون تصریح میکند فرد غیر اخالقی ،فاقد خودشناسی و قربانی نادانی مضاعف است؛
«مهمترین نییادانی در فرد غیر اخالقی ،این اسیییت کییه فکر میکنیید صیییاحییب حکمییت سیییوفیییا
است»(.)Plato,1968:442c5˚ 8
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نادانی مضیاعف همان فقدان سیوفیا و فرونسیس (خودشناسی) است .به نظر میرسد خودشناسی در
محاورات دیگر افالطون ،گرچه شیره ضیروری برای فضیلت سوفیا است ،امصا شره کافی نیست ،ولی در
قوانین خودشیناسیی شره کافی و ضروری برای سوفیا است .در واقع خودشناسی که همان فرونسیس در
معنای «حزم اندیشیی» و «معرفت سییاسیی» در قوانین اسیت ،مکمصل سیوفیا و شره الزم و کافی برای
رسیدن به حکمت است .این همان مطلبی است که «مری لنزی» نیز در مقاله خود بر آن تاکید میکند؛
«چه بسیا ،فرونسییس در «قوانین» به عنوان نوعی کاملتر از حکمت بیان شییده است ،زیرا آن کامل
کننده و توسعه دهنده دیدگاه نهایی افالطون از سوفیا است» (.)Lenzi,2005:6

بنابرایندر قوانین اوالً فرونسییس ،تنها اشاره به فلسفه عملی و معرفتِ سیاسیِ «قانون گذاران
فیلسییوف» و «حاکمان» دارد (Plato,2015:961d-962,964d3-10,963a9-10,965a1-
 .)2ثانیاً ،فرونسییس افالطونی عهدهدار سیاخت قوانین فلسفیِ داوری و قضاوتهای زیباییشناسانه است
( .)Ibid,656a2,690b10,627e,628a5به این دلیل که قضیاوتهای زیباییشناسانه از نظر وی
تنها از طریق صعود به شهود زیبایی و خیر مطلق که صورتهای اصلی و ازلی زیبایی و حقیقتاند حاصل
میشود که بر نوعی اشراق و الهام مبتنی است(همتی.)300 :3111،
بنابراین از نظر افالطون سیاخت قوانین فلسیفی زیبایی شیناسانه ،نیز دارای منشأئی الهی بوده و در
نهایت بر نوعی اشییراق و الهام مبتنی اسییت که در واقع این الهام همان روشیینگری حاصییل از مثال خیر
میباشد که خود نیز منوه به ادراک مثل افالطونی است .پس ساخت قوانین فلسفی داوری و قضاوتهای
زیبایی شناسی که به عهده فرونسیس افالطونی است ،خود وابسته به ادراک عقول نامت یر است ،یعنی به
نوعی فرونسیس و سوفیا باز هم در قوانین مکمصل هم قرار میگیرند.
افالطون در قوانین بر این باور اسیییت که حکمت مورد نیاز «قانون گذار ˚ فیلسیییوف» از ادراک
دیالکتیک فلسیفی از عقول نامت یصر ،اصیول تحت کیهان و در نهایت ادراک اصیل خیر ناشیی شیده است
( .)Plato,2015:967d4,968a4تأثیر و تأثر دو مفهوم فرونسییییس و سیییوفیا در قوانین ،نه تنها
فرونسیییس را از دیدگاه پیشییین افالطون ،بلکه از تمایز ارسییطوئی بین حکمت عملی و نظری ،متمایز
میگردانید؛ هر چنید سیییوفیا در قوانین چیزی ارائه نمیدهد بیش از آن ه حکمت فلسیییفی و نظری در
جمهوری بدان اشیاره دارد .ولی دیگر فرونسیس واژهای مترادف با سوفیا نیست ،بلکه تنها فلسفه عملی و
معرفت سییاسیی اسیت که خود وابسیته به سیوفیاست .از اینرو فرونسیس افالطونی ،برخالف فرونسیس
ارسیطویی ،مکمل سیوفیاسیت ،ارسیطو در اخالق نیکوماخوس در کتاب شیشم فصلهای پنجم و هفتم،
کسیییانی چون آناکسیییاگور) ،(Anaxagoreتالس) (Thalesو همانند آنها را فیلسیییوف مینامد ،نه
آدمهایی سینجیده(صیاحب فرونسییس) ،زیرا آنها چیزهایی که برای خودشان سودمند بود را نمیشناختند
ولی با امور دشوار و حیرت انگیز و حتی خدایی ،هر چند سودی در بر نداشتند ،آشنا بودند؛ زیرا این بزرگانِ
فاضل آن ه برای آدمیان نیک است را نمیجستند (.)Aristotle,2011:1141b
بنابراین سوفیا و فرونسیس افالطونی هرچند واژگانی مترادف در قوانین نیستند ،ولی کاربرد مفهومی
آن دو کامال وابسته به یکدیگر است؛ به گونهای که صاحب فرونسیس الزاما دارای حکمت نظری  -همان
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سوفیا در تفکر ارسطویی  -است .ازاینروبه نظر میرسد ،میتوان خاستگاهِ فرونسیس را در آثار افالطون،
رشیته اتصال میان نظر و عمل در نظر گرفت ،زیرا خاستگاه نظری فرونسیس افالطونی که همان ادراک
مثال خیر می باشید منجر به دستیابی به فرونسیس میگردد که در عمل به کار می آید .به این مطلب به
نوعی دیگر در مقاله دکتر داوری اشاره شده است؛
«رشییته اتصییال میان نظر و عمل در آثار افالطون محسییوس و برجسییته اسییت ،حتی در
نوامیس که میدانیم ،ضامن خواست و قانون ،قانون خداست و راهنما و هادی اوست و او
نه فقط قانون ،بلکه رعایت قانون را میسی یصر می کند ،در حالی که این رشیییته در اخالق
نیکوماخوس یا همان «نیقوماخوس» ارسیطو ،کم و بیش سیست میشود» (داوری:3134،
.)11

بنا بر نظر شیارحان فلسفه کالسیک ،اگر منظور از تمایز روشمند بین حکمت نظری و حکمت عملی
(سوفیا و فرونسیس) ،تمایز قلمرو کاربردی سوفیا و فرونسیس باشد ،این تقسیم و تمایز منسوب به ارسطو
است؛ اما اگر منظور از تمایز بین آنها ،نه در قلمرو کاربردی ،بلکه در حوزه معنا باشد این تقسیم در قوانین
افالطون به وضوح قابل مشاهده است .و همانگونه که مری لنزی به آن اشاره میکند ،دیدگاههای مبتنی
بر استعمال سوفیا و فرونسیس به عنوان واژگانی مترادف در تمام آثار افالطون ،دیدگاه صحیحی نیست؛
«دیییدگییاه غییالییب شییییارحییان افالطونی ،هم ون آلن)،(Allen,R.E:1965
فاین) (Fine,G,1988و بانمبو) (Bambrough,1965مبنی بر اسیییتعمال دو
واژه فرونسییس و سوفیا به صورت واژگانی مترادف و به معنای حکمت در تمامی آثار
افالطون ،دیدگاه صحیحی نیست ،تا آنجا که جورم مان)(Gorgemanns,1965
سییوفیا را صییرفاً نامی متعالی تر برای فرونسیییس در آثار افالطون لحاظ کرده اسییت
( »)Gorgemmanns,1965:48به نقل از).(Lenzi, 2005

هر چند خود نیز شیاهد اختاله مفهومی بین آن دو معنا ،در برخی از آثار افالطون هستیم ،کما اینکه
در جمهوری ،سیوفیا در دو مورد ،برای اشیاره به فضییلت حکمتِ سییاسیی و فلسیفی به کار رفته است
( ،)Plato,1968:428e1˚ 429a1˚ 3هم نین در این رسیییاله ،فرونسییییس نیز در معنای حکمت
نظری به کار گرفته شده ( ،)Ibid,559b11,621c6نیز در رساله فیدون فرونسیس در معنای حکمت
نظری به کار رفته اسیییت ( ،)Plato,1975:693b,691c1ولی چنین اختاله مفهومی در قوانین به
هیچ وجه دیده نمیشود .مری لنزی ضمن تأیید این مطلب ،معتقد است که یکی از دالئل مترادف بودن
سیییوفیا و فرونسییییس از نظر شیییارحان در قوانین را میتوان معادل و برابر فرض نمودن این دو واژه با
«هماهنگی» و «سازگاری» ذکر کرد؛
«زیرا بیدون هماهنگی( ...)symphoniaچگونه میتوانسیییت حتی کوچکترین جز
حیکیمییت (فیرونسیییییس) وجیود داشیییتییه بییاشیییید ...امییا بیزرگترین و بهترین
هماهنگی( )symphoniaبیشییترین شییایسییتگی را برای بزرگترین حکمت (سییوفیا)
دارد» (.)Plato,2015:689d5˚ 9
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همانگونه که در این عبارت میبینیم واژه سیوفیا و فرونسیییس به طور قابل معاوضییه برای اشییاره به
حکمت به کار رفتهاند ،حکمتی که «بهترین هماهنگی» اسییت .لذا مفسییصران نیز با وجود چنین متونی ،به
این نتیجه خواهند رسییید که افالطون ،واژه حکمت و هماهنگی را در قوانین مسییاوی و برابر فرض کرده
اسیت؛ حال آنکه وی نمیتواند هر فضیلتی مانند حکمت را با حالتهای روانشناختیِ تحت آن فضیلت در
روح (هماهنگی) یکسیان در نظر گرفته باشید .از نظر افالطون هر فضیلتی با حالت روانشناختی تحت آن
فضیییلت واقعیتی متفاوت در ذات هر فردی اسییت به طوریکه هر یک از آنها ،نه در نظر و نه در واقعیت
قابل معاوضه و جا به جائی نیستند( .)Lenzi,2005:3یعنی حالت روانشناختی تحت فضیلت فرونسیس،
امری مجزا از حالت روانشناختی تحت فضیلت سوفیاست و این حالتهای روانشناختی تحت فضیلتهای
جداگانه ،به طور بدیهی قابل جا به جائی و معاوضیه با یکدیگر نخواهند بود .زیرا در حقیقت فضیلت روان
شناختی تحت فضیلت فرونسیس ثمره حالت روان شناختی تحت فضیلت سوفیا است.
عالوه بر این که افالطون در جمهوری خاستگاه فرونسیس را عالم ماورای عالم معقوالت و خاستگاه
سیوفیا را عالم معقوالت تحت نفوذ اصیل خیر قرار داده ،چگونه میتواند حالتهای روانشناختی حاصل از
این دو نوع معرفت را یکسان بداند؟
(عالم فرای معقوالت و محسوسات) خیر غائی
صور علمیه مجرد

عین ایده ها

صووور علمیوه که درن انها مبیاحث ریاضیییی و هندسیییی
(استدالل)
محتاج واسطه است
عین محسوسات

عقیده (باور)

شبح و سایه محسوسات

حدس

عالم معقوالت
عالم
محسوسات
(مبصرات)

بنابراین افالطون در قوانین ،سیعی در مرتبط نمودن معرفت نظری و عملی با فضائل مبتنی بر آنها را
دارد .در نتیجه حکمت فلسفی ،امری بیش از معرفتِ حقیقتِ خیر و عدالت و حتی علّت آنهاست .به طوری
که افالطون در جمهوری به آن اشاره دارد:
«کسییی که دارای حکمت عملی اسییت ضییرورتاً توانائی به کار بردنِ این معرفت را در
زنییدگی شیییخصیییی ،جییامعییه سییییییاسیییی و نیز در ارتبییاه بییا خییدایییان را دارد»
(.)Plato,1968:540b10

بیا توجیه بیه مطالب پیش گفته ،الهیات افالطون در قوانین ،تنها مبتنی بر ادراک خیر ،به عنوان یک
ارزش درونی ،نیسییت آنگونه که شییارحینی نظیر اسییتالی) ،(Staly,1983پلنیچ)،(Planinc,1991
سیونب) (Seung,1996بیان نمودهاند؛ ) (Lenzi,2005:6بلکه روشنگری حاصل از این ادراک با
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پشتوانه ،تجربه و شورا ،مکمصل سوفیا و حکمت مورد نیاز «قانون گذار ˚ فیلسوف» است .بنابراین افالطون
بدون الهیاتش در قوانین هیچ نظریه کاملی از حکمت ،فضیلت و رهبران سیاسی نخواهد داشت و در هم
تنیدگی مفهوم سیوفیا و فرونسیییس در آثار افالطون دلیلی بر این همانی این معانی نیسیت ،زیرا تمایز در
خاستگاه این فضایل ،تمایز معنایی آن دو را در پیدارد.
نتیجهگیری
بر اساس مطالب پیش گفته این نتایج به دست میآید:
الف .حکمت در نظام فلسیفی افالطون ˚ با توجه به بستر تاریخی آن ˚ مفهومی ضد سوفیستی به روش
و اسیلوب سیقراطی اسیت .این مفهوم به دلیل تاثیر پذیریِ افالطون از آموزههای رازآلود ،دارای منشائی
الهی اسییت .از این روی فرونسیییس نیز به عنوان بخشییی از حکمت ،که مرتبط با عمل اسییت ،بی تردید
وابسته به مبدایی الهی است.
ب .افالطون ،مبدا الهی فرونسییییس را در جمهوری ،فدروس و نامه هفتم ،با تکیه بر نظریه ایدهها به
عالمی فراتر از عالم محسییوسییات و معقوالت نسییبت میدهد .این عالم همان «قلمرو خیر غائی» اسییت.
عالمی که از حیث عظمت و قدرت به مراتب باالتر از وجود بوده و اغلب در بررسی عوالم افالطونی مورد
غفلت پژوهشگران واقع میشود.
م .در آثار مذکور ،فرونسییس ،ادراک مثال خیر نیسیت ،بلکه روشین بینی حاصل از این ادراک است ،زیرا
اوالً ،در جمهوری فرونسیس صفتی آسمانی است که هرگز نیروی خود را از دست نمیدهد و طبیعتاً امری
فرازمینی اسیت که نیرویی همیشیگی بوده و حاصل اشراق از جانب مبدایی الهی است ،نه حاصلِ از امور
انسیانی ،ثانیاً ،در فدروس و نامه هفتم نیز این حکمت هدیهای الهی و بصیرتی فارغ از مطالعه و آموزش
است.
د .افالطون در جمهوری ،ضییمن کاربردی نمودن فرونسیییس در حوزه رفتار شییخصییی و اجتماعی ،آن را
ویژگی اصیلی «حکیم-حاکمِ» آرمان شیهر خویش میداند ،زیرا فرونسییس که رشته اتصال میان نظر و
عمل است ،موجب وحدت حکمت و سیاست در صاحبان این فضیلت میگردد.
و .به نظر میرسد وجه تمایز قوانین از سایر آثار افالطونی ˚ در ارتباه با بحث فرونسیس ˚ اوالً در کاسته
شیدن از تعالی آن ،به دلیل نبودن فیلسیوفان دارای دانش راسیتین بوده و در نتیجه فرونسیس به تجربه،
شورا و قانون در این اثر وابسته میگردد .ثانیاً ،سوفیا و فرونسیس در قوانین به دلیل اختالف در حالتهای
روانشیناختیِ حاصیل از این دو فضیلت و نیز به دلیل تفاوت جایگاه هستیشناسانه آنها ،به طور بدیهی
دیگر قابل معاوضه و جابه جایی نیستند.
از این روی میتوان نتیجه گرفت حکمت افالطونی ،حکمتی دو بعدی است که هر یک از جنبه های
آن در عین تمایز خاسیییتگاهی ،مکمل یکدیگر هسیییتند .تعامل نظر و عمل در انسیییان کامل افالطونی
«حکیم-حاکم» نقطه افتراق حکمت افالطونی و ارسیطویی است ،زیرا فرونسیس ارسطویی فاقد منشایی
الهی بوده و صرفاً در حوزه عمل وابسته به شورا ،تجربه و هوشمندی است.
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اصیطالح  ،mind fullnessمتعلق به قلمرو معنایی روانشیناسی است .پژوهش های انجام شده در ایران ،
جهت یافتن معادل فارسیی برای این اصطالح در مقالهای تحت عنوان :نگاهی به معادلهای فارسی mind
 fullnessتوسط حسن حمیدپور منتشر شده است .معادل های پیشنهادی برای این اصطالح به زبان فارسی
عبارتند از )3:ذهن آگاهی  )6هوشییاری فراگیر  )1هوشییاری ذهن  )0غنی سازی ذهن  )3تفکر نظارهای)2
حضور ذهن  )1به هوشمندی )1توجه عمیق ذهنی.کاربرد معادل فارسی ذهن آگاهی برای این اصطالح به دو
دلیل است .اوالً هر چند نقودی بر این معادل وارد است ،اما در بسیاری از مقاله های پژوهشی در حوزه mind
 fullnessاز این معادل اسیتفاده می شود ،ثانیاً افالطون در «قوانین» تصریح می کند که  ،فرونسیس تنها
هوشیمندی نیسیت ˚ طبق مطلب صیفحه  ˚ 31از اینرو واژه های معادلی که به نوعی بیان هوشمندی است
حذف میشیوند ،با توجه به معادل های دیگر ،این نکته را درمییابیم که ذهن آگاهی غنی سیازی ذهن ،تفکر
نظارهای و توجه عمیق ذهنی را نیز شامل میشود.
 :Gill Fineنام مقاله  :معرفت و باور در جمهوری
افالطون ،این رهاسازی را کاتارزیس مینامد ،کاتارزیس تطهیر درونی است که از طریق آن روح از تطورات و
اوهام غلط تطهیر گشته و به منشأ اصلی خویش باز میگردد.
بر این اسیاس ،از آنجائیکه طبق گفته افالطون فرونسیس در منتهی الیه عالم معقوالت قرار گرفته و سیر روح
انسیانی ،سییری طولی است پس ادراک خیر منوه به ادراک مُثُل ما قبل بوده و در اینجا مرزی بین سوفیا به
معنی اخ ص آن و فرونسیس حاصل می شود.
رجوع شود به سوفیست) (Sophist;1975:230a,233aو مقاله تئتتوس )(Teatetus,1992:176c
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