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وگرشی وىیه به جایگاه هىر با محىریت ومادشىاسی

در آراء افالطىن و مالصدرا*
چکیذه
افال٘ىو و هالِؿقا هیچیک واژه يماؾ قا ؾق آقاء ؼىؾ بهكاق يبكؾهايؿ ،اها بك اوان اِل ظكایثگكی و جىشه
به هبايی فلىفی ؾو فیلىىف هی جىاو با يگكٌی افال٘ىيی و ِؿقایی يمااؾ قا ؾق بىاحك جفكاك فلىافی آو ؾو،
هفهىموالی ككؾ .با ابحًا بك ّ
اهمیث يٝكیۀ ایؿه و كیفیث هعاكات هىقؾ يٝك افال٘ىو ،هیجىاو چًیى بكؾاٌث
ككؾ كه يماؾ ؾق ايؿیٍۀ اهكی اوث كه به يعى جٍابهی ؼاَ بكهبًای قابٙۀ ;بهكههًؿی ،:ال ظمیمث هح١االی
هبايی فلىفی وی ،هیجىاو يماؾ
ظكایث ؾاقؾ .ؾق ايؿیٍۀ هالِؿقا يیم با جأهل ؾق كیفیث
ِ
ظكایث بكؼاوحه ال ِ
ّ
قا اهكی ؾايىث كه ال اهك يماؾیًهٌؿهای ظكایث هیكًؿ كه ٠لث آو اوث و يماؾ به ظكن هىیاث قلیمحای و
ّ
جٍابه ٜل ِی ظمیمی ال آو هعاكات ؾاقؾ .ایى پژوهً بك آو اوث جا با جكیاه باه قوي جعلیال فلىافی ٔامى
فلىفی آو ؾو اقائاه
چیىحی يماؾ ؾق يگكي ؾوفیلىىف ،ؼىايً شؿیؿی يىبث به شایگاه هًك ؾق يٝام
جبییى
ِ
ِ
چیىحی يمااؾ اواث و ياى٠ی جفكیاک ؾق
ؾهؿ كه ایى ؼىايً ،هبحًی بك جعلیل يگكي ؾو فیلىىف يىبث به
ِ

هًكها قا بكهبًای يى ٞهعاكات آوها -يماؾیى یا غیك يماؾیى -بكهایجاباؿ كاه هبًاای هًاك اذكگافاق ؾق اقجمااء
فكاكی آو ؾو،
ه١كفحی لعا ٚهیگكؾؾ .با جعلیل يماؾًٌاوی ؾق ايؿیٍۀ ؾو فیلىىف،ؾق ٠یى واگكایای هباايی
ِ
ُ
يى٠ی هن گكایی ؾق اقجباٖ با يماؾًٌاوی و بىٗ آو ؾق ظىلۀ هًك هیجىاو یافث كه يى٠ی جعىل ال ب١ؿ فلىفی
قا يىبث به شایگاههًك بكهیجابؿ.
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همذهه
بعد يماؾًٌاوی یكی ال هباظد ههن ؾق ظىلۀ ٠لاىم ايىاايی اواث كاه باا ج١ااقیف هحفااوت ؾق ايؿیٍاۀ
هحفككايی يٝیك پیكن ،وىوىق ،یىيگ ،فكویاؿ ،جیلایػ ،قیكاىق و ...ال اب١ااؾ هؽحلفای يٝیاك لبااوًٌاوای،
قواوًٌاوی ،شاه١ه ًٌاوی ،هًك و همچًیى ب١ؿ فلىفی بكقوی ٌؿه و قویككؾهای هؽحلف ايؿیٍمًؿاو ؾق

هك یک ال ایى اب١اؾ بك وایك ؾیؿگاههای آوها اذكگفاق بىؾه اوث.

ً
ج١كیف يماؾ ؾق ايؿیٍۀ هحفككاو هؽحلف با یكؿیگك جفاوت ؾاقؾ و بٕ١ا با یكؿیگك لابل شم ٟيمیباٌؿ،

يمؾیكی فٕای فلىفی افال٘ىو و
اها يى ٞيگاه آوها به يماؾ ؾق چهاقچىب فككی ایٍاو يمً ؾاقؾ .با جىشه به
ِ
هالِؿقا و كیفیث جأذیك هًك ؾق واؼحاق ه١كفحی ايىاو كه ال جعلیل ٠باقات ؾو فیلىىف بكؾاٌث هیگكؾؾ ،و

يیم ٠ؿم جىشه پژوهٍگكاو به بكقوی يماؾًٌاوای قوٌامًؿ ؾق ایاى ظاىله و چگاىيگی شكیااو آو ؾق واایك
هىائل و واؼحاق فلىفی آو ؾو ايؿیٍمًؿ ،يگاقيؿه بك آو اوث جا ٔمى بكقوی هفهىمًٌاوی يماؾ ؾق يگكي
افال٘ىيی و ِؿقایی ،بىٗ ظىلۀ يماؾًٌاوی و جأذیك هفهاىمًٌاوای يمااؾ ؾق جبیایى شایگااه هًاك ؾق جفكاك
فلىفی آو ؾو قا جؿلیك و جعلیل يمایؿ .اگكچه افال٘ىو و هالِؿقا هیچ كؿام لف ٛيماؾ قا ؾق آقاء ؼىؾ بهكااق
يبكؾهايؿ اها با هعىقیث قویككؾآيها به هعاكاتٔ ،مى جىشه به هبايی آوها هیجاىاو يگاكي آوهاا ؾق هاىقؾ
چیىحی يماؾ اوحًحاز و جعلیل ككؾ.
ِ

هكچًؿ بكؼی آذاق يٝیك Poetry, Symbol, and Allegory: Interpreting Metaphorical Language from

 Plato; Plato and myth; Myth,Metaphisics and dialectic in Plato's Statesmanو  ...به يماؾ باا قویكاكؾ
ً
كاقبكؾ آو ؾق فلىفۀ افال٘ىو ؾق لهیًۀ اوٙىقهًٌاوی و بكؼی جمریلها و اوح١اقهها جىشه ككؾهايؿ< اها اوال به
ً
چیىحی يماؾ با يگكي افال٘ىيی و بكهبًای اِىل فلىفی وی يسكؾاؼحهايؿ و ذايیا جأذیك هفهىم يماؾ باا يگاكي
ِ
افال٘ىيی ؾق شایگاه هًك ؾق يٝام فلىفی افال٘ىو با قویككؾ همالۀ ظأك ،جؿلیك يًمىؾهايؿ .يگاقيؿه ؾق ایاى
پژوهً با جعلیل ٠باقات افال٘ىو يى٠ی وىگیكی ؾوگايه يىبث به هًك ؾق آقاء فلىفی وی قا اوحًحاز هیكًاؿ
كه با جعلیل يماؾگكایايه ،ایى وىگیكی باق هً١ایی يىیًی هییابؿ .بك ایى اوان چًیى بكؾاٌاث هایگاكؾؾ كاه
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يى٠ی جمایم هعاكاجی ؾق هًكها وشىؾ ؾاقؾ كه بكؼاوحه ال يگكٌی هبحًی بك يماؾ اوث .ؾق ایاى قوياؿ هىائلۀ
ظائم ّ
اهمیث جبییى شایگاه هًك ؾق جفكك افال٘ىيی اوث كه به ٘ىق هً١اؾاقی باا هفهاىمًٌاوای يمااؾ پیىياؿ
ایى جكجیب اذكهًكی با هعىقیاث ياى ٞهعاكاات يمااؾیى یاا غیاك يمااؾیى ،ؾق هماام وشاىؾی و
هیؼىقؾ و به 
ه١كفحی ،آذاقی هحفاوت قا بكهیجابؿ.
ؾق ایى پژوهً ،هً١ایی كه ال يماؾ ؾق جفكك ِؿقایی اؼف گكؾیؿه ،به ِىقت پایًفاكْ لعاا ٚيٍاؿه
اوث و يگاقيؿه و١ی ؾق هفهىم والی يماؾ با ابحًا بك هبايی و اِىل جفكك ِؿقایی ؾاقؾ ،ؾق ظالیكه ؾق ظىلۀ
چیىحی آو با اجكاا باك قوي جعلیال فلىافی اهحماام يٍاؿه
پژوهًهای ِؿقایی ،يىبث به اوحًحاز يماؾ و
ِ

اوث٠ .لیقغن ایًكه ؾیگاه هالِؿقا يىبث به شایگاه هًك و آذاق هًكی آٌكاق يیىث و به ایى هىئله ؾق آذااق
ؼىؾ يسكؾاؼحه اوث ،اها با ابحًا بك قویككؾ ایى پژوهً يىبث به يماؾ با يگكي ِؿقایی ،هیجاىاو باا لعااٚ
كیفیث هعاكات ،يى٠ی شهثگیكی و جفكیک قا يىبث به آذاق هًكی ،ؾق بىحك جفكك ِؿقایی ؾق يٝك گكفاث
ًٌاوی يماؾ ،يمُ و ابهام ؾق قویككؾ هالِؿقا يىبث به هًك هكجف ٟهیگكؾؾ.
و ال ایى شهث به هؿؾ هفهىم
ِ

چگاىيگی جعلیال يمااؾ ؾق ايؿیٍاۀ ؾو
ؾق وال ٟهىئلۀ اِلی ایى پژوهً ياٜك باه ؾو شهاث اواث< -1
ِ

فیلىىف ،و -2چگىيگی جأذیك يماؾًٌاوی ؾق يگكي ؾو فیلىىف به هًك .ایى شىحاق باك آو اواث جاا ٔامى

جىشه به هبايی هحفاوت ايؿیٍۀ ؾو فیلىىف ،با بكوی همایىهای آقاء آو ؾو هنگكایی و واگكایی فكاكی آوهاا قا
ؾق يى ٞيگكي به هًك با قویككؾ يماؾًٌاوی فلىفی ؾق جفكك آوها ،جعلیل و بكقوی يمایؿ.
 .5جذلیل يگشػ يمادؽًاخحی افالطىيی
هكچًؿ افال٘ىو ؾق هیچ یک ال ٠باقت ؼىؾ بك واژۀ ;يمااؾ 1:جّاكیط يكاكؾه اواث اهاا باا جكیاه باك اِال
يگااه او باه هىائلۀ ظكایاث و يٍااوگكی باا
هعاكات به ً٠ىاو اهك هٍحكک ؾق ج١اقیف يماؾ و با ابحًا به ياىِ ٞ
ّ
هعىقی ث يٝكیۀ ایؿه كه به يٝك يگاقيؿه هعىق اواوی ؾق هعاكات با يگكي افال٘ىيی اوث ،هیجىاو هً١ای
هّاؾیك هعاكات يمااؾیى باك پایاۀ يٝكیاۀ
يماؾ قا جعلیل ككؾ .با جفعُ ؾق قوالۀ کراجیلوشهیجىاو قؾپای
ِ
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ایؿه ؾق فلىفۀ لباو افال٘ىو یافث .افال٘ىو ؾق کراجیلوش يٝكۀ ایاؿهآل ؼاىؾ قا ؾق بااب ؤا ٟو هعاكاات
واژگاو هٙكض هیكًؿ كه بك اوان هعاكات ؾقوث و ظمیمی آوها ال ایؿههاا و غیاك لاكاقؾاؾی باىؾو ؤاٟ
واژگاو و ٌباهث 2آوها با ایؿهها اوث (Plato, 1924, 1: 383-384 &376-377) .ایاى يگااه ؾق ؤاٟ
وشىؾ قوابٗ ظمیمی و بك هبًای جٍبیه اهك هعىىن ال ظمیماث هصاكؾ ایاؿه ؾق هعاكاات
واژگاو به اِالث
ِ
هٙلىب و ؾقوث و والٟيما اٌاقه ؾاقؾ .ؾق والّ ٟ
اهمیث هعاكات اهىق ال ایؿهها كه ؾق وایك هباظد فلىفی

وی ال شمله هباظد فلىفۀ هًك بىٗ یافحه اوث بك پایۀ ّ
اهمیث يٝكیۀ ایؿه ؾق يٝام فلىفی و يگاكي هىاحی

ًٌاؼحی اووث .چًیى يگكٌی يىبث به يماؾ كه بك پایۀ هعاكات اهكی ال ایؿۀ هصكؾ اوث ،جًها باه هبعاد
ِ
ًٌاوی فلىفی افال٘ىو هعؿوؾ يیىث و ؾق هكاجب هىحی يیم شكیاو ؾاقؾ به٘ىقی كه قواباٗ يمااؾیى و
لباو
ِ
يى ٞهعاكات آو قا به وشه اولی هیجىاو ؾق قوابٗ هىشىؾات ؾق يٝك گكفث.

يٝكیۀ ایؿه ؾق وال ٟاوان هىحیًٌاوی فلىفۀ افال٘ىو هیباٌؿ .افال٘ىو ٔمى يٝكیۀ ایؿه ،به هكاجاب
٘ىلی ؾق شهاو هىحی لائل اواث .ؾق يگااه وی شهااو ؾق ٠االن ٘بی١اث هًعّاك يیىاث و ٠االوه باك آو
هىشىؾاجی ؾق هكاجب ٠الی جك جعمك ؾاقيؿ كه يى٠ی اقجباٖ ؼاَ باا هىشاىؾات شهااو ٘بی١اث ؾاقياؿ .ایاى
هىشىؾات ایؿهها هىحًؿ كه ظمایمی هصكؾ ،3ؾیؿه يٍؿيی ،4الیحغیك ،5شاوؾاو ،6غیك هكايمًؿ و غیك لهايمًؿ
هىحًؿ(Plato,1924, v,4:p.52-56, Ibid,v.2:p.222-224,ibid,v,3:p.470-472) .


بهكههًؿی 7ؾق وال٠ ٟاهل پیىيؿ شهاو هعىىوات به شهاو ه١مىالت (ایؿههاا) اواث كاه افال٘اىو ؾق
٠باقات پكاكًؿهای با واژگاو هحفاوت ال كیفیث و چیىحی بهكههًؿی وؽى هیگىیؿ .وی گاه بهكههًاؿی قا باه
ایىجكجیب كاه ؾق قواالۀ جیمد ئوش ایاؿههاا قا
هً١ای جملیؿ 8كه بیاوگك يى٠ی هٍابهث اوث بهكاق هیبكؾ ،به 
وكهٍك و الگىیی9ؾق ظؿوخ هعىىوات هیؾايؿ (Plato,1924, v,3:pp.470,449) .گاه يیم بهكههًاؿی
قا به هً١ای ظٕىق بهكاق بكؾه اوث (Ibid,2:246) .با جأهل ؾق ٠باقات وی چًیى بكؾاٌث هیگكؾؾ كه ایاى
ظٕىق به يعىی به هً١ای يى٠ی ّ
٠لیث ایؿهها يىبث به هعىىوات اوث و هعىىوات و هىشاىؾات ٠االن
ایاىقو ایاؿههاا ؾق لیاان باا هىشاىؾات ٠االن
٘بی١ث هكآوچه ؾاقيؿ به وبب بهكهگیكی ال ایؿههاوث و ال 
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ّ
ً
٘بی١ث وشىؾ ظمیمی هىحًؿ و هىشىؾات ٠الن ٘بی١ث ِكفا جّاویك هایباٌاًؿ .افال٘اىو قواباٗ ٠لای و
ه١لىلی ظمیمی قا ،اوباب و ٠لل هاؾی ؾق يٝك يمیگیكؾ و ّ
٠لیث قا بكای هعىىوات بك پایاۀ بهاكههًاؿی باه
ایؿهها اوحًاؾ هیؾهؿ(op.cit) .
11
هعاكاات يمااؾیى
وشىؾ قابٙۀ بهكههًاؿی هعىىواات ال ایاؿههاا
بًابكایى چًیى بكؾاٌث هیٌىؾ كه
ِ
ِ

هعىىوات ال ایؿهها قا بكهیجابؿ چًايكه افال٘ىو ؾق ٠باقاجی بك ;يمىؾ باىؾو 11:هعىىواات ال ایاؿههاا و
;غیكظمیمی بىؾو 12:و ;جّىیكبىؾو13:آوها جّاكیط ؾاقؾ ) (Plato,1924, v.4:p.368كاه ّ
هإیاؿ قابٙاۀ
هعاكاجی يماؾیى آوها ال ایؿههاوث 14.با جعلیل آقاء افال٘اىو ؾقبااقۀ ظمیماث جّاىیكی اهاىق هعىاىن
ِ
ّ
يىاابث بااه ایااؿههااا كااه هااىیحی شاام هعاكااات و يٍاااوگكی و جّااىیكبىؾو ب اكای آوهااا ؾق يٝااك يماای
گیكؾ (Plato,1924,v3:p.211)15و ظحی ال ا٘الق وشىؾ ظمیمی يیام يىابث باه آوهاا ؼاىؾؾاقی كاكؾه و
ظمیمث قا ؾق ایؿهها هًعّك هیكًؿ ) ،(Ibid:p.181به يٝك هیقوؿ كه هؿف ؾق يماؾ ،بیااو ظمیماث اهاك
يماؾیًه ٌؿه و هعاكات ال آو اوث و ظمیمث هك اهك يماؾیًه ٌؿۀ هعىىوی ،ایاؿۀ آو ؾق شهااو ه١ماىالت
اوث كه بیاوگك قابٙۀ ٘ىلی يماؾ و اهك يماؾیًهٌؿه هیباٌؿ.
ال آيصا كه ال يٝك يگاقيؿه با يگكي افال٘ىيی اهك يماؾیًهٌؿه ظمیمث و ایؿۀ يماؾ اوث بًاابكایى جًهاا ؾق
ِىقجی هیجىاو يماؾ قا ؤ ٟككؾ كه به ج١بیك افال٘ىو ًٌاوایی قاوحیى يىبث به ایؿه هعمك ٌاىؾ (Plato,

) 1924, v.1: p.383-384, Ibid, v.3: pp.471,449ؾق غیك ایى ِىقت اگك چیمی يیم ؤ ٟگكؾؾ ،يماؾ
هعاكااجی
هعىىب يمیٌىؾ< لیكا بؿوو ٠لن قاوحیى به اهك يماؾیًهٌؿه يمیجىاو يماؾ قا بك پایاۀ شًباههاای
ِ
ً
يماؾ ال اهك يماؾیًهٌؿه كه يى٠ی هٍابهث وشىؾی و ظمیمی اوث ،ایصاؾ ككؾ به وشهی كه ظمیمحا اٌااقهگاك
ایؿۀ هح١الی باٌؿ.
چًیى بكؾاٌث هیگكؾؾ كه با يگكي افال٘ىيی يماؾ جًها بیاوگك وشهی ال وشىه اهك يماؾیًه ٌؿه اواث و
آو قا به ِىقت جام و جمام يٍاو يمیؾهؿ< چًايكه افال٘ىو ٔمى ؼّىِیات واژۀ قاوحیى بك ٠ؿم هبایًث و
ال وىیی ٠ؿم ّ
٠یًیث واژه يىبث باه هىامای ظمیمای ؼاىؾ اٌااقه ؾاقؾ ) ،(Plato, 1924, v.1: p.379ال
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وىی ؾیگك اقجباٖ جّىیكی و جٍبیهی وایه و اِل ؾق هعىىوات يىابث باه ایاؿههاا (Plato,1924,v.3:

) p.211يیم يٍاوگك ایى يعىه هعاكات ؾق يماؾ هیباٌؿ .بًابكایى يماؾ ّ
هبیى اهك يماؾیًاه ٌاؿه اواث و ایاى
٠یًیث ّ
يٍاوگكی هكگم به ِىقت ّ
هاهیث يماؾ با اهك يماؾیًه ٌؿه يؽىاهؿ بىؾ ،به ٠باقت ؾیگك يماؾ ٠الوه بك

هاهیث ؼاَ ؼىؾ قا ؾاقؾ همچىو جّىیكی اوث كه جا ظؿی ّ
ایًكه ّ
هاهیث اهك يماؾیًاه ٌاؿه قا يیام يٍااو
هیؾهؿ و اگك ایى ؾاللث ،ؾاللحی همه شايبه باٌؿ ،اللم هیآیؿ كه يماؾ همااو اهاك يماؾیًاه ٌاؿه باٌاؿ .ال
هاهیث اهك يماؾیًه ٌؿه يیم یک وال١یث و یک ّ
وىی ؾیگك ّ
هاهیث اواث و باه یاک وال١یاث جٍاؽُ ؾاقؾ،
بًابكایى يمی جىايؿ ؾق ٠یى یكای باىؾو وال١یاحً ،ال ؾو وال١یاث بكؼاىقؾاق گاكؾؾٔ .امى آيكاه ظكایاث و
يٍاوگكی يماؾ ال اهك يماؾیًه جى م با يمُ اوث چًايكه هیجىاو ایى ق ی قا ٔمى بیااو ؼّىِایات بكؼای
هّاؾیك يماؾ با قویككؾی افال٘ىيی ؾقیافث< لیكا به ل٠ن او هك جّىیك ؾق هماام همایىاه باا اِال ،ياالُ
اوث و هك يام يیم همكى يیىث ال هك ظید ٌبیه اهىقی باٌؿ كه بكای ياهیؿو آوها بهكاق هیقوؾPlato, ( .

 )1924, v.1: p.379ال وىی ؾیگك چىو ٌباهث بیى يماؾ و اهاك يماؾیًاه ٌاؿه ،ال لبیال ٌاباهث واایه و
جّىیك با اِل و ظمیمث ؼىؾ هیباٌؿ و ٌباهث ؾو چیم ؾق ٠اكْ يیىاث ،بًاابكایى چًایى يیىاث كاه ال
بكؼی شهات اهك يماؾیًه ٌؿه به يماؾ ٌباهث ؾاٌحه باٌؿ و ال بكؼی شهات يماؾ به اهك يماؾیًه ٌاؿه هايًاؿ
باٌؿ< بلكه يماؾٌ ،باهحی وایهگىو به اهك يماؾیًه ٌؿه ؾاقؾ.
 .2جایگاه هًش دس يگشػ يمادؽًاعی افالطىيی
با اجكا بك ج١كیف يماؾ با يگكٌی افال٘ىيی ،قابٙۀ يماؾ و اهك يماؾیًه يى٠ی قابٙۀ وایه و اِل اوث كاه ؾق آو
وایه ال اِل بهكههًؿ هیباٌؿ و به ٠باقت ؾیگك ّ
هىیث وایهواق يماؾ ؾق گكوی بهاكههًاؿی ال اِال اواث و
ایى قو ال آو ظكایث ؾاقؾ .ال وىی ؾیگك بك اوان جعلیل يٝكیات افال٘ىو ایى بهكههًؿیّ ،
٠لیث ؾق لالب
ال 
ٜهىق ٠لث ؾق ه١لىل هیباٌؿ و الایىقو يماؾ ،هٝهكی ال اهك يماؾیًه اوث .چًیى قویككؾی يىبث به يمااؾ
ّ
بىؾو همۀ هىشاىؾات شىامايی يىابث باه ایاؿههاا
ؾق كًاق يگكي هىحی
ًٌاؼحی افال٘ىو كه هبیى جّىیك ِ
ِ
اوث ،ال يٝك يگاقيؿه چًیى يحیصه هیؾهؿ كه هًك به لعاّ ٚ
هىیاث هعىاىن و شىامايی باىؾو آو ،ؼاىؾ،
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جّىیكی ال یک وال١یث بكجك هح١الی و بهكههًؿ ال آو هیباٌؿ و ال ایى شهث ّ
هىیث يماؾیى ؾاقؾ ،لایكى باه
كًًؿگی آو ،ؾق لالب هًكی كه ياٜك به هؿف هًكهًاؿ ال ؼلاك
لعا ٚه١كفحی و يمً جّىیكی و يى ٞظكایث
ِ
آو هیباٌؿ ،به ؾو يى ٞيماؾیى و غیك يماؾیى لابل جمىین اوث .چًیى بكؾاٌث هیگكؾؾ كه ال آيصا كه ّ
هىیاث
يماؾ با ابحًا به يگاهی افال٘ىيی ،هعاكات ال ایؿۀ هح١الی اوث و يى٠ی ه١كفاثبؽٍای يىابث باه وال١یاث
ً
هصكؾ قا به ؾيبال ؾاقؾ ،هك هًكی ؾق همام هًكی ؼىؾ ّ
هىیث يماؾیى يؿاقؾ و ِكفا بكؼی هًكها كاه باك هبًاای
هعاكات و يٍاوگكی يىبث به ایؿۀ هح١الی ؤ ٟگكؾیؿهاياؿ ،هًاك يمااؾیى هعىاىب هایٌاىيؿ .ؾق والاٟ
هًكهای قئال كه بك اوان يى٠ی هٍابهث با هىشىؾات هاؾی ؤٌ ٟؿهايؿ ؾق ظكن جّاویك اٌیاء هااؾی ؾق
آب و یا ؾق آیًه هىحًؿ كه ؾق ايؿیٍۀ افال٘ىو شایگاه ایى جّااویك باه لعاا ٚه١كفحای ؾق پااییىجاكیى هكجباۀ
ه١كفث یً١ی ؾق هكجبۀ گماو لكاق ؾاقؾ(Plato, 1924, v.3: pp.211, 213) .

با جىشه به ّ
اهمیث جفكاق16ؾق ؾیؿگاه ه١كفثٌاًاؼحی افال٘اىو و ظمیماث باىؾو ایاؿههاا ؾق لیاان باا
ه١كفث فلىفی كه به ؾقک ایؿهها ؼحن هیٌاىؾ(Plato,1924, v.3:pp.180, 187, .
هعىىوات و غایث
ِ

) ،213, Ibid,2:pp.213-214, 216چًایى بكؾاٌاث هایٌاىؾ كاه هًكهاای يمااؾیى باه شهاث ّ
هىیاث
ه١كفحی افال٘ىو همىى هىحًؿ و الایىقو ؾق قاوحای ؾقک و جفكاق
گك ؼىؾ يىبث به ایؿهها ،با غایث
ِ
ظكایث ِ
ظمیمث لكاق ؾاقيؿ و هیجىايًؿ لهیًهای بكای ظّىل ؾیالكحیک افال٘ىيی هعىاىب ٌاىيؿ .بًاابكایى هًاكی،

وشىؾی بكجك به لعا ٚفلىفۀ افال٘ىيی بكؼىقؾاق اواث
هًك يماؾیى هعىىب هیٌىؾ و ال شایگاه ه١كفحی و
ِ

گكی آو با ووا٘ث هعىىوات هعمك يگكؾؾ
كه بیواوٙه ظكایثگك ایؿهها باٌؿ و به ٠باقت ؾیگك ظكایث ِ
و وایه و جّىیكی ال ایؿهها باٌؿ< اها هًكی كه ظكایحگك هعىىواات باٌاؿ ،هًاك جملیاؿی و غیاك يمااؾیى

اوث 17.به يٝك هیقوؿ جفكیک هیاو هًكها ؾق فلىفۀ افال٘ىو بك هبًای هفهىمًٌاوی يماؾ و يى ٞهعاكات و
غایث ه١كفحی يماؾ ،لابل جىشیه اوث به وشهی كه باا يگاكي يماؾًٌاواايه آيچاه شایگااه ه١كفحای و يماً
جاذكگفاق ؾق جفكك فلىفی ؾاقؾ ،هًك يماؾیى هیباٌؿ .جفاوت هیاو هًكهای جملیؿی با هًكهای يماؾیى و ؾالیال
٠ؿم اظحىاب هًكهای جملیؿی ؾق شایگاه هًك يماؾیى ،يمً هفهىم يمااؾ ؾق واىگیكی ؾوگاياۀ هًاك ؾق يگااه
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افال٘ىو و شایگاه هح١الی هًكهای يماؾیى قا آٌكاق هیوالؾ .بكؼی ال ایى ؾالیل با جعلیل يگاقياؿه ٠باقجًاؿ
ال:
يؽىث به ؾلیل ویژگی ؼاَ هىشىؾات ٠الن ٘بی١ث اوث كه چىو اهىقی فايی هحغیك و هىح١ؿ كىو و
فىاؾيؿ ،لابلیث ّ
٠لیث و ٜهىق قا يؿاقيؿ و به همیى ؾلیل ًٌاؼث يىابث باه آوهاا يیام ٌاًاؼث ؾق هكظلاه
٠میؿه اوث و به ظؿ ٠لن و ه١كفث يمیقوؿ .ال يٝك وی چًیى هىشىؾاجی ؾق قجبۀ هیااو ٠اؿم و وشاىؾ لاكاق
ؾاقيؿ و ؾق ظكن ٌاىيؿه هىاحًؿ (Plato, 1924, v.3: pp.175, 448, 449, Ibid, v.2:p.247, Ibid,

) v.4: p.52و بًابكایى يمیجىاو بكای آوها لائل به ّ
٠لیث ٌؿ< چًايچه افال٘ىو ؾق ٠باقاجی آيچه ؾیگاكاو ال
هىشىؾات هاؾی به ً٠ىاو اوباب و ٠لث یاؾ هیكًًؿ ،يمیپفیكؾ و لائل باه ّ
٠لیاث هیااو هىشاىؾات ٘بی١ای
يیىث (Plato, 1924, v.2: p.243-246 .ال ایىقو هایجاىاو ؾقیافاث كاه هىشاىؾات هااؾی ٌایىاحگی
ووا٘ث ؾق ٜهىق قا يیم يؿاقيؿ .هكچًؿ هىشىؾات هاؾی جّاویكی همچىو جّىیك اٌیاء ؾق آب و وایه و...
ؾاقيؿ لكى ایى جّاویك يیم هىشىؾات هاؾی هىحًؿ كه وشىؾ آوها ؾق جفكك افال٘ىيی به وبب بهاكههًاؿی ال
هاؾیات باالجك يیىث و به جّكیط افال٘ىو وشىؾ كل هىشىؾات هاؾی به وابب بهاكههًاؿی ال ایاؿههاواث.

) (Plato, 1924, v.2: p.246, Ibid,v.4: p.52بًابكایى با اجكا به ج١كیف و ویژگایهاای يمااؾ ،قابٙاهی
هًكهای جملیؿی 18ال هعىىوات بك اوان ّ
٠لیث و بهكهوقی هًك جملیؿی ال اهك هعىىن يیىاث و هكچًاؿ
جّىیكی ال اهك هعىىن قا يمایاو هیوالؾ اها ایى جّىیك به هً١ای ّ
٠لیث اهك هاؾی و باه ٠بااقت ؾلیاكجاك

ٜهىق اهك هاؾی ؾق هًك جملیؿی يیىث .ال ایىقو قابٙۀ جّىیكی كه بایى بكؼای هًكهاای جملیاؿی همچاىو
يماٌی جملیؿی ال اهكی هاؾی بكلكاق اوث ،قابٙۀ يماؾیى يیىث و چًیى هًكهایی ال يٝاك افال٘اىو پىاًؿیؿه
يمیباٌؿ(Plato, 1924,v.3: pp. 316, 320, Ibid, v.4: p.404-405).

ؾلیل ؾوم ٠ؿم پفیكي هًكهای جملیؿی به ً٠ىاو يماؾ ؾق فاِلۀ وشىؾی آوها ال ظمایمی اوث كه ّ
هىیث

یک يماؾ بایؿ ظكایحگك آو باٌؿ .چًیى هًكهایی ؾو هكظله ال ظمایك و ایؿهها فاِله ؾاقيؿ و به ٠باقجی جملیؿ
جملیؿی هیباًٌؿ 19كه يهجًها ال اِل فاِله ؾاقيؿ بلكه ال آو ظكایث يیم يمیكًًؿ و وكهٍك و الگىی آوهاا
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ظمایك يیىحًؿ .به بیاو افال٘ىو ;هًك جملیؿ 21ؾوق ال ظمیمث اوث و اگك به واواٙۀ آو هماۀ چیمهاا وااؼحه
ً
هیٌىؾ ٜاهكا ال ایى شهث اوث كه جملیؿ فمٗ با شمء كىچكی الهك چیم یً١ی فمٗ با بؽٍای ال جّاىیك و
ٌبط آو وكو كاق ؾاقؾ (Plato,Republic,P.311) :.ال يٝك قیچاقؾ هاقلًؿ ايحماؾ افال٘ىو ال هعاكاات ؾق
چًیى هًكهایی بك اوان جملیؿ و ظكایثگكی ایى هًكها ال ٠الن ٜاهك اوث كه ؾق يٝاك وی ؾق ظكان ٠االن
ذايىی و اٌحمالی اوث و بًابكایى ایى هًكها يٍاوگك وال١یجكیى وال١یات يمایباٌاًؿ( .هاقلًاؿَ :1386 ،
)8-9
ؾلیل وىم ؾق ٠ؿم پفیكي هًكهای جملیؿی به ً٠ىاو يماؾ و يیم هٙكوؾ باىؾو آو ؾق ايؿیٍاۀ افال٘اىو باه
وبب ّ
هىیث فكیبًؿۀچًیى هًكهایی اوث< لیكا ایى هًكها با وشىؾ فاِاله ال ظمیماث ،ؾق شایگااه ظمیماث
هحٝاهك هیٌىيؿ به وشهی كه به هؽا٘بیى چًیى الما و وايماىؾ هایٌاىؾ كاه گاىیی چًایى هًكهاایی ٠ایى
ظمیمث هیباًٌؿ (Plato, 1924, v.4: p. 363-364) .ؾق ظالیكه هًكهای يماؾیى باك اواان جىشاه باه
ظمایك هصكؾ و اهىق هح١الی ایصاؾ هیگكؾيؿ و الایىقو ظمیمثيما هىحًؿ .ایى جفاوت قا هیجىاو ٔامى ياىٞ
يگاه افال٘ىو به ٌ١ك ؾق قوالۀ ایوو ؾقیافث كه بكؼالف قویككؾ وی ؾق كحاب ؾهن قوالۀ شمهور كه هًك ال
ّ
شمله ٌ١ك قا اهكی ؾوق ال ظمیمث و هٙكوؾ هیؾايؿ ،هىٔ١ی ؾیگك يىبث باه ٌا١ك اجؽااـ هایكًاؿ و آو قا
ً
الهی ٌا٠ك لعا ٚهیكًؿ و چًیى آذاقی قا ِاكفا ال ياى ٞكاقهاای ايىاايی
يیكویی الهی و بكؼاوحه ال شًىو ِ
يمیؾايؿ ،بلكه آو قا اذكی ؼؿایی و ٌا٠ك قا هحكشن ؼؿا ؾق يٝك هایگیاكؾ(Plato, 1924, v.1: p.502-21.
) ،503ایى قویككؾ ؾوگايه يىبث به ٌ١ك كه ياٜك بك يى ٞایصاؾ هحفاوت آوها به يٝك هیقوؿّ ،
هإیاؿ جفااوت
هًك يماؾیى با هًك غیك يماؾیى بكهبًای اقجباٖ آو با ظمیمث و ظمیمثيما بىؾو آو اوث .هًكهًؿ ؾق هًكهاای
غیك يماؾیى به ظمیمث جىشهی يؿاقؾ و هیاو ظمیمث و جّىیك هٙابمث وشىؾ ياؿاقؾ و الایاىقو افال٘اىو ؾق
قوالۀ ضوفطغ یی ال هًكهایی با ایى ویژگی ،با ً٠ىاو ;هًك ٜاهكواالی 22:یااؾ هایكًاؿ(Plato, 1924, .
) v.4: p.364به بیاو افال٘ىو ;چًیى هیيمایؿ ،بیآيكه باٌؿ (op.cit) :.بًابكایى ویژگی ؼاَ ایى هًكهاا
هىیث اِل پىٌیؿه هیهايؿ و ّ
ایى اوث كه فك ٞو جّىیك ؾق شایگاه اِل لكاق هیگیكؾ و ّ
هىیاث واایهواق و
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جّىیكی فك ٞيیم پًهاو هیگكؾؾ و يه جًها چًیى هًكی ظكایثگك اِل يیىث بلكه ؼىؾ قا يیم چًاوكه هىث
يٍاو يمیؾهؿ و افال٘ىو ؾق ایى قاوحا ایى گىيه هًكها قا ؾق یک جمىینبًؿی ال هًكهای ؾیگك شؿا هایكًاؿ.
الایىقو چًیى هًكهایی يماؾ هعىىب يمیگكؾيؿ ،لیكا يماؾهای هًكی ٔمى ظفّ ٛ
فك٠ای
هىیث واایهواق و
ِ
ؼىؾ ،شًبۀ ظكایحگكی ال اِل قا يیم ؾاقيؿ و شایگاه اِل قا يمیگیكيؿ و چًیى بكؾاٌث هیگكؾؾ كه به وبب
ظكایث گكی كه ال ظمایك ؾاقيؿ ؾق هىیك هؿایث افكاؾ به ومث ظمیمث لكاق ؾاقيؿ چًايچه افال٘اىو يیام باه
لاموم ظیریاث هاؿایثگاكی ؾق هًكهاای هٙلاىب ؼاىیً اٌااقه ؾاقؾ(Plato, 1924, v.3: p.87-88) .

افال٘ىو ؾق قوالۀ ضوفطغ یی ال هًكهای يماؾی با ً٠ىاو ;هًكهای ٌبیه واالی 23:یااؾ هایكًاؿ كاه ؾق آو
هًكهًؿ به اب١اؾ هؽحلف وكهٍك جىشه كاهل ؾاقؾ و با ایى جىشه ال آو جملیؿ هیكًؿ و قيگ و جّىیك ٌایىاحه
ای هٙابك با وكهٍك اقائه هیؾهؿ و بكؼالف هًكهای جملیؿی به ظمیمث جىشاه ؾاقؾ ،بًاابكایى ؼّىِایث
فكیبًؿگی قا يؿاقؾ(Ibid, v.4: p.363-364) .

جفاوت چهاقم هًكهای جملیؿی با يماؾهای هًاكی ؾق هكجباۀ ٌاًاؼث ظاِال ال آوهاواث .ال آيصاكاه
هًكهای جملیؿی جّىیكی بكای هىشىؾات ٠الن ٘بی١ث هىاحًؿ ) (Ibid: p. 361ؾق هكجباۀ ظاؿن و گمااو
لكاق ؾاقيؿ كه پاییىجكیى هكجبۀ ًٌاؼث اوث و ؾق ؾوحهبًؿی افال٘ىو يهجًها ؾق هكظلۀ ٠لان لاكاق يمایگیاكؾ
بلكه ؾق ظؿ ٠میؿه يیم كاه ٌاًاؼث هىشاىؾات ٠االن ٘بی١اث اواث ،يمایباٌاؿ(Plato, 1924, v.3: .

) p.213لكى ال وىی ؾیگك ال آيصا كه يى٠ی فكیبؾهًؿگی قا بكای يفه بههمكاه هیآوقياؿ ،ياى٠ی شهال و
ياؾايی قا يىبث به ظمیمث بهؾيبال ؾاقيؿ .افال٘ىو یكی ال لٌحیهای يفه قا يى٠ی ياؾايی ه١كفی هیكًؿ كه
بكاوان آو ;فكؾ چیمی قا كاه يمایؾاياؿ گمااو كًاؿ هایؾاياؿ (Ibid, v.4: p.355) :.وی ایاى يااؾايی قا
ؾقوحی یک چیم ياؾقوث اوث< بًابكایى اگك چیمی كه غیاك
;ابلهی 24:هیؾايؿ (op.cit) .كه ؾق وال ٟگماو
ِ
ظمیمی اوث به اٌحباه ظمیمث گماو گكؾؾ ،يٍاو ال ایى يى ٞياؾايی ؾاقؾ.ال آيصا كه ؾق هًكهای جملیاؿی اهاك

غیكظمیمی به ً٠ىاو ظمیمث جلمی هیگكؾؾ و جّىیك به شای اِل گماو هیٌىؾ ،ایى يى ٞياؾايی قا به ؾيباال
ؾاقؾ .يماؾهای هًكی ال اِل ظكایث ؾاقيؿ و شایگمیى اِل يمیگكؾيؿ بلكه ٔامى يماایًگاكی ّ
هىیاث
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وایهواق ؼىؾ ،ظمیمث و اِل قا يیم باليمىؾ هیكًًؿ .يماؾهای هًكی ياٜك به ظمیمث هىاحًؿ و ال آيصاا كاه
بیواوٙه ظكایث ال ظمایك ؾاقيؿ و با وكهٍكگیكی ال ظمیمث ؤ ٟگكؾیؿهايؿ (Plato, 1924, v.4: pp.

)ًٌ ،361-364, 404-405, Ibid, 1: p.387اؼحی كه بكای هؽا٘اب باه اقهغااو هایآوقياؿ ٌاًاؼث ؾق
هكجبۀ ظؿن و گماو يیىث و ال آيصا كه وایه و جّىیكی بكای ایؿهها و ظمایك هصكؾ هىحًؿ همچاىو هكجباۀ
ًٌاؼث هىشىؾات ٠الن ٘بی١ث ،ؾق هكجبۀ ٠میؿه ؾقوث هایباٌاًؿ(Plato, 1924, v.3: p.212-213) .

اها الآيصاكه ؾق ايؿیٍۀ افال٘ىو يماؾهای هًكی ّ
هىیث فكیبًؿه يؿاقيؿ و به ظمایك و ایؿهها ياٜك هىحًؿ و ؾق
هىیك جفكاق ظمایك لكاق ؾاقيؿ و يیم هؽا٘ب با جأهل ؾق وشهۀ يماؾیى آوها هیجىايؿ به وىی ٌاهىؾ ظمیماث
گام بكؾاقؾ،ياؾايی قا ؾق پی يؿاقيؿ و به جأكیؿ افال٘ىو همچىو بكؾگاو بااقلٌی هىاحًؿ كاه باه ليصیاك ٠مال

ظمیمث ٠لن قا به ؾيبال ؾاقيؿ(Plato, 1924, v.2: .
كٍیؿه ٌؿهايؿ و به كمک يیكوی ج١مل پابكشاهىحًؿ و
ِ

) p.60-61بًابكایى چًیى هًكهایی قاه و پلكايی بكای قویؿو به ه١كفث و باالجكیى هكجبۀ ًٌاؼث هىحًؿ و ال
آيصا كه بك اوان ٠لن به هىٔى ٞو ظمیمث اهك يماؾیًهٌؿه ؤٌ ٟؿهايؿ ;جملیؿ هبحًی بك ٠لن 25:هیباٌاًؿ
و ؾق ظؿ پًؿاق ِكف و هبحًی بك پًؿاق يیىحًؿ )(Ibid, v.4: p.405

جفاوت پًصن :ال آيصاكه هًكهای جملیؿی ،ایؿههاا قا باه ً٠اىاو ظماایك يٍااو يمایؾهًاؿ ( Ibid, v.3:

 )pp.311,317,320و به ج١بیك افال٘ىو ;ال ّ
هاهیث ظمیمی چیمها ؾوقيؿ ،(Ibid, v.4: p.361):.ايىاو قا
ج١الی ًٌاؼث پیً يمی بكيؿ و ؾق يهایث ايىاو قا ال هىیك قویؿو به كمال بال هیؾاقيؿ و باه جّاكیط
قو به
ِ
افال٘ىو ;همۀ هًكهای جملیؿی 26آذاقی به وشىؾ هیآوقيؿ كه به كلی ال ظمیمث ؾوق اوث و قابٙاه و الفاث

آو با لىهای ال يفاه ايىاايی اواث كاه ال ظكماث ؾوق اواث (Plato,1924, v.3: p.317) :.ؾق فلىافۀ
افال٘ىو قویؿو به و١اؾت به هً١ای ٌهىؾ ایؿهها و وسه بكؼىقؾاقی ال ظكمث جاهاه و قوایؿو باه اِال
ؼیاك اواث) (Ibid, v.2: pp.209-210, 226-227, Ibid, v.3:pp.187, 205, 236, 238بًاابكایى
٠ىاهلی كه ايىاو قا ال هاؿایث باه وامث یااؾآوقی و جافكاق و قوایؿو و ٌاًاؼث ظمیماث باالهیؾاقياؿ،
هىیكهایی هىحًؿ كه هاي ٟقویؿو ايىاو به و١اؾت هایگكؾياؿ .یكای ال ایاى هىایكهای ايعكافای هًكهاای
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جملیؿی اوث كه با جٝاهك شایگاه اِل ،ايىاو قا ال ظمیمث ؾوق هیكًؿ و به وبب ّ
هىیث فكیبًؿهٌ ،اًاؼحی
ِ

يیم بكای هؽا٘ب فكاهن يمیآوقيؿ و هىشاب ایصااؾ وهان ؾق هؽا٘اب هایگكؾياؿ(Plato, 1924, v.4: .
) pp.361-362, 404ال ایىقو چًیى هًكهایی يماؾ هعىىب يمیگكؾيؿ< لیاكا يماؾهاای هًاكی باه وابب
ظكایث گكی كه ال ظمایك ؾاقيؿ ؾق هىیك هؿایث افكاؾ به ومث ظمیمث لكاق ؾاقيؿ .وی ؾق ٠باقجی ؾق قواالۀ
وىفىٙایی بهِىقت كلی با ـكك چًؿ هّاؿاق يٝیاك يماٌای و هىوایمی ،هًاك قا غافای قوض ه١كفای های
كًؿ ) <(Ibid: p.348اها با يٝك به وایك ٠باقات وی چًیى بكهیآیؿ كه همّىؾ وی يماؾهای هًكی اوث باه
٘ىقی كه ؾق ٠باقاجی ال قوالۀ شمهور هّاؾیمی ال هًك يٝیك هىویمی١ٌ ،ك و اواٙىقه قا باه ً٠اىاو ٠ىاهال
جكبیث قوض ه١كفی هیكًؿ< اها جأكیؿ ؾاقؾ هك گىيه هًكی ٠اهل اقجماء و جكبیث قوظی يمایگاكؾؾ و هاىاقؾ و
ٌكو٘ی كه بكای آوها بیاو هیكًؿ )ّ ،(Plato, 1924,v.3: p.59-66
هإیؿ و اٌاقهگك يماؾهای هًكی اواث
به ً٠ىاو هرال وی هٙابمث هیاو اوِاف ؼؿایاو ؾق اٌا١اق و ؾاواحاوهاا باا ظمیماث و وال١یاث و ٌاباهث
ظمیمی هیاو ٌ١ك و ظمیمث قا ٌكٖ اللم هیؾاياؿ جاا ٠اهال جكبیاث قوظای گاكؾؾ(Plato, 1924, v.3: .
)p.66-67

 .1هفهىمؽًاعی يماد با يگشػ فذسایی
ِ
هالِؿقا ج١كیف آٌكاقی ال يماؾ ؾق آذاق ؼىؾ اقائه يؿاؾه اوث ،اهاا باك اواان اٌاحكاک ًّ٠اك ؾاللاث ؾق
ج١كیف يماؾ و با جفعُ ؾق هبايی فلىفی هالِؿقا و يیم كیفیث ظكایث ؼاَ بك پایۀ آو هباايی ،هایجاىاو
ق ی وی ؾقباقۀ يماؾ قا اوحًحاز ككؾ .ؾق ایى قاوحا هیجىاو با جكیه بكجعلیل آقاء هالِؿقا ویژگایهاایی باكای
يماؾ ؾق يٝك گكفث كه ایى جعلیلها هیجىايؿ ؼّىِیات يماؾ قا ؾق ايؿیٍۀ هالِؿقا آٌكاق كًؿ:
 .1يگاه هالِؿقا به اِالث وشىؾ و ایًكه هبًای يٝام فلىفی وی باك پایاۀ اِاالث وشاىؾ اواث چًایى باك
جاا];،ب::
هی جابؿ كاه قواباٗ هیااو هىشاىؾات يیام بایاؿ باك پایاۀ اِاالث وشاىؾ باٌاؿ (هالِاؿقا[ ،بای 

ِااُ <27،243هماااو1431َ ،ق ،ز <236-243 :2هماااو <221-219 :4،همااى،11َ :1361 ،
ایىقو ؾق يٝام هىحیًٌاوی هالِؿقا قوابٙی شایگاه ؾاقؾ و ال جأذیك وشىؾی و ه١كفحای
 )13،114،135و ال 
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بكؼىقؾاق اوث كه ظمیمی و بك اوان اقجباٖ وشىؾی باٌؿ يه هصالی و لاكاقؾاؾی .بًاابكایى ظكایاثگاكی
ّ
جّىیكی و ٜلی يماؾ ال اهك يماؾیًهٌؿه كه ؾق يٝام فلىفی هالِؿقا لابل ٘كض اوث ،باا جىشاه باه اِاالث
وشىؾ و بكلكاقی قابٙۀ ظكایی بیى ؾو هىشىؾ ،ظكایحی بك پایۀ قابٙاۀ وشاىؾی و ظمیمای هیااو يمااؾ و اهاك
يماؾیًهٌؿه اوث و ایى قابٙه يمیجىايؿ قابٙهای هصالی و بك پایۀ لكاقؾاؾ باٌؿ.
 . 2اقجباٖ يماؾ و اهك يماؾیًه ٌؿه بك اوان يى٠ی قابٙۀ جٍابهی و به وشهی جّىیكگكی به هً١ای يٍااوگك ِی
جٍابهی يماؾ ال اهك يماؾیًهٌؿه اوث ،همچًاوكه ؾق بعد اؾقاک و يیام جّاىیكآیًه و غیاكه ایاى اقجبااٖ ؾق
٠باقات هالِؿقا یا ٌكض آوها با ج١ابیكی يٝیك ٜهىقٜ ،ل ،جّىیكٌ ،بط ،هراال و غیاكه جبیایى ٌاؿه اواث.
ُ<42،66،51،114همى;،1363 ،ب)216،234،254،293 ُِ ،:
(هالِؿقا ِ :1361 ،
ّ
 .3يماؾ با جىشه به وشىؾ ٜهىقی و ٜلی آو ،يى٠ی وشىؾ جب١ی و وابىحه به اهك يماؾیًهٌؿه ؾاقؾ به يعىی كاه
ّ
بال١كْ اهك يماؾیًهٌؿه هعمك اوث( .پیٍایى) ظكاین وابمواقی يیام ؾق جعلیال ذباىت ٜلای ؾق ٠بااقت
ِ
ّ
ّ
هالِؿقا بك آو اوث كه ذبىت ٜلی ،ظكایات ٠كىی هىحًؿ و ظكایث و ٜل چیمی همچىو وكابی يىابث
ز )296َ :1ایى وشىؾ جب١ی ،ظكایاثگاك وابىاحگی يمااؾ باه اهاك
به ظمایك اوث (وبمواقی1431 ،ق ،
يماؾیًهٌؿه ؾق وشىؾ اوث و هكچًؿ يماؾ ال اهك يماؾیًهٌؿه ظكایاث هایكًاؿ اهاا ؾق وشاىؾ ؼاىؾ ال اهاك
يماؾیًهٌؿه هىحمل يیىث.

27

ٜهىقی ظمیمی و ظكایث ـاجی ؾق يگكي ِؿقایی قا بایؿ ؾق قابٙۀ ه١لىل يىبث به ٠لث ؾق يٝاك
 -4قابٙۀ
ِ
٠لیث به جٍأو و ٜهىق جملیل هاییاباؿ و ّ
گكفث< لیكا ؾق يگاه هالِؿقا قابٙۀ ّ
هىیاث ه١لاىل شام ٌاأيیث و
ٜهااىق يىاابث بااه ٠لااث يماایباٌااؿ و ه١لااىل شاام وشااه ظكایااثگااكی ؾق بكابااك ٠لااث چیاامی يااؿاقؾ.
(هالِؿقا1431،ق،ز )247َ :2چًیى يگاهی به ه١لىل بكآیًؿ فمك وشىؾی و ّ
هىیث قبٙی ه١لىل يىبث
به ٠لث و ظیریث قبٙی ه١لىل يىبث به آو اوث .ال ایىقو هعاكات ه١لىل ،بكؼاوحه ال ج١لك و قبٗ ه١لىل
ّ
ّ
فمكی ه١لىل ،هالک يیال آو به ٠لث
ـاجی آو و هإیؿ يماؾ ِ
بىؾو آو اوث و ؾقيگاه ِؿقایی هىیث ج١لمی و ِ
و ِ
َ <244وبمواقی)423َ :1361،
اوث( .هالِؿقا;،1363 ،ب <281َ ،:همى ،1431،ز :2
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بىؾو ه١لاىل يىابث باه ٠لاث،
 .5با جعلیل قوابٗ هیاو ه١لىل و ٠لث و اؼحالف قجبۀ وشىؾی و يیم قلیمث ِ
ّ
چًیى بكؾاٌث هی ٌىؾ كه قابٙۀ هیاو يماؾ و اهك يماؾیًهٌؿه ،قابٙۀ ٠لی -ه١لىلی اوث و يماؾ كه جااب ٟاهاك
ّ
جّىیكی آو اوث ؾق ظكن ه١لىل اهك يماؾیًهٌؿه هعىاىب هایٌاىؾ .باك
يماؾیًهٌؿه و ظكایثگك ٜلی و
ِ
اوان ؾیؿگاه هالِؿقا ؾق فمك وشىؾی ه١لىل و ظیریاث ٠ایىالكبٙای و ج١لاك وشاىؾی ه١لاىل باه ٠لاث،
(هالِؿقا;،1363 ،الف )53َ ::ظمیمث هك هىشىؾ ؾق يگاه وظؿت جٍكیكی آوچیمی اوث كه ّ
هىیث
ه١لىل قا ٌكل هیؾهؿ و آو هماو اوث كه ال ياظیۀ ٠لث افأه هیگكؾؾ ،بًابكایى ظمیمث هك يماؾی يیم ال
ياظیۀ اهك يماؾیًهٌؿه ظاِل هیگكؾؾ و ال آيصا كه ٠لث و هكجبۀ ٠الی ،كل كماالت ه١لاىل و قجباۀ واافل قا
ً
ؾاقؾ (هالِؿقا1421 ،ق٠ ،)94َ :لث ،اهك يماؾیًهٌؿهای اوث كه يماؾِ ،كفا به وبب وشىؾ ٜهىقی و
ه١لىلیاث
قلیمحی ؼىؾ ،يٍاوگك بكؼی ال كماالت اهك يماؾیًهٌؿه اوث .يماؾ با جىشه به وشه قلیمث بىؾو و
ِ
آو ،ظؿ يالُ بكای اهك يماؾیًهٌؿه اوث لیكا ظكین وبمواقی ؾق ٌكض ؾیؿگاه هالِؿقا جّكیط ؾاقؾ ه١لىل
به يعى يالُ ال ٠لث ظكایث هیكًؿ( .وابمواقی1431 ،ق <291َ :8 ،وامی ٟاالِافهايی1431 ،ق،
ز)128َ :4
 .6بك اوان وشىؾ قابٙۀ ّ
٠لیث بیى يماؾ و اهك يماؾیًهٌؿه ،يماؾ ؾاقای ؾو شهث اوث ،شهحی كه هٍاابه باا
اهك يماؾیًهٌؿه اوث و ال آو ظكایث هیكًؿ و شهحی كه با آو هغایكت ؾاقؾ< لیكا با جكیه بك ؾیؿگاه هالِؿقا
ؾق قابٙه با كیفیث قابٙۀ هعاكاجی ه١لاىل ال ٠لاث (هالِاؿقا1431 ،ق ،ز <396-394َ :1وابمواقی،
َ )395اگك ال همهشهث هٍابه با اهك يماؾیًهٌؿه باٌؿ هماو اهك يماؾیًهٌؿه ؼىاهاؿ باىؾ
ز :1
1431ق ،
يه يماؾ ،واگك هیچ ٌباهحی بیى آو و اهك يماؾیًهٌؿه يباٌؿ ،يمیجىايؿ ال آو ظكایث كًؿ .ؾق والا ٟهًافاات و
وشىؾی آو يیىث< لیكا يماؾ يىبث به اهك يماؾیًه وشىؾ ياللاه و
جفاوت يماؾ با اهك يماؾیًهٌؿه ال ظید شًبۀ
ِ
قلیمه و ّ
ایىقو هالِؿقا جفاوت ه١لىل و ٠لث قا به شًبههای يمُ آو باالهیگكؾاياؿ.
هىیث جب١ی ؾاقؾ و ال 
(هالِؿقا1431 ،ق ،ز)396َ :1
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 .4جایگاه هًش دس يگشػ يمادؽًاخحی هالفذسا
ؾق فلىفۀ هالِؿقا هباظد هكبىٖ به هًك به ً٠ىاو هبعری هىحمل و با يگاه جئىقیک جبییى يٍؿه اوث اهاا باا
جىشه به هً١اًٌاوی كه ؾق ایى پژوهً ال يماؾ ِىقت گكفحه ٌؿه اوث ،و بك اوان هبايی فكاكی وی و يیام
يماؾًٌاؼحی وی آٌكاق ككؾ .چًایى
يى ٞویژگیهای يماؾ ؾق جفكك فلىفی او ،هیجىاو شایگاه هًك قا ؾق يٝام
ِ

بكؾاٌث هیگكؾؾ كه هیجىاو ال ؾو لعا ٚبه شایگاه هًك ؾق يماؾًٌاوی هالِؿقا جىشه ككؾ و هیاو هًكهاا باك
اوان يى ٞجّىیكگكی و يى ٞهعاكات آوها با قویككؾ يماؾًٌاؼحی جمایم لائل ٌؿ:
 . 1با جمككم بك شایگاه وشىؾی هًك و با يٝك به قجبۀ آو ؾق هىحی ،بكاوان يگكي ِؿقایی هك هًكی با جمككم
بك ّ
ه١لىلی آو ال اهاكی هح١االی و هصاكؾ و هعاكااجی كاه باه جباٟ
هىیث شىمايی و يى ٞوال١یث وشىؾی و
ِ
هح١االی ؼاىؾ ؾاقؾ ،يمااؾ هعىاىب هایٌاىؾ .لیاكا باا قویكاكؾ
وشىؾبؽً
ٜهىقی ؼىؾ ال ٠لث 
وال١یث
ِ
ِ
ً
ِؿقایی ال آيصا كه وشىؾبؽً ظمیمی هك ّ
هىیث شىمايی یک اهاك هح١االی هصاكؾ اواث28ظمیمحاا ال آو
ِ
ظكایث آو چًایى بكؾاٌاث
ظكایث ؾاقؾ و يماؾ آو هعىىب هیٌىؾ<اها با جىشه به يى ٞایصاؾ هًك و كیفیث
ِ

ًٌاؼحی وی ؾق اقجباٖ با بكلكاقی هعاكاات
هیگكؾؾ كه ؾق يگكي هالِؿقا و يیم با اجكا بك يٝكیههای هىحی
ِ
ّ
يماؾیى ؾق جمام هكاجب هىحی ٔمى ٌؿت و ٔ١ف هحفاوت يٍاوگك ِی آوها (هالِؿقا[ ،بایجاا]; ،الاف،:
َ ،)214هًكها ال قجبۀ يماؾیى هحفاوجی بكؼىقؾاقيؿ .به ٘ىقیكه هًكهایی كه
ز :9
َ <24همى1431 ،ق ،
ال هصكای اهىق هعىىن و هعاكات ٠كٔی ال اهىق شىمايی ایصاؾ هیٌىيؿ ،ؾق قجبۀ پاییىجاكی يىابث باه
هًكهایی لكاق ؾاقيؿ كه بك اوان ظكایث هىحمین ال اهك يماؾیًهٌؿۀ هح١الی ؤ ٟهیگكؾياؿ و جّاىیك اهاىق
شىمايی و جاب ٟآوها به لعا ٚا٠ؿاؾی ،يیىحًؿ.
 .2ال وىی ؾیگك ِكفيٝك ال ج١ییى قجبۀيماؾیى هًكهای ٘بی١ثيما با جمككم بك قجبۀ وشاىؾی آوهاا ،ال يٝاك
هعاكاجی ؾق يمایً وشه يمااؾیى ؼاىؾ يیام هحفااوت
يگاقيؿه چًیى اوحًباٖ هیٌىؾ كه با جؿلیك ؾق كیفیث
ِ

يماؾیًاهٌاؿۀ

هیباًٌؿ< لیكا هًكهای ٘بی١ثيما ،هعاكاجی قا كه يماؾ ؾق ايؿیٍۀ هالِاؿقا ،يىابث باه اهاك
هح١الیه ؾاقؾ به وشهی پًهاو هیكًًؿ .جىٔیط ایىكه اگكچه ّ
وشىؾی جیى هًكها با يگاه ِؿقایی ال اهاك
هىیث
ِ
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يماؾیًهٌؿه ظكایث ؾاقؾ و يماؾ هعىىب هیٌىيؿ< اها چًیى هًكهاایی باه ياى٠ی شایگااه يمااؾیى ؼاىؾ قا
هىحىق هیكًًؿ و قویككؾ يماؾیى ایى هًكها يىبث به اهك يماؾیًهٌؿۀ ظمیمی آٌكاق يیىث٠ .لث اِلی ایى
ِ
اهك قا هی جىاو ؾق ٠ىاهل لیك شىحصى ككؾ -1 :قویككؾ هًكهًاؿ باك شهاث هعاكاات آوهاا كاه هحمككام باك
َ
ظكایث ـاجی و ظمیمی ال اهىق هح١الی بك
ٔی ال اهىق شىمايی بك پایۀ يى٠ی اقجباٖ ا٠ؿاؾی -يه
ِ
ظكایث ٠ك ِ
ّ
پایۀ اقجباٖ ٠لی -اوث< ٙ٠ -2ف جىشه چًیى هًكهایی بك شًباههاای ياالُ و هعاؿوؾ اٌایاء و ياه اِال
ّ
هىیث يماؾ (كه هماو وشه اقجبا٘یاي با ظمیمث هح١الی اواث)<  -3و ؾق يهایاث ٔا١ف فهان هؽا٘اب
٠ىام كه با جعلیل يگاه ِؿقایی جىاو فهن وشهۀ يماؾیى هًكها قا يؿاقيؿ .بًابكایى قویكاكؾ هًكهاای ٘بیثيماا
بكؼالف هًكهایی اوث كه شًبۀ هعاكاجی آوها به٘ىق هىحمین بك هبًای هعاكاات ال ظماایك ٠الیاه باىؾه و
يماؾیًگی ظمیمی آوها آٌكاق هیباٌؿ.
شًبۀ
ِ

چًیى به يٝك هی قوؿ كه يماؾًٌاوی فلىفۀ هالِؿقا و جعلیل قویككؾ يماؾًٌاوی او ؾق بعاد هًاك باا

هبايی و اهؿاف هًك اوالهی كه هبحًی بك قوابٗ يماؾیى هىحی اوث ،هٙابمث ؾاقؾ و هًك اوالهی باا يگاكي
ِؿقایی ،هًك يماؾیى هح١الی ؾق قاوحای هعاكات اهىق يماؾیًهٌؿهۀ ٠لاىی اواث< لیاكا ؾق هًاك اواالهی
پیىوحه و١ی بك آو اوث كه اهىق هح١الی به ِىقت ه١اقْ با ّ
هىیاث ّ
هماؿن ؼاىؾ باه جّاىیك
جصاكؾی و
ِ
كٍیؿه يٍىيؿ به ٘ىقی كه هًك يبایؿ آو اهىق قا ؾق لالب جّىیكی و يالُ هعؿوؾ كًؿ( .بىقكهاقت:1391 ،
َ)131
هكچًؿ ؾق هًك اوالهی ؾق ابحؿا ايىاو با ایى اٌكال هىاشه هیٌىؾ كه چگىيه یک يٝام يالُ و هحفاوت
هیجىايؿ بیاوگك یک وال١یث هح١الی باٌؿ؟ اها ایى اٌكال با يعىۀ هعاكات آو هكجف ٟهیگكؾؾ< لیكا به بیااو
بىقكهاقت ايىاو هك چیم قا ؾق شایگاه ؼىؾ ٘لب هیكًؿ و ایى لا٠ؿه ؾق هًك اوالهی بهكاق گكفحه هیٌاىؾ و
وشىؾی ؼاَ هماو آفاكیًً بكقوای هایٌاىؾ و همااو
هك گىيه آفكیًً هًكی بك ظىب لىايیى هعؿوؾۀ
ِ
ِ
لىايیى قا لابل فهن و ج١مل هیوالؾ( .هماو )114َ :ال ایىقو بهيٝك هیقوؿ ؾق هًك اواالهی وا١ی باك آو
اوث جا با بهكاقگیكی ً٠اِكی كه ؾاقای ویژگیهای ؼاَ و هًعّاك باهفاكؾی هىاحًؿ يهایاث ٌاباهث باا
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ظٕىق اهك هح١الی ظف ٛگكؾؾ و با اوحفاؾه ال قویككؾ ؼاَ ؾق جٍبیه و ظكایاث باؿوو جىشاه و جمككام باك
شًبههای يالُ و غیك هٍابه و ياهٙلىب ،جٍابههای هیاو ؾو يٝام وال١یث هحفاوت بكشىحهگكؾؾ< باه٘اىقی
كه بیًًؿه بك جفاوتها هحمككم يٍىؾ ،بلكه ٔمى ؾقک وشهۀ يالُ ،يالل و هحفاوت هًك يماؾیى كاه ؾق لالاب
هًك اوالهی شلىه ككؾه اوث با جكیه بك ٌباهثها بحىايؿ به ومث اهك هح١الی هحىشه و هؿایث گكؾؾ.
آيچه ٠اهل يماؾیىٌؿو هًك اوالهی يىبث به وال١یث هح١الی هایٌاىؾ همااو وشهاۀ یلایالكبای هًاك
اوالهی يماؾیى اوث .چًايكه هالِؿقا هك وشىؾ اهكايی (هاهىی) قا ؾاقای ؾو شهث هیؾايؿ< شهحی يااٜك
وشه ;یلی الًفىی :آو و شهحی كه شهث يىقايی و فاائٓ ال
به ـات يالُ و ٜلمايیاي و ظیریث هاهىی و ِ
ظكج١الی و ٠یى وابىحگی و ظكایثگك ال ظكج١الی اوث (هالِؿقا1431 ،ق <195َ :1 ،هماى:1361،
ز:1
َ <489هالِاااؿقا ،1366 ،ز <393َ :2وااابمواقی <681َ :1361 ،وااابمواقی1431 ،ق ،
يماؾ ظمیمث هح١الی اوث .ؾق هًك اوالهی يیم اذك
َ )195و آو وشىؾ ال هماو ظید یلیالكبی و ٜهىقیِ ،
هًكی ال هماو هصكا ال ظمیمث هح١الی ظكایث هیكًؿ و وشهۀ یلیالكبای آو جىواٗ ؼاللیاث هًكهًاؿ باه
هااهىی آو قا پىٌاً
ظؿی شلىهگكی هیكًؿ كه وشهۀ یلیالًفىی و يمُ وشاىؾی و ظیریاث ٜلماايی و
ِ

هیؾهؿ و ال ایىقو هًكهًؿ ال ً٠اِك هًكی بهگىيهای اوحفاؾه هیكًؿ و چًاو آوها قا ؾقهن هیآهیمؾ ،جككیاب
هیكًؿ و ٌكل هیؾهؿ كه به بهحكیى وشه همكى بحىايؿ وشه یلیالكبی و هعاكاجی و قابٙیاي قا يىابث باه
اهك يماؾیًهٌؿۀ هح١الی شلىهگك كًؿ.
 .1همایغۀ آساء دوفیلغىف
هك چًؿ لف ٛيماؾ ؾق ايؿیٍۀ ؾو فیلىىف بهكاق يكفحه اوث اها هك ؾو فیلىىف به وابب جمككام باك باه قواباٗ
ظمیمی بیى هىشىؾات به هعاكات با قویككؾی وشىؾی و يى٠ی قابٙۀ ظمیمی جىشاه ؼاِای ؾاقياؿ .چًایى
بكؾاٌث هی گكؾؾ كه ایى يعىه هعاكات ،هبًای يماؾًٌاوی ؾق يگكي ؾو فیلىىف لكاق هیگیكؾ .ال آيصا كاه
هعاكاجی ایؿهآل قا ياى٠ی اقجبااٖ
ؾاللث لكاقؾاؾی ؾق يٝام فلىفی آو ؾو شایگاهی يؿاقؾ و هعىق اقجبا٘ات
ِ
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جٍبیهی فك( ٞوایه) و اِل (ظمیمث) جٍكیل هیؾهؿ كه هبحًای باك قویكاكؾ هىاحیٌاًاؼحی ؾو فیلىاىف
اوث ،يماؾ قا هیجىاو اهكی ؾايىث كه به يعى جٍبیهی هبحًی بك قابٙۀ ظمیمی و ج١لك وشىؾی ،يٍاوگك اهكی
ّ
هح١الی اوث كه يىبث به يماؾ ؾق ظكن ظمیمث هیباٌؿ و يماؾ ؾق لیاان باا آو ّ
هاىیحی جّاىیكی و ٜلای
هًؿی :اهك شىمايی ال ایؿه هبحًی اوث كه به
ؾاقؾ .با ایى جفاوت كه يگكي افال٘ىيی يىبث به يماؾ بك ;بهكه ِ
يعىی ّ
٠لیث ال آو اوحًباٖ هیگكؾؾ و يماؾ ،اهكی شىمايی و اهك يماؾیًهٌؿه ،ایؿهای هح١الی اوث.
ال آيصا كه افال٘ىو ؾق يگكي هىحیًٌاؼحی ؼىؾ لائل به ولىله هكاجب كریك يیىاث و چًایى بكؾاٌاث
ّ
هیگكؾؾ كه اقجباٖ وشىؾی با جكجب ٠لی ؾق وه قجبۀ هىشىؾات ٠الن ٘بی١ث ،ایؿههاا و اِال ؼیاك هعاؿوؾ
گكؾیؿه اوث يمیجىاو ؾق ايؿیٍۀ وی به ولىله هكاجب يماؾیى كریك لائل ٌؿ .ال وىی ؾیگك وی جّكیعی باك
ّ
ٜلی ایؿهها يىبث به اِل ؼیك يؿاقؾ بًابكایى هكچًؿ قابٙۀ ّ
٠لیث هیاو اِل ؼیك و ایاؿههاا
قابٙۀ جٍابهی و
ّ
بكلكاق اوث اها با جىشه با جىشه به ٠ؿم جّكیط بك قابٙۀ جٍابه ٜلی يمیجىاو قابٙۀ يماؾیى قا هیااو ایاؿههاا و
اِل ؼیك به ِكاظث به افال٘ىو يىبث ؾاؾ ،اگكچه با جكیه بك قابٙۀ ّ
٠لیث هیااو آو ؾو هكجباه ،فاكْ قابٙاۀ

يماؾیى هیاو آو ؾو غیك هعحمل يیىث .اها ؾق يگكي ِؿقایی ،يماؾ ،كه هبحًی بك قابٙۀ ّ
٠لیث اوث به وابب
ّ
قلیماث
وشىؾ هكاجب ٠لی كریك و وشىؾ قابٙۀ جٍبیهی بًا بك جمایم هیااو آوهاا باا اجكاا باه قابٙاۀ ظمیماث و
ِ
٘ىلی كریك هیاو ولىله هكاجب هىحی شكیاو هییابؿ و همۀ ایى قوابٗ به يٍااوگكی
وشىؾی ،قوابٗ يماؾیى
ِ
ال ظكج١الی ؼحن هیگكؾؾ.

جعلیل هٍابه كه ال قابٙۀ يماؾ و اهك يماؾیًهٌؿه ؾق آقاء ؾو فیلىىف اوحًباٖ هیگاكؾؾ ،جاأذیك هٍاابهی قا
ؾق قویككؾ جفكیكی يىبث به هًك بكهیجابؿ و هكچً ؿ با يگاهی افال٘ىيی و ِؿقایی هًك باه وابب ظمیماث
ّ
هاؾ ِی ؼىؾ و ال ظید وشىؾی يىبث باه هكجباۀ ٠االیجاك وشاىؾی (ایاؿههاا ؾق افال٘اىو و ٠مال هصاكؾ ؾق
ً
هالِؿقا) يماؾ هعىىب هیٌىؾ< اها ال ظید جّىیكگكی هًكی ؼىؾِ ،كفا هًكی يماؾیى اواث كاه باؿوو
ایىقو چىو ظیریث جّىیكگكی يماؾ ،جىشه به اهك هح١االی
واوٙۀ هعاكات ،ال اهك هح١الی يٍاوگكی كًؿ و ال 
يماؾیًهٌؿه اوث ،هًكهایی كه بك اوان يى٠ی ٘بی١ثيمایی ایصاؾ هیگكؾيؿ -ال آيصا كاه باه لعاا ٚهاؿف
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هعاكاجی ؾق قاوحای هعاكات يماؾیى يیىاحًؿ -باا يگكٌای افال٘اىيی و ِاؿقایی ،هًاك يمااؾیى هعىاىب
يمیگكؾيؿ.
هكچًؿ هالِؿقا بكؼالف افال٘ىو جفكیک ؾوگايه ای ؾق آذاق ؼىؾ يىبث به هًك يؿاقؾ اها چًیى جفكیكی
ً
يماؾًٌاؼحی هًحىب به وی لعا ٚهیٌىؾٔ .مى آيكه شایگاه هًك با جمككم بك قواباٗ
يگكي
لعاٚ
به
ِكفا
ِ
يماؾیى با يگكي ِؿقایی قا هیجىاو ؾق هًك اوالهی به ً٠ىاو هّاؿالی ال هًاك يمااؾیى ِاؿقایی شلاىهگاك
یافث .ؾق آذاق افال٘ىو بكؼالف هالِؿقا يگاهی ؾو وىیه يىبث باه هًاك آٌاكاق اواث ،اهاا باا هعىقیاث
يگكي يماؾًٌاؼحی افال٘ىيی ،ایى جفكیک هً١ا هییابؿ و شهات آو آٌكاق هیٌىؾ .همچًیى جىشیه هبًایی
ً
با ابحًا بك يماؾًٌاوی ؾق يگكي افال٘ىيی ،قاف ٟهىأ ٟهؽحلف و بٕ١ا هح١اقٔی اوث كه افال٘ىو يىابث
ِ
ّ
به هًك ؾق آذاق ؼىؾ اجؽاـ ككؾه اوث.
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يحیجهگیشی

اگكچه افال٘ىو و هالِؿقا بك لف ٛيماؾ جّكیعی يؿاقيؿ اها با جأهل و جؿلیك ؾق آقای آوها هیجاىاو واایهای
ال قوابٗ يماؾیى قا ؾق كل بىحك فلىفی جفكك ایٍااو ؾقک كاكؾ .ال ایاىقو يماؾًٌاوای ؾق جفكاك افال٘اىو و
هالِؿقا هبحًی بك جىشه به هبايی فككی آو ؾو و ياى ٞهعاكاات ایاؿهآل ؾق يٝاام فكاكی آوهاواث .ؾق ایاى
پژوهً با جأهل ؾق آقاء ؾو فیلىىف ،هً١ایی ال يماؾ بكؾاٌاث گكؾیاؿ كاه باه ؾلیال جٍاابه ؾق كلیاث هباايی
ایاىجكجیاب يمااؾ ،اهاكی اواحًباٖ
هىحیًٌاؼحی آوؾو ،يى٠ی هٍابهث ؾق هً١ای يماؾ قا يحیصه هیؾهؿ .باه 

ّ
ظمیمی وشىؾی بك اوان هٍابهث ٜلای و ه١لاىلی يىابث باه اهاك يماؾیًاه ٌاؿه
هیگكؾؾ كه يى٠ی اقجباٖ
ِ
ؾاقؾكه وال١یحی هح١الی اوث.
بهيٝك هی قوؿ يگكي يماؾًٌاؼحی ؾو فیلىىف ؾق شایگاه هًك ؾق ايؿیٍۀ آوها جأذیك هىحمین ؾاقؾ جا آيصا
يماؾًٌاؼحی افال٘ىيی و ِؿقایی يىبث به هًك اوحًباٖ كاكؾ و ؾق
كه يى٠ی جمایم جفكیكی قا هیجىاو با يگاه
ِ

ه١كفحی يماؾ ،هًك به ؾو يى ٞيماؾیى و غیك يماؾیى جعلیل هایگاكؾؾ .باكایى اواان
ایى قاوحا بك هبًای غایث
ِ
اللهۀ هعاكات و جّىیكگكی هًك يماؾیى ،بك پایۀ اقجباٖ آو با ظمیمث يماؾیًهٌؿۀ ٠الیه هیباٌاؿ كاه ٔامى

كیفیث يگكي ه١كفحی هًكهًؿ ٌكل هیگیكؾ.
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يىؽثها


پی
1. Symbol
2. Resemblance.
3. Imperceptible by any sense /Purity.
4. Invisible.
5. Unchangeableness
6. Eternal/Immortal
7. Participation
8. Mimesis/ imitation
9. Pattern

 .11بهكههًؿی ؾق وال ٟؾق ايؿیٍۀ افال٘ىو ٠اهل وشىؾ هعىىوات و ظاؾخ ٌؿو آوهاوث( .افال٘ىو:1381،
َ<1723-1724همى <598َ :1351،همى)239َ :1387،
11. Resemblance
12. Not true
13. Image/Copy

ً
 .14هً١ایی كه اقيىث كاویكق ال يماؾ ؾق ايؿیٍۀ افال٘ىو اقائه هیكًؿ ِكفا به شًبۀ كاقبكؾ آو ؾق ؾیالكحیک بال
هیگكؾؾ< لیكا وی يماؾ افال٘ىيی قا هفاهین جصىنیافحهای هیؾايؿ كه ؾق شكیاو ؾیالكحیک ،يالل و وىقؾهًؿه به
وىی ایؿهها هىحًؿ ،(Hamburge, 1956: p.18) .لیكى او يماؾ قا ؾق ظىلۀ هإلفههای لبايی هعؿوؾ هیكًؿ و
فلىفی افال٘ىو لعا ٚهیكًؿ .وایمى بكیحى يیم هً١ای ؾیگك ال يماؾ
يماؾها قا اهىقی يٝیك اوٙىقه و ج١كیف ؾق يگاه
ِ
ً
قا ؾق جفكك افال٘ىيی اقائه ؾاؾه و يماؾ قا چیمی كه يٍاوگك و ِكفا جّىیك چیم ؾیگك اوث ،لعا ٚهیكًؿ(Brittan, .
ٔكوقت
) ،2003: p.11لیكى وی هً١ای يماؾ قا بىٗ ؾاؾه و جىشهی بك اِىل فككی افال٘ىيی ؾق ج١كیف يماؾ و يیم
ِ
وشىؾ قابٙۀ ظمیمی بك پایۀ بهكههًؿی و كیفیث هعاكات ایؿهآل يؿاٌحه اوث.

 .15ؾق ايؿیٍۀ افال٘ىو جّىیك جا شایی كه جّىیك اوث وشىؾ وال١ی ؾاقؾ .آو وشىؾ وال١ی ،ؾق هفهىم ظمیمی بىؾو و
ایىقو افال٘ىو
وشىؾ ظمیمی يیىث و اهك اِیل ،ظمیمی اوث و ظال آيكه جّىیك به يٝك هیقوؿ كه اِل اوث .ال 
ظمیمث و اِالث قا به هًب ٟو ٠لث آوها اؼحّاَ هیؾهؿ .با جفعُ ؾق هحى افال٘ىو ،هالظٝه هیٌىؾ كه
يمىؾها بیى ظمیمث و وشىؾ هىحًؿ و آغالی بكای جفكیكی هىحًؿ كه گام هً١اؾاقی به ومث جفكیک اؾقاكی اوث.
) (Seligman, 1974: p.18
16. Recollect
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 .17افال٘ىو يىبث به هًك ؾق هؿیًۀ فأله ؾق قوالۀ شمهوروهىٌٔ ٟفافی يؿاقؾ و ؾق بكؼی ٠باقات وشىؾ هًكهًؿاو
قا ؾق شهاوٌهك ایؿهآل٘ ،كؾ هیكًؿ و ؾق بكؼی ٠باقات وشىؾ آوها قا ٠اهل جكبیث قوظی و هً١ىی افكاؾ هیؾايؿ
(افال٘ىو )572-579،175-177ُِ :1391،كه به يٝك هیقوؿ ایى هىٟٔگیكی ؾوگايه به وبب كیفیث ایصاؾ
اذك هًكی و جفاوت آذاق هًكی ؾق كیفیث هعاكات يماؾیى یا غیك يماؾیى آوها اوث.
 .18بیكؾللی لائل به گىحكي هّؿالی هفهىم جملیؿ ؾق ٌكایٗ هؽحلف اوث .به بیاو او ;لف ٛجملیؿ ;:Mimesis
یكی ال پكؾقؾوكجكیى هّٙلعات ؾق لیباییًٌاوی افال٘ىو اوث ،لیكا هً١ای اِلی آو پیىوحه با ظككث ؾیالكحیكی
لب ٛو بىٗ هییابؿ و به همیى واو هحكاؾفهای آو یً١ی بهكههًؿی ; ،:Methexisهمايًؿی ; ،:Homoiosisو
ٌباهث ;( :Paraplesiaبیكؾللی و هاوسكن .)3-4َ :1387 ،وی جملیؿ ؾق باب هًك قا يى٠ی جملیؿ هٙكوؾ و
كاـب ؾق ايؿیٍۀ افال٘ىو ه١كفی هیكًؿ و به شًبۀ ٜاهكيمایی و ٠ىامفكیبی هًك ؾق يگاه افال٘ىو اٌاقه هیكًؿ كه
ٌباهث اِیل با وكهٍك يؿاقؾ بلكه يى٠ی ٌباهث ٜاهكی ؾق آو اوث (هماو .)3َ ،ال وىی ؾیگك ؾو اوحیىق
ظمیمی
يى٠ی جملیؿ ایؿهآ ل ؾق ايؿیٍۀ افال٘ىو قا يیم لعا ٚهیكًؿ كه ایؿهآل بىؾو آو به وبب جملیؿ ال ؾيیای
ِ
ایؿههاوث و چىو هًك فالؿ چًیى جملیؿی اوث ؾق يگاه افال٘ىو يفی هیٌىؾ(Stiver,1996: p.9) .
 .19افال٘ىو ؾق ٠باقات هؽحلف بكای هًك ،ج١ابیك هؽحلف قا بهكاق هیبكؾ كه ٠باقت اوث ال جؽًه ; :Techneبه
هً١ای فى و ؾايً ،پىئىیه ; :Poesisبه هً١ای جىلیؿ و ایصاؾ ككؾو ،هیمىیه ; :Mimesisيى٠ی جىلیؿ جملیؿی ال
ٌیئی ؾیگك كه به جىلیؿ اِل ٌیء يمیپكؾالؾ .آيچه ؾق يگاه افال٘ىو ؾق هىقؾ هًك هًفی و هٙكوؾ اوث به شًبۀ
هیمىیه یا جملیؿ بالهیگكؾؾ( .يمیلاؾه )98-99َ :1389 ،
20. Imitator

ككؾو
 .21ؾيهام ؾق ٌكض ؾیؿگاه افال٘ىو ؾق قوالهی ایىو ،جّكیط هیكًؿ كه افال٘ىو ؾق ایوو و١ی ؾق آٌكاق ِ
هىئلهای پیچیؿه و ظل جًً ا٠حباق ه١كفثًٌاوی ٔ١یف ٌ١ك و لؿقت آٌكاق و هٍهىؾ آو ؾاقؾ .به ل٠ن ؾيهام چًیى
ٌ١كی ؼاقز ال اؾقاک ظىی اوث (Denham,2012: p.85).ايؿقوىو ایى يگكي افال٘ىو يىبث به ٌ١ك ؾق
قوالۀ ایوووبه يى ٞجملیؿ بهكاققفحه ؾق آو اقشا ٞهیؾهؿ كه هحمایم ال جملیؿ ؾق ٌ١ك ؾق قوالۀ شمهور اوث .ال يٝك او
جملیؿ اهىق فیمیكی اوث و جملیؿی كه ؾق ایىو هٙكض
جملیؿی كه افال٘ىو ؾق شمهىق به ٌا٠ك يىبث هیؾهؿ،
ِ

هیگكؾؾ ،جملیؿ ال الهام الهی اوث و چًیى ٌ١كی پؿیؿهای هیٌىؾ كه ال ٘كیك آو هیجىاو با ظمایك الهی اقجباٖ
بكلكاق ككؾ(Anderson,2014: p.41) .
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22. Phantastic art
23. Art of likeness-making
24. Ignorance
25. Scientific or learned imitation
26. Imitation

 .27هال ٠لی يىقی ؾق جعلیل بعد هالِؿقا ؾق قابٙه با جٙىقات الظك به وشىؾ بك آو اوث كه ;لعىق ٌیء غیك
هىحمل هرل لعىق ٜل به ـیٜل اوث يه لعىق ٌیئی به ٌیء ؾیگك( :يىقیاالِفهايی7095،ق.)11َ :7 ،
 .28به جّكیط هالِؿقا اشىام ٠لث ؾق هً١ای وشىؾ ؾهًؿه يیىحًؿ (هالِؿقا1431،ق ،)114َ :اها ٠لث ا٠ؿاؾی
هعىىب هیٌىيؿ و لهیًۀ اللم بكای اٙ٠ای ِىقت و وشىؾ به ٌیئی ؾیگك قا فكاهن هیآوقيؿ.
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هًابغ و هآخز
 .1افال٘ىو ( ،)1351پ رهًیأش وهصموعهوآذ روافالعوو ،جكشماۀ هعماؿظىاى لٙفای ،ز ،2جهاكاو:
ٌككث وهاهی افىث.
 ،)1381( ،_____ .2جیم د ئوش و رهوآذ د روافالعددوو ،جكشمااۀ هعمااؿظىااى لٙفاای ،ز ،3جه اكاو:
ؼىاقلهی.
 ،)1387( ،_____ .3ف یأ و وغعورض له،جكشمۀ هعمؿ ٠لی فكوغی< جهكاو :هكهه.
 .4بىقكهاقت ،جیحىن ( ،)1391هًروهمأش واصولو ر ظه  ،جكشمۀ شالل وحاقی ،جهكاو :وكوي.
 .5بیكؾللی ،هىيكووی و شاو هاوسكن ( ،)1387ج ریخو وهط ئلوزیت ییغً ضی ،جكشمه هعمؿ وا١یؿ
ظًایی كاٌايی ،جهكاو :هكهه.
 .6وبمواقی ،هال هاؾی (1431ق) ،ظ غیهوةروالعکمةوالمحا لیةوفیواالضف روالاملیةواالرةاه ،ز،1،6،8
لن٘ :لی١ة الًىق
 ،)1361( ،_______ .7ظ غدیهوةددروالػدواهأوالرةوةیددةوفدیوالمًد هسوالطدلوکیة ،جهاكاو :هككام يٍااك
ؾايٍگاهی.
بىهىلی< (1431ق) ،ظ غیهوةروالعکمةوالمحا لیةوفیواالضدف روالاملیدةو
 .8ومی ٟاالِفهايی ،اوما٠یل 
االرةاه ،ز ،4لن٘ :لی١ة الًىق

ّ
ِ .9ؿقالؿیى ٌیكالی (هالِؿقا) ،هعمؿبى ابكاهین< (1421ق)،واجع والا للو والمامول هصموعدهو
رض ئلوفلطفیوصأرالمحألهیى،وجهكاو :ظكمث.
[ ،_______ .11بیجا]; ،الف ،:ایم ػوالً ئمیى ،جهكاو:ايصمى اوالهی ظكمث و فلىفه ایكاو.
 <)1366( <_________ .11جفطیروالمرآووالکرین ،ز ،2لن :بیؿاق.
[ ،_______ .12بیجا]; ،ب  ،:الع غیهوعلیوالهی توالػف ء ،لن :بیؿاق.
1431( ،_______ .13ق) ،العکمةوالمحا لیةوفیواالضدف روالاملیدةواالرةادة ،ز،1،2،4،5،6،8،9لان:
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.ة الًىق١٘لی
. هككم يٍك ؾايٍگاهی: جهكاو، الػواهأوالرةوةیةوفیوالمً هسوالطلوکیة،)1361( ،_______ .14
. ٘هىقی، جهكاو، المػ عر،): ;الف،1363( ،_______ .15
. ايصمى اوالهی ظكمث و فلىفۀ ایكاو:  جهكاو، المف جیطوالغیب،): ;ب،1363( ،_______ .16
 ظ غیهوةدروالعکمدةوالمحا لیدةوفدیواالضدف روالاملیدةو،)ق1431( لیبىشمٍیؿ٠ ، يىقی االِفهايی.17
ة الًىق١ ٘لی: لن،1 ز،االرةاة
لاىم٠  پژوهٍاگاه: جهاكاو،وهاً و وهص یكوهًر، ر ایحیوایرايیوازوظکمث،)1389(  هعمؿ، يمیلاؾه.18
.ات فكهًگی١الٙايىايی و ه
 جكشماۀ بهاماؾ، یت چه ایوج ریخیوةرويظریدهوا ةدیوازوافالعدوووجد وةد رت،)1386(  قیچاقؾ، هاقلًؿ.19
. ايحٍاقات ؾايٍگاه گیالو: قٌث،بككث
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