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ّ
چکیذهّ
قابٙۀ ٕ٨یلث ،ه١ك٨ث و ؼیك یکی ال هعىقهای اواوی ؾق ٨لى٩ۀ اؼال ٪هعىىب هیگكؾؾ و يى ٞيگاه به ایى قابٙه
به٘ىق ٘بی١ی پیاهؿهایی قا ؾق بعد اِالث ٠لن یا اِالث ٠مل و یا ؾیؿگاهی ووىم بوه ؾيبوال ؾاقؾ.ؾق ایوى لهیًوه
ا٨ال٘ىو٨ -یلىى ٦بمقگ یىياو باوحاو -و هالِؿقا -ايؿیٍمًؿ بمقگ ٨لى٩ۀ اوالهی -ؾق بعد ال هىئلۀ ٕ٨ویلث،
يگاهی هًعّك به ٨كؾ ؾاقيؿ که هؤیؿ اقجباٖ جًگاجًگ اؼال ،٪ه١ك٨ثًٌاوی و هىحیًٌاوی اووث .ایوى پوژوهً
بك آو اوث جا با قوي جعلیلی -جىِی٩یٔ ،مى بكقوی هبايی ٨لى٩ی ا٨ال٘ىو (ال شمله يٝكیوۀ ایوؿه) و هالِوؿقا
(ال شمله هكاجب جٍکیکی وشىؾ و يیم يگاه ویژه به ي٩ه و ظكکوث اووحکمالی آو) ،جٍوابهات و جًواٜك آقاء آو ؾو قا
بیاو کكؾه و ج٩اوتها و ا٨حكا٬ات هىشىؾ ؾق ایى لهیًه قا واکاوی و جعلیل يمایؿ.با جٍوكیط هىوئلۀ ٕ٨ویلث و جعلیول
واؼحاقی آقاء و يیم جىشه به هبايی ٨لى٩ی هح٩اوت آو ؾو ايؿیٍمًؿ ،هیجىاو ایىهمايی وشىؾی ه١ك٨ثٕ٨ ،ویلث و
ؼیك قا ؾقیا٨ث .یگايگی وه ه٭ىلۀ هفکىق با جکیه بك هعىقیث ه١ك٨ث و اظا٘ۀ ه٩هىهی آو بك ٕ٨یلث و ؼیوك ٬ابول
اذبات اوث ،آوچًاوکه جع٭ ٫ه١ك٨ث ،به هً١ای ظّىل ٕ٨یلث و يیم پیؿایً ؼیك اوث.
واژگاوّکلیذیٕ٨ :یلث ،ظکمث ،ه١ك٨ث ،ؼیك ،کمال ،و١اؾت.
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همذههّ
چیىحی ٕ٨یلث و چیىحی ظ٭ی٭ث ٠لن یکی ال هباظد ههن ؾق ٨لى٩ه اوث و ال آيصا که بكقوی اؼال ٪ال ب١وؿ
٨لى٩ی به ً٠ىاو یکی ال اولىیثهای ٨لى٩ۀ یىياو باوحاو هٙكض اوث ،چیىحی ظ٭ی٭ث ٕ٨یلث٠ ،لون و ؼیوك و
اقجباٖ آيها یکی ال هباظد ههن ؾق هیاو يٝكیات ٨الو٩ۀ یىياو به ٌماق هویقوؾ .قویکوكؾ يوىیى وو٭كاٖ کوه بوك
اقجباٖ ٕ٨یلث و ه١ك٨ث اوحىاق اوث ،آ٤الگك قویکكؾ ؼاَ ا٨ال٘وىو بوه ایوى هىوئله هویباٌوؿ .ا٨ال٘وىو ؾق
قوالههای هؽحل ٧ؼىؾ يٝیك ٨ایؿوو٨ ،ایؿقون ،پكوجاگىقان ،شمهىق و ٤یكه جعث جأذیك ج٩کك و٭كا٘ی و يیم بك
هبًای هبايی هىحیًٌاؼحی ؼىؾ و يٝكیۀ ایؿه با قویکكؾی ؼاَ به ٘كض ایى هىئله هویپوكؾالؾ .ؾق وا٬و ٟؼیوك
اؼال٬ی و ٕ٨یلث ؾق ٨لى٩ۀ ا٨ال٘ىو بك هبًای اقجباٖ ايىاو با ایؿهها وال ٘كی ٫ه١ك٨ث ،هً١ایی ؼاَ هییابؿ.
ؾیؿگاه ٌاقظاو و پژوهٍگكاو ٨لى٩ۀ اؼال ٪ا٨ال٘ىو ،ا٤لب ؾق جبییى اٌكا ٦ظکمث بوك ؾیگوك ٕ٨وایل بوا
ابهاهاجی هىاشه اوث Dلیكا بكؼی ال آوها يٝیك وقيك یگك ،گواؾاهك ،گىوحىو هوك و ٤یوكه يحىايىوحهايوؿ بوه ؼوىبی
هنوايی هّؿا٬ی ه١ك٨ث و ٕ٨یلث قا جىشیه کًًؿ و ال جعلیلهای ياجماهی بهكه شىحهايؿ و بوه ِوىقت کلوی و
پكاکًؿه٠ ،باقات ا٨ال٘ىو قا بكقوی کكؾهايؿ .ؾق ایى ج٩اویك هنپىٌايی واؼحاقی هباظد ا٨ال٘ىو هٍهىؾ يیىث
و ؾق پژوهًهای آوها يى٠ی ؾقهنآهیؽحگی ؾق ٠باقات قوالههای هؽحل ٧ا٨ال٘وىو ؾیوؿه هیٌوىؾ کوه همویى
٠اهل يیم وبب ٌؿه اوث که ایى هىئله ياٜك به پژوهًهای ایٍاو با٬ی بمايؿ که چكا و با چه هبًایی گاه ؾق آذاق
ا٨ال٘ىو ه١ك٨ث هماو ٕ٨یلث اوث و گاه ه١ك٨ثٕ٨ ،یلث يیىث
ؾق ایى پژوهً و١ی ٌؿه اوث با جعلیل واؼحاقی و هعحىایی ٠باقات ا٨ال٘ىو و بك پایۀ هبًای ٨کكی وی يوىٞ
يگاه او به ٕ٨یلث و اقجباٖ آو با ه١ك٨ث و ؼیك بكقوی ٌىؾ جا ج١اقٔواجی کوه ؾق ایوى قاووحا ؾق ٠بواقات وی وشوىؾ
ؾاقؾ٩ٌ ،ا٦والی گكؾؾ .ؾق ایى شىحاق ؾق بؽً ا٨ال٘ىو آقاء وی ؾق بعد یکىايی ه١ك٨ث به هًملۀ کول ٕ٨ویلث
جعلیل و جٙبیٌ ٫ؿه و يٍاو ؾاؾه هیٌىؾ ج٩اوت ه٩هىهی ٕ٨ایل بك هبًای اظا٘ۀ ه٩هىهی ظکمث بك آيهاوث.
ال وىی ؾیگك ؾق ؾیؿگاه ٨الو٩ۀ اوالهی يیم که بوا قویکوكؾی ؾیًوی و ٠٭اليوی بوه هباظود ٨لىو٩ۀ اؼوال٪
هیپكؾاليؿ ،هىئلۀ قابٙۀ ظ٭ی٭ث ٠لن ،ؼیوك و ٕ٨ویلث ال شایگواهی ؼاِوی بكؼوىقؾاق اووث .ؾق ایوى هیواو
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هالِؿقا ؾق آذاق هؽحل ٧ؼىؾ يٝیك اضفار اربعه ،شىاهدالربىبیه ،مفاتیح الغیب ،رضالۀ ضه اصل و ٤یكه بوا جکیوه
بك هبايی ٨لى٩ی ؼىؾ و شایگاه ٠لن و ه١ك٨ث به ٘كض هىئله ؼیك و ٕ٨یلث و اقجباٖ آو با ه١ك٨ث هیپوكؾالؾ .ؾق
وا ٟ٬هىئله ای که ؾق بعد ٨لى٩ۀ اؼال ٪هالِؿقا ؾق قاوحای پژوهً ظأك هٙوكض هویگوكؾؾ ایوى اووث کوه
چگىيه ٨كؾی که ظکمث و ه١ك٨ث کىب هیکًؿٌ ،ؽّی ٕ٨یلثهًؿ هعىىب هیٌىؾ و بوه ٠بواقت ؾیگوك
چه اقجبا٘ی هیاو ٕ٨یلث و ه١ك٨ث وشىؾ ؾاقؾ که ظّىل ه١ك٨ث به هً١ای ظّىل ٕ٨یلث جل٭ی هیگكؾؾ بوك
ایى اوان ؾق ایى پژوهً هیکىٌین ٔمى جعلیل هىائل ٨ى ٪بوك اووان هبوايی ٨لىو٩ی ِوؿقایی و جٙواب ٫و
جعلیل ٠باقات وی ،يى ٞاقجباٖ هیاو ظکمث يٝكی و ٠ملی آٌکاق گكؾؾ و ال ایى قهگفق ،چیكگی ظکمث يٝكی
بك ظکمث ٠ملی با ابحًا بك قویکكؾ هبًایی ظکمث يٝكی و ویٙكۀ ٠لن بك ٠مل و يیم ه١ك٨ث بك ؾیگك ٕ٨ایل کوه
ؾق ب١ؿ ٠ملی هىقؾ جىشه ٬كاق هیگیكؾ ،ج٩ىیك و جبییى ٌىؾ .ؾق ایى شىحاق با بكقوی هىئلۀ ؼیك اؼال٬ی و اقجباٖ
آو با ؼیك وشىؾی ،و اقجباٖ واوٙی ؼیك ؾق يىبث ه١ك٨ث و ٕ٨یلث ،کی٩یث اقجباٖ ؼیك با ه١ك٨ث و ٕ٨یلث و
چگىيگی اوحیالی ه١ك٨ث بك آو ؾو آٌکاق هیگكؾؾ.
هىئلۀ اِلی ایى شىحاق کی٩یث اقجباٖ ٕ٨یلث ،ظکمث و ؼیك ؾق ب١ؿ ٨لى٩ۀ اؼال ٪ال ؾیوؿگاه ا٨ال٘وىو و
هالِؿقاوث .ؾیؿگاه ا٨ال٘ىو و هالِؿقا ؾق هىئلۀ اقجباٖ ٕ٨یلث و ٠لون بوه يعوىی همىوىیی ؾاقؾ و ؾق ایوى
پژوهً ٔمى جعلیل يٝكیات هك یک ال ؾو ٨یلىى ٦و هبايی ٨کكی آوها ؾق ایى لهیًوه ،جٍوابهات ٨کوكی آو ؾو
جؿ٬ی ٫هیٌىؾ و ج١اقٔات اظحمالی جعلیل هیگكؾؾ و ؾق يهایوث ا٨حوكا٪هوای ؾیوؿگاههای آو ؾو يیوم واکاویوؿه
ؼىاهؿ ٌؿ .ؾق ایى قاوحا شایگاه اقجباٖ ظ٭ی٭ث ٕ٨یلث و اقجباٖ آو با ٠لن ؾق چیىحی وو١اؾت ظ٭ی٭وی يیوم ال
ؾیؿگاه ؾو ٨یلىى ٦بكقوی هیٌىؾ .ایى پژوهً با جکیه بك هىحًؿات ایوى ؾو ٨یلىوى ٦و بوا ٌویىهای جعلیلوی-
جىِی٩ی به جبییى آقاء آو ؾو هیپكؾالؾ و با قویکكؾی جٙبی٭ی آقاء آيها قا جعلیل هیکًؿ.
ّ.1بشسعیّفنیلثّدسّايذیؾۀّافالىىوّ
ا٨ال٘ىو باالجكیى اوِا ٦اؼال٬ی ايىايی قا گواه ؾق چهواق وِو (Plato, 1924, 3: p.135) ٧و گواه ؾق پوًس
وِ ٧ؼالِه کكؾه اوث و ؾق هصمى ٞال آيها به ً٠ىاو ٕ٨یلث يام بوكؾه اووث .وی ؾق قووالۀ پكوجواگىقان ؾق
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بیاو چیىحی ٕ٨یلث ،پًس وِ ٧قا به ً٠ىاو اشمای ٕ٨یلث يام هویبوكؾ کوه ٠باقجًوؿ ال ٠وؿالثٌ ،1وصا٠ث،2
ا٠حؿال ،3ؾیًؿاقی ،4ؾايایی ،5لکى آيها قا اشمایی هحبایى ال هون يمویؾايوؿ(Plato, 1924, 1: p.p150-151) .
البحه بایؿ جىشه ؾاٌث که ؾق ایًصا هیاو ٠مل و وِ ٧ج٩اوت وشىؾ ؾاقؾ و وظوؿت هوىقؾ يٝوك ا٨ال٘وىو ال ایوى
ٕ٨ایل پًصگايه ؾق ظ٭ی٭ث وظؿت اوِا ٦اوث يه وظؿت ا٠مال ياٌی ال ایى اوِا D٦چًاوکه وی ؾق قوالۀ
گرگیاش هكاؾ ال ايصام ٠مل قا يحیصه و ٤ایث ٠ملی هیؾايؿ که ياٌی ال وِ ٧ي٩ىايی اوث و ؼىؾ ٠مل بً٩ىوه
هٙلىب يیىث( 6.ا٨ال٘ىوD1165 ،ه)131 :
ا٨ال٘ىو ؾق قوالۀ پروتاگىراش هیکىٌؿ ایىهمايی ٕ٨ایل قا اذبات کًؿ و به بیاو ؾیگك ظ٭ی٭وث ٕ٨وایل پوًس-
گايه قا یک چیم هیؾايؿ که يامهای هؽحل٩ی ؾاقيؿ .ؾق ایى هیاو ٌباهث لیواؾ چهواق هوىقؾ ال ایوى اوِوا ٦بوه٘ىق
جلىیعی پفیك٨حه هیٌىؾ ،لکى ٌباهث ٌصا٠ث با ٕ٨ایل ؾیگك هىقؾ جكؾیؿ ٬كاق هیگیكؾ Dبا ایى ٨كْ که چوه بىوا
ا٨كاؾ ٌصا٠ی هىحًؿ که ٨ا٬ؿ هكیک ال چهاق ٕ٨یلث ؾیگك هیباًٌؿ .ا٨ال٘ىو قاه ظل ایى هىوئله قا ؾق ٌوًاؼث و
٠لن هیؾايؿ و ٌصا٠ث قا به هً١ای شىاقت ٬كاق يمیؾهؿ ،بلکه ال يٝك وی ٌصا٠حی ٕ٨یلث هعىوىب هویٌوىؾ
که همكاه با ؾايایی باٌؿ (Plato, 1924, v.1: p.p174,186) .وی ؾق ٠باقات لیاؾی ال ٌصا٠ث جل٭ی ظکمث قا
ؾاقؾ (ا٨ال٘ىوD1165 ،ؾ D010 :همىD1164 ،بD16،25 :همى)167-166 :1175 ،
ا٨ال٘ىو ؾق قوالۀ جمهىر چهاق وِ ٧قا به ً٠ىاو اوِا ٦اِلی ايىاو ٕ٨یلثهًؿ ٬كاق ؾاؾه اوث که ٠باقجًوؿ
ال ٌصا٠ث ،ؾايایی ،ؼىیٍحىؾاقی و ٠ؿالث .7ایى اوِا ٦به وشهی هًٍوائی ؾقويوی و ي٩ىوايی ؾاقيوؿ و ؾق وا٬وٟ
٠اهل آوها ٬ىای وهگايۀ ي٩ه هیباٌؿ (Plato, 1924, v.3: p.p.134-135)8.با جؿ٬ی ٫ؾق ج١اقی٩ی کوه ا٨ال٘وىو
ال ایى ٕ٨ائل اقائه ؾاؾه اوث هیجىاو ؾقیا٨ث که هیاو ایى ٕ٨ایل اقجبا٘ی جًگاجًگ وشوىؾ ؾاقؾ ،بوه يعوىی کوه بوا
جع٭ ٫هك یک ال ایى اوِا ،٦ؾیگكی يیم جع٭ ٫هییابؿ و ؾق بیاو هك یک ال آيها به يعىی ظاکمیوث ٬وىۀ ٠ا٬لوه بوك
ؾیگك ٬ىا و والگاق کكؾو ٬ىا با یکؿیگك به چٍن هیؼىقؾ .بكایى اوان هٍؽُ هویگوكؾؾ کلیوؿ ظول اقجبواٖ ایوى
ٕ٨ایل ؾق وِ ٧ؾايایی و ظکمث اوث Dلیكا ظاکمیث ٬ىۀ ٠ا٬له ،بیٍحكیى يمىؾ قا ؾق وِ ٧ظکمث ؾاقؾ.
ّ.1-1سابيۀّفنیلثّوّػلنّ

هماو٘ىق که ؾق هبعد پیٍیى گ٩حه ٌؿ ،ؾايایی ؾق ج١كیٕ٨ ٧یلث ،ي٭ٍوی بًیواؾیى ؾاقؾ و ٠اهول اقجبواٖ ؾیگوك
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ٕ٨ایل به یکؿیگك هیباٌؿ 9.لکى هكاؾ ا٨ال٘ىو ال ٠لن ،هك يىًٌ ٞاؼحی يیىث ،بلکه ه٭ّىؾ او باالجكیى هكجبوۀ
ًٌاؼث یً١ی ٠لن ظ٭ی٭ی اوث ،چًاوکه ؾق ظ٭ی٭ث ؾق ٨لى٩ۀ ا٨ال٘ىو کىی که واشؿ ایى ؾايایی اوث ،واشوؿ
کل ٕ٨یلث اوث( .ا٨ال٘ىوD1164 ،ب )25 :اها بكؼىقؾاقی ال ٕ٨یلث ؾاقای هكاجبی اوث که باالجكیى هكجبۀ
ٕ٨یلث ال آو ٨یلىى ٦ظ٭ی٭ی اوث که همۀ ٕ٨ایل قا بوه جبو ٟظکموث ؼوىؾ ؾاقاووث (Plato, 1924, v.3:
) .p.p.187-188وی ؾق قوالۀ جمهىر ال ي٩ه ٨یلىى ٦با ج١بیك ٘Cب ٟظکیمايه 10Bیاؾ هویکًوؿ کوه ؼّوایُ
ظىى اؼال٠ ،٪ؿالث و ؼىیٍوحىؾاقی قا ؾق پوی ؾاقؾ (Ibid) .هكچًوؿ ٨یلىوى ،٦بواالجكیى هكجبوۀ ٕ٨ویلث قا
ؾاقاوث ،اها ؾیگكاو يیم به جب ٟبكؼىقؾاقی ال ٠لن و هیماو ه١ك٨حوی کوه بوه ظ٭وای ٫ؾاقيوؿ ال هكاجبوی ال ٕ٨ویلث
بكؼىقؾاق هىحًؿ.
ا٨ال٘ىو ؾق هىاقؾ هح١ؿؾ ،جع٭٠ ٫لن ؾق ايىاو قا بههًملۀ جع٭ ٫هك یک ال ٕ٨ایل ال شمله ٌصا٠ث 11هیؾايوؿ.
(ا٨ال٘ىوD1164 ،ب )25:وی ؾق يحیصهگیكی يهایی قوالۀ پروتاگىراش ٔمى ج١كی٩ی بیاو هیکًؿ ٕ٨Cوایل ا٠ون
ال ٠ؿالث و جىلٗ بك ؼىؾ و ٌصا٠ث ،یکی هىحًؿ و شم ؾايً يیىحًؿ(Plato, 1924, v.1: p.187) B.
٬ىل به اقجکاب قـایل به وبب ياؾايی و يؿاٌحى ٠لن يیم يمىؾی ال وظؿت ٕ٨ویلث و ٠لون ؾق ج٩کوك ٨لىو٩ی
ا٨ال٘ىو اوث( .ا٨ال٘ىوD1164 ،ال )160،144 :٧اللم به ـکك اوث که هكاؾ ا٨ال٘ىو ال ٠لن٠ ،لن به ظ٭ای ٫و
ایؿههاوث که هىشب قوحگاقی و و١اؾت ظ٭ی٭وی ٨وكؾ ظکوین هویٌوىؾ( .ا٨ال٘وىوD1165 ،ؾ D012 :هموى،
 );@A :9;A8هكچًؿ وی ؾق قوالۀ منى هیکىٌؿ اذبات کًؿ که ٕ٨یلث ،ه١ك٨ث ٬ابلآهىؼحى يیىوث Dاهوا ؾق
آ٤ال٨ ،كٔیهای قا هٙكض هیکًؿ که ؾق قواالت ؾیگك ؼىؾ ال ٬بیل پروتماگىراش و الخمص ،ؾق ايحهوا آو قا يحیصوه
ا
هیگیكؾ (Plato, 1924, v.2: p.50) .وی ؾق ایى بعد ٌىاهؿ و يمىيوههوایی ال ا٨وكاؾی قا هویآوقؾ کوه ٜواهكا
ا
ٕ٨یلث قا ج١لین هیؾهًؿ اها ظ٭ی٭حا ؾايىحه یا يؿايىحه شىاياو قا ٨كیب هیؾهًؿ بًابكایى او ال ایوى بیواو اووح٩اؾه
هیکًؿ جا اذبات کًؿ چىو بكای ٕ٨یلث ،ه١لمی يمیجىاو یا٨ث ،بًابكایى ٕ٨ویلث ،اهوكی ٤یوكآهوىؼحًی اووث.
) (Ibid: p.53-55لکى بایؿ جىشه ؾاٌث که ا٨ال٘ىو ایى ووؽى ؼوىؾ هبًوی بوك وشوىؾ يؿاٌوحى ه١لون بوكای
ٕ٨یلث و ؾق يحیصه ه٥ایكت ٕ٨یلث و ؾايً قا به ایى هًٝىق بیاو هیکًؿ جا ٠مل وى٨ىٙاییايی که ؼىؾ قا ه١لون
ٕ٨یلث هیؾايىحًؿ ،به وؽكه گیكؾ جا آيصاکه جمام يمىيههایی که بكای ه١لماو ٕ٨یلث و ٠ؿم لیا٬ث آيها ؾق ایوى
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بىؾهايؿ.
کاق ـکك هیکًؿ ال هیاو ه١كو٦جكیى وى٨ىٙاییاو آو ؾوقاو 
ا٨ال٘ىو ؾق قوالۀ منى ؾق ابحؿا جّكیط هیکًؿ:
اگشّفنیلثّساّاصّخىاؿّيفظّبذايینّوّبپزیشینّکهّعـىدهًذّاعـثّبایـذّلبـ ّىلّکًـینّکـهّفنـیلثوّاصّهمىلـۀّ
خشدهًذیّیاّدايؼّاعثّ.چهّعایشّففاتّدسّيفظّخىدّيهّصیاوّبخؾًذّوّيهّعىدهًذ<ّبلکهّيابخشدیّآوهـاّساّ
صیاوبخؼّهیکًذّوّخشدهًذیّآوهاّساّعىدهًذّهیکًـذّ.پـظّاگـشّفنـیلثّعـىدهًذّاعـثّبایـذّيـىػیّاصّ
خشدهًذیّیاّدايؼّباؽذّ...عىدهًذّیاّصیاوّبخؼّبىدوّهشّچیضّبهّيفظّبغحگیّداسدّوّهحؼلماتّيفغـايیّهـنّ
ً
بشایّایًکهّيیکّباؽًذّيیاصهًذّدايؼّهغحًذّپظّدايؼّهماوّاعـثّکـهّعـىدهًذّوّهفیـذّاعـثّوّهـاّعـابماّ
پزیشفحینّکهّفنیلثّيیضّعىدهًذّاعثّ(Plato, 1924, v.2: p.50)ّ:

وی ؾق اؾاهه ال ایى بیاو ؼىیً يحیصهای هیگیكؾ جا با ٨كْ ٤لٗ بىؾو يحیصه ،ياؾقوحی ٨كْ ؼىؾ قا اذبات کًوؿ
و به ٠باقجی ي٭یٓ آو ٨كٔیه یً١ی ٠لن و ؾايً يبىؾو ٕ٨یلث قا يحیصه گیكؾ .ال يٝك ا٨ال٘ىو اللهۀ ِؿ٨ ٪كٔیۀ
٠لن بىؾو ٕ٨یلث ایى اوث کهC :اگك ایى ؾقوث اوث ،يحیصه هیٌىؾ که چیمهایی که يیک هىوحًؿ ؾق ٘بی١وث
ؼىؾ ؼىب و يیک يیىحًؿ (Ibid: p.51) B.وی ؾق جىٔیط ایى وؽى چًیى ٌكض هیؾهؿ کوه Cپوه اگوك يیکواو
ا
٘ب١ا يیک يیىحًؿ با جكبیث و آهىلي ،يیک هیٌىيؿ (Ibid) B.ؾق پی ایى بعد ا٨ال٘ىو ٌىاهؿ و يمىيههوایی ال
ا
ا٨كاؾ قا هیآوقؾ که ٜاهكا ٕ٨یلث قا ج١لین هیؾهًؿ ،اها ؾقظ٭ی٭ث ؾايىحه یا يؿايىحه شىاياو قا ٨كیب هویؾهًوؿ.
بًابكایى او ال ایى بیاو اوح٩اؾه هیکًؿ جا اذبات کًؿ که چىو بوكای ٕ٨ویلث ،ه١لموی يمویجوىاو یا٨وث ،بًوابكایى
ٕ٨یلث اهكی ٤یكآهىؼحًی اوث (Ibid: p.p.54-55) .لکى هماو٘ىق که پیٍحك گ٩حوین بایوؿ جىشوه ؾاٌوث کوه
ا٨ال٘ىو ایى وؽى ؼىؾ هبًی بك وشىؾ يؿاٌحى ه١لن بكای ٕ٨یلث و ؾق يحیصه ه٥ایكت ٕ٨یلث و ؾايً قا به ایى
هًٝىق بیاو هیکًؿ جا ٠مل وى٨ىٙاییايی که ؼىؾ قا ه١لن ٕ٨یلث هیؾايىحًؿ ،به وؽكه گیكؾ.
ا
يکحۀ ٬ابل جأهل ؾیگك ایى اوث که هك چًؿ ؾق آ٤ال ،اللهۀ ٨كٔیه ا٨ال٘وىو ٘Cب١وا يیوک يبوىؾو يیکواو و بوا
آهىلي يیک گكؾیؿو آيها ،Bهیيما یؿ اها ایى با ا٠ح٭اؾ ٨لى٩ی ا٨ال٘وىو ؾق قابٙوه بوا چگوىيگی ظّوىل ٠لون و
ج٩اوت ـاجی ايىاوها بایکؿیگك ،هًا٨ات ؾاقؾ و يمیجىاو آو قا اللهۀ ظ٭ی٭ی ٠لن بىؾو ٕ٨یلث ؾايىث Dلیوكا وی
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ؾق قوالۀ فایدروش بك اوان باوق به ٬ؿم ي٩ىن و ٌهىؾ ایؿهها و ظ٭ای ٫ؾق ٠الن هصكؾات پیً ال هبىٖ آوها ؾق
٬الب ابؿاو٘ ،ب٭هبًؿی يهگايهای قا ال ايىواوهوا اقائوه هویؾهوؿ (Plato, 1924, v.1: p.454) .بًوابكایى هیواو
ايىاوها ال آ٤ال لاؾه ٌؿو ج٩اوت ـاجی وشىؾ ؾاقؾ و چًايچه وی ؾق قوالۀ شمهىق يیم جّكیط کكؾه اوث ي٩وىن
٨الو٩ه ال آ٤ال بكجكیى و يیکجكیى ٘بی١ثها هىوحًؿ (Ibid, v.3: p.p.106,118) .بًوابكایى يیکواو بوه ظىوب
٘بی١ث ال ؾیگكاو هحمایم و يیک هىحًؿ ،لکى ایى ٘بی١ث و ـات يیک ؾق ابحؿا به ِىقت بال٭ىه و بكای ؼكوز بوه
هكظلۀ ١٨لیث ،به ج١لین و جكبیث قوظوی يیوال ؾاقؾ (Ibid: p.p.112,201) .ؾق يحیصوه هیجوىاو گ٩وث ج١لوین و
ا
ا
جكبیث با يیکى بىؾو بالٙب ٟهًا٨اجی يؿاقؾ و يیکاو ٘ب١ا يیک هىحًؿ و ٘ب١ا ٕ٨یلث ؾاقيؿ و هًگاهی کوه ٕ٨ویلث
بكابك با ؼكؾهًؿی و ٠لن باٌؿٕ٨ ،یلث٠ ،لمی اوث که ؾق ـات آيهاوث و ٌوهىؾ ظ٭وای٭ی اووث کوه پویً ال
هبىٖ ؾق شهاو ٘بی١ث ال آو بكؼىقؾاق بىؾهايؿ ،لکى ؾق يگكي ا٨ال٘ىيی با جًمل ؾق ٬الب شىن ٌوهىؾ ؼوىؾ قا
٨كاهىي هیکًؿ.
ّ.2-1سابيۀّفنیلثّوّخیشّ
ؾق ج٩کك ا٨ال٘ىو اقجباٖ جًگاجًگی قا هی جىاو هیاو ؼیك و ٕ٨یلث یا٨ث که گاه ایى اقجبواٖ جًگاجًوگ بوه واووٙۀ
ظل٭ۀ ٠لن و ه١ك٨ث هع٭ ٫هیگكؾؾ .بك هبًای هىحًؿات وی هیجىاو ؾقیا٨ث که ٕ٨یلث ،ؼیك اووث Dلیوكا وی
ٕ٨یلث قا ؾق قوالۀ منى C ،بؽًٍ و هىهبث الۀ ،Bه١ك٨ی هیکًؿ (Plato, 1924, v.2: p.63) .الوىی ؾیگك
وی ؾق قوالههای جمهىر و تیمائىش جّكیط ؾاقؾ ،هید ٌكی ال ياظیۀ ؼؿا يمیباٌؿ ،بلکه ؼوؿا ؼیوك هعوٓ
اوث و هك چه ال ياظیۀ او هیقوؿ ،ؼیوك اووث ) D(Plato, 1924, v.3:p.p.62,450ال ایوى قو ٕ٨ویلث کوه
بؽٍٍی الهی اوث ،ؼیك هیباٌؿ.
ا٨ال٘ىو اهك وىؾهًؿ قا ؼیك هیؾايؿ (ا٨ال٘ىوD1114،ز )367 :و الآيصا که وی ؾق ٠باقجی ؾیگك ؾق قووالۀ
منى جّكیط هیکًؿ که ٕ٨یلث وىؾهًؿ اوث (Plato, 1924, v.2: p.50) .ال هصمى ٞایى ؾو ٠بواقت چًویى
بكهیآیؿ که ٕ٨یلث ؼیك اوث و چىو ال يٝك ا٨ال٘ىو هك آيچه ؾق شهاو هعىىوات اوث ،بهكههًؿ ال ایوؿههوا
اوث و ایؿهها به ؼىؾی ؼىؾ هىشىؾ هىحًؿ و چیمهایی که بهكههًؿ ال ایؿههایًؿ ال هماو ایؿههوا يوام هویگیكيوؿ
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) D(Plato, 1924, v.2: p.247-248بًابكایى ؼیك بىؾو ٕ٨یلث ؾق شهاو هعىىوات يٍاو ال بهكههًؿی آو ال
ظ٭ی٭ث اِل ؼیك ؾق شهاو ایؿهها ؾاقؾ .به ٠باقت ؾیگك ال آيصا که اِل ؼیك باالجكیى ایؿه ؾق شهاو ه١٭وىالت
و ؼووؿای ٨لىوو٩ی ج٩کووك ا٨ال٘ووىيی هوویباٌووؿ کووه وشووىؾ ؾهًووؿۀ ایووؿههووا و يیووم ظوواؾخکًًووؿۀ شهوواو اوووث
(ا٨ال٘ىو D336،162-335 :1175،هموىD1114 ،بٕ٨ ،)1617 :ویلث کوه ؼیوك اووث ؾق ؼیكیوث ؼوىؾ
بهكه هًؿ ال ؼؿا (اِل ؼیك) اوث و اِل ؼیك يیم ظ٭ی٭یث ؼیك و ظ٭ی٭ث ٕ٨ویلث اووث .ا٨ال٘وىو ؾق قووالۀ
جمهىر جّكیط هیکًؿC :وىؾهًؿی٠ ،ؿالث و ٕ٨ایل ؾیگك ياٌی ال اِل ؼیك اوث و به وبب بهكههًؿی ال آو
يیک و وىؾهًؿ هىحًؿ ،(Plato, 1924, v.3: p.205) B.ایى ٠باقت يیم هؤیؿ ایى هٙلب اوث که ؼوىؾ اِول
ؼیك ،هماو ظ٭ی٭ث ٕ٨یلث اوث که هك ٕ٨یلحی ياٌی ال آو اوث.
ا٨ال٘ىو بك اوان باوق به شهاو ایؿهها و ظ٭ای ٫و وایه بىؾو آيچه ؾق شهواو هعىىووات اووث يىوبث بوه
شهاو ایؿهها و ظ٭ی٭ث ؾايىحى ایؿهها ،بكای هك یک ال ٕ٨ایل يیم به ایؿهای ؾق شهاو ه١٭ىالت و ایوؿههوا ٬ائول
اووث (Plato, 1924, v.3: p.200) .بًوابكایى ال آيصوا کوه شهواو ظ٭وای ٫و هصوكؾات ،وكاووك ؼیوك اووث
(ا٨ال٘ىوD9;;> ،ال ) 9<9::٧ظ٭ی٭ث ٕ٨یلث که چیمی شم ظ٭ی٭ث ِو٩ات هوفکىق يیىوث ،ؼیوك اووث و
ٕ٨یلث ؾق يمىيۀ ايىايی که هٝهك ایى ِ٩ات الهی هیباٌؿ به وبب بهكههًؿی ال ظ٭ی٭ث ٕ٨یلث و به ٠بواقجی
ِ٩ات الهی ،ؼیك اوث .ا٨ال٘ىو ؾق ٠باقجی ؾیگك ٕ٨یلث قا وكاوك ؼیك و به ٠الیجوكیى ؾقشوه لیبوا هویؾايوؿ
(همىD1164 ،ال )151 :٧و ه١ح٭ؿ اوث بك اوان یکوی بوىؾو لیبوایی و ؼیوك (هموىD1114 ،ز D375:هموى،
D1165ه D146 :همىD1164 ،زٕ٨ ،)016 :یلث ،به ـات ؼىؾ و به ٠الیجكیى ؾقشه ،ؼیك هیباٌؿ.
ّ.2بشسعیّفنیلثّدسّيگاهّهالفذساّّ
هالِؿقا بالگٍث جمام ٕ٨ایل ي٩ىايی قا به ظکمث و ظكیث هیؾايؿِ( .وؿقالؿیى ٌویكالی)56 :7 ،٪1215،
هالِؿقا اقکاو و ٬ىای ِىق باً٘ی ي٩ه قا به٘ىق کلی به پًس ؾوحه ج٭ىین بًؿی کكؾه اوث که يیوک بوىؾوٌواو
٠اهل جع٭ ٫ظکمث و ظكیث هیگكؾؾ.ایى ٬ىای پًسگايه ٠باقجًؿ ال ٬ىای ٠لون٠ ،12وؿالثٌ ،وهىتٕ٤ ،وب و
٠٭ل .هالِؿقا ظاالت ا٠حؿالی ایى ٬ىای پًسگايه قا به ً٠ىاو ٕ٨ایل پًسگايه ؾق يٝك هویگیوكؾ کوه ؾق آو ٠لون و
ظکمث و ٨كهايبكؾاقی ال ٬ىۀ ٠٭ل ،ي٭ٍی ج١ییىکًًؿه ؾاقؾ Dبه يعوىی کوه وی ؾق جع٭و٠ ٫وؿالثٔ ،وبٗ ٬وىای
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ٌهىت و ٕ٤ب قا جعث ٨كهاو ٠٭ل و ویٙكه و اظا٘ۀ ٠٭ل بك ایى ؾو ٬وىه قا اللم هویؾايوؿ( .همواو )65 :و ؾق
ج١كیٌ ٧صا٠ث يیم ٨Cكهايبكؾاقی ي٩ه ال ٤كیمۀ ٠٭لی ظکمی Bقا هحفکك هیگكؾؾ (هماو D)61 :بًابكایى جع٭٫
هك یک ال ٕ٨ایل هًىٖ به جع٭٠ ٫لن و ظکمث ؼىاهؿ بىؾ.
ّ.1-2اسجباهّظکمثّ(هؼشفث)ّوّفنیلثّّ

ال يٝك هالِؿقا ،ظکمث اهكی وشىؾی اوث که همۀ هكاجب هىحی قا ؾق بك هیگیكؾ Dؾق بؿو اهك یکی ال ٕ٨ایل
ٌمكؾه هیٌىؾ و بكای ا٨كاؾ ؼاِی هع٭ ٫هیگكؾؾ که ؾق وا ٟ٬اهل کٍ ٧و ٌهىؾيؿ و ال باالجكیى هكجبۀ ظکمث
بكؼىقؾاق هىحًؿ Dا٨كاؾی که ؾق ؾوحه بًؿی ي٩ىن ايىايی ؾق باالجكیى هكجبه ٬كاق ؾاقيؿ و به ٠بواقت ؾیگوك ي٩وىن
٬ؿوی هیباًٌؿِ( .ؿقالؿیى ٌیكالی)31 :7 ،٪1215 ،
هالِؿقا ظکمث قا ًٌCاؼث ظ٭ای ٫اٌیاء ،Bج١كی ٧کكؾه اوث (هماو )114 :5 ،کوه Cبالگٍوث بوه ٠لون
ؾاقؾِ( .Bؿقالؿیى ٌیكالی )076 :1141 ،وی کموال اِولی ي٩وه قا يه٩حوه ؾق ؾقک ظ٭وای ٫اٌویاء هویؾايوؿ.
(ِوؿقالؿیى ٌوویكالی D213 :1165 ،همووى )071 :1141 ،ال وووىی ؾیگوك ال يٝووك وی ظ٭ی٭ووث ظکمووث يوومؾ
ا
ؼؿاوث و آيچه ال ظکمث يمؾ ايىاوها وشىؾ ؾاقؾِ ،ك٨ا هىهبحی الهی اوث (ِؿقالؿیى ٌویكالی:5 ،1215 ،
25و )125که با وشىؾ آو ايىاو به ؼؿا جٍبه هییابؿ ،ال ایىقو باالجكیى ٕ٨یلث و کموال بوكای ي٩وه ،ظکموث
اوث که ؾیگك کماالت و ٕ٨ایل قا جعثالٍ١ا ٞؼىؾ ٬كاق هیؾهؿِ( .ؿقالؿیى ٌیكالی )213 :1165،چًايچوه
٤ایث ظکمث يیم اوحکمال ي٩ه ايىايی اوث (ِؿقالؿیى ٌیكالی D31 :1 ،٪1215 ،هموىD136 :1 ،1144 ،
ظىىلاؾه آهلی ،)14 :1 ،1157 ،بًابكایى بؿوو ؾوث یا٨حى به ظکمثٕ٨ ،ایل ؾیگك يیم ؾق ظ٭ی٭ث بكای ي٩ه،
ٕ٨یلث يؽىاهًؿ بىؾ و جًها با وشىؾ ظکمث ،ي٩ه قا ؾق هىیك ج١الی ٬كاق هیؾهًؿ و ٕ٨ویلث ٌومكؾو اوِوا٦
کمالی ايىايی ،هًىٖ به ه٭اقو بىؾو آيها با ٠لن و ظکمث اوث .ال ایىقو ٕ٨یلث ظ٭ی٭ی با وشىؾ ظکمث هً١ا
و جع٭ ٫هییابؿ و به بیاو ِؿقالمحألهیى Cظکمث ظ٭ی٭ی ،قئیه همۀ ظىًات اووثِ( .Bوؿقالؿیى ٌویكالی،
 )0 :1145وی ؾق ٠باقاجی ؾیگك يیم ؾوثیابی به ؾیگك ٕ٨ایل قا هٍكوٖ به ؾوثیا٨حى به ظکمث هیؾايوؿ ،بوه
ایى جكجیب که ظکمث ،هاللم با جع٭٩ِ ٫ات و کماالجی يٝیك قویؿو به لفائف هً١ىی ،ه٭ام ؼال٨ث الهی ،ه٭ام
جٍبه به الله ،ه١ك٨ث ظ ٫ج١الی و ٤یكه اوثِ( .ؿقالؿیى ٌیكالی D27 :1 ،1215 ،هماو D003 :0 ،همواو:5 ،
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 D133،142،143،155هماو D154 :7 ،همى D66 :0 ،1144 ،همى[ ،بیجا] )3 :اوث.
٬ىۀ ٠ا٬له ،ظ٭ی٭ث ي٩ه ايىايی و هحمایمکًًؿۀ آو ال ظیىايات اووث و بوه جّوكیط هالِوؿقا Cایوى ٬وىه ؾق
ايىاو ،هعل ٠لىم و ه١اق ٦بىؾه و لٙی٩های اوث که هؿبك جمام إ٠ا و شىاقض هیباٌؿ و به ظىب ـاجً ٬ابول
جمام ه١اق ٦و ٠لىم هیباٌؿ و يىبحً به ِىق ٠لمی همچىو آیًهای به ِىق قيگاقيگ اووث( B.همواو)116 :
کمال هكجبۀ ٠ا٬لۀ ي٩ه ،اؾقاک ظ٭ای ٫و هكاجب ٠الیۀ هىحی اوث و باالجكیى ٕ٨یلث که اِول و ظ٭ی٭وث جموام
ٕ٨ایل هی باٌؿ ،جع٭ ٫ه١ك٨ث بكای ايىاو اوث ،ال همیى قو ،هالِؿقا و١اؾت ظ٭ی٭ی و لفت ظ٭ی٭وی بوكای
ايىاو قا ؾق و١اؾت ٠٭لی و ٠لن به هكاجب ٠الیۀ هىحی ،هًعّك هیکًؿ( .هماو )154-153 :کمحوكیى هكاجوب
اکحىاب ٠لمی و ه١ك٨حی که جىوٗ آو ،ايىاو وماواق ایى و١اؾت ظ٭ی٭ی هیگكؾؾ٠ ،لن به ظ٫ج١والی و ِو٩ات
او و ٠لن به ٠٭ىل ١٨ال و ي٩ىن کلی اوث( .هماو )110-111 :چًیى ٠لمی با اوحؿالل و بكهاو ظاِول يموی-
گكؾؾ ،بلکه با هٍاهؿه و ظٕىق ظاِل هیٌىؾ و بكهواو و اووحؿالل ه٭ؿهوهای بوكای جع٭و ٫هٍواهؿۀ ي٩ىوايی
اوثِ( .ؿقالؿیى ٌیكالیD155-154 :7 ،1215 ،همى[ ،بیجا])15 :
ي٩ه ؾق ویك اوحکمالی شىهكی ،اٌحؿاؾ ؾق وشىؾ هییابؿ و ال شىمايیث و يواللجوكیى هكاجوب بوه جصوكؾ و
بىا٘ث و ج١٭ل و اؾقاک ظ٭ای ٫يائل هیگكؾؾِ( .ؿقالؿیى ٌیكالی٬ )53 :7 ،1215 ،ىای ي٩وه يیوم ظ٭وای٭ی
هبایى با یکؿیگك يیىحًؿ و هحكجب بك یکؿیگك هیباًٌؿ (هماو) و بك ایى اوان که ؾق يٝام جٍکیکی هكجبوۀ بواالجك
بك ؾیگك هكاجب اظا٘ه ؾاقؾ و ظ٭ی٭ث هك هكجبه ؾق هكجبۀ باالجك ٬كاق ؾاقؾ و هكجبۀ باالجك ،کل هكجبۀ پواییىجوك اووثD
ظ٭ی٭ث ٬ىای ياللۀ ي٩ه يیم ؾق هكجبۀ ٬ىۀ ٠ا٬له هیباٌؿ و هكجبۀ ٬ىۀ ٠ا٬له که کمال و ٕ٨یلث آو ،اؾقاک و ٠لن به
ظ٭ای ٫الهی اوث ،شاه ٟکل ٕ٨ایل و کماالت هكاجب ؾیگك اووث .بوه ٠بواقت ؾیگوك اؾقاک ظ٭وای ٫و اجّوال
ي٩ىن ايىايی به ٠الن الهی ،کل ٕ٨یلث اوث و با جع٭ ٫آو ،کل ٕ٨وایل يیوم ؾق وشوىؾ آؾهوی هع٭و ٫ؼىاهوؿ
گكؾیؿ.
ال يٝك هالِؿقا قویؿو به ه٭ام ظکمث و ٠لن به ظ٭ای ٫و اجّال ي٩ىن ايىايی به ٠الن الهی به گىيهای کوه
٨ايی ال ـات ؼىؾ گكؾؾ ،اؼُالؽىاَ ايىاو هیباٌؿ که ؾق ایى ِىقت به اؼال ٪الهوی جٍوبه و جؽلو ٫پیوؿا
هیکًؿ( .هماو )?: :به بیاو ؾیگك ي٩ه ايىاو با ظّىل ٠لن به ظ٭ای ،٫شاه ٟشمیوٕ٨ ٟوایل ؼىاهوؿ گكؾیوؿ،
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همچًاوکه ظ ٫ج١الی به يعى اولی شاه ٟشمی ٟکماالت اوث و ایوى بواالجكیى هكجبوۀ ايىوايیث هویباٌوؿ .ایوى
هٙلب يیم هؤیؿی ؾیگك ،بك یگايگی ٕ٨یلث با ظکمث و ه١ك٨ث ؾق ايؿیٍۀ هالِؿقاوث.
يکحۀ ظائم اهمیث ؾق يگاه هالِؿقا ایى اوث که اهکاو يؿاقؾ کىی با وشوىؾ ظکموث و ه١ك٨وث بوه ياؾقووحی
اهكی ،ه٥لىب ٌهىات ؼىیً ٌؿه و هكجکب آو اهك ياپىًؿ گكؾؾ Dلیكا ال يٝك وی ،ظکمث ،بىٗ وشوىؾی ايىواو
اوث (ِؿقالؿیى ٌیكالیٌ ،ىاهؿ الكبىبیه )125 :1165 ،و اظا٘ۀ ايىاو بك ٬ىای ٌهىیه و ٕ٤وبیهاي بوا جکاهول
٠لمی و به جب ٟجکاهل وشىؾیاي ،ا٨مایً هییابؿ .ؾق وا٠ ٟ٬اهل اقجکاب قـائل اؼال٬ی ،شهل اوث و ال همویىقو
هالِؿقا ؾق ٠باقاجی ٠ؿم ه١ك٨ث و ج٭لیؿ و شهل قا هاي ٟال قویؿو به کمال هیؾايوؿ و ه١ح٭وؿ اووث ِوك ٦جمکیوه
ي٩ه و ؾوقی ال گًاهاو و ٌهىات و ايصام ٘ا٠ات و ٠باؾات بوؿوو ظکموث و ه١ك٨وث هىشوب قوویؿو بوه کموال
يمیٌىؾِ( .ؿقالؿیى ٌیكالیD1145،ب D115-114 :همىD1165 ،بD245 :همى)150 :1141 ،
ِؿقالمحألهیى ٌكٖ ا٨مایً ظكیث قا ٔ١یٌ ٧ؿو ٠ال٬ه و وابىحگی به اهىق بؿيی و ٬ىیجك گكؾايؿو ٠ال٬وۀ
٠٭لی هیؾايؿ و ؾق ایًصا به وؽى ا٨ال٘ىو ،اٌاقه هیکًؿ که ي٩ىن پىث ؾق ا٘ ٫٨بی١ث و ي٩ىن ٨أل و يیکوى
ؾق ا٠ ٫٨٭ل ٬كاق ؾاقيؿِ( .ؿقالؿیىٌویكالی )56 :7 ،1215 ،بًوابكایى هالِوؿقا ظكیوث قا بوه ظکموث اقشواٞ
هیؾهؿ و آو قا با ظکمث و ًٌاؼث ظ٭ای ٫هكجبٗ هیؾايؿ و ال وىی ؾیگوك جموام ٕ٨وایل قا ؾق ظکموث و ظكیوث
ؼالِه هیکًؿ( .هماو) ؾق يحیصه ظکمث ،اهكی اواوی ؾق جع٭ٕ٨ ٫یلث اوث و ي٩ىی که بكؼىقؾاق ال ظکموث
باٌؿ ،بكؼىقؾاق ال ظكیث يیم ؼىاهؿ بىؾ و به ٠باقت ؾیگك جع٭ ٫ظکمث بكابك با جع٭ٕ٨ ٫ویلث اووث .هالِوؿقا
ؾق ٠باقجی ظکمث قا Cاِل ؼیكات و ٬لۀ ٕ٨ایل و قوض آيها Bه١ك٨ی کكؾه اوث و آو قا ٕ٨لی الهوی هویؾايوؿ کوه
ؼؿا آو قا به هكکه که بؽىاهؿ ٙ٠ا هیکًؿ( .هماو)57-56 :
ّ.2-2خیشّاخاللیّوّاسجباهّآوّباّخیشّوشىدیّدسّفلغفۀّهالفذساّ

ال آيصا که هالِؿقا ؼیك قا هىاو ٪با وشىؾ هیؾايؿ ،بًابكایى ال يگواه او هوك اهوك وشوىؾی ،ؼیوك و هوك ي٭وُ و
٠ؿهیٌ ،ك اوثِ( Dؿقالؿیىٌیكالی )106-107 :1 ،1215 ،لیكا ال يٝك وی هً١ای ؼیوك چیومی اووث کوه
بكای هك ٌؽُ ؼكؾهًؿی پىًؿیؿه و بكگمیؿه اوث و هىشىؾات ،به قویؿو بوه آو اٌوحیا ٪ؾاقيوؿ و بوك ظىوب
٘بی١ث ؼىؾ به آو جمایل ؾاٌحه و ٘الب و ٠اٌ ٫آو هىحًؿ( .هماو )001 :0 D106 :1،ال وىی ؾیگك وی وشىؾ
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هك چیم قا يعىۀ ٜهىق آو و ا٨أۀ وشىؾ ال وىی ظ٫ج١الی هیؾايؿ که ال جاقیکی ٠وؿم و يیىوحی بوه يوىق وشوىؾ
آٌکاق هیٌىؾ( .هماو )107 :1 ،ظ٭ی٭ث وشىؾ که ال ياظیۀ ظ٫ج١الی ا٨أه هیٌىؾ ،هٙلىبیث بالوفات ؾاقؾD
لیكا ظ٭ی٭ث هك ٌئی هًىٖ به آو اوث و کمال يیم ال وشىؾ بك هیؼیمؾ و بؿوو وشوىؾ هً١وایی يوؿاقؾ .ال ایوىقو
هالِؿقا جّكیط ؾاقؾ Cؼیك ؾق ظ٭ی٭ث به ظ٭ی٭ث وشىؾ بالگٍث ؾاقؾ( .Bهماو)
ؼیك ؾق يٝك او  ،یا ي٩ىی اوث که به لعا ٚـاجی هٙلىب اوث یا ٤یكی اوث و هٙلىبیث آو با جىشه به چیم
ؾیگكی اوث .ؼیك ـاجی ،هٙلىب اوث و به همیى ؾلیل همۀ هىشوىؾات ؾق شىوث و شوىی آو هىوحًؿ و هوید
چیمی ؾق ولىک ٘بی١ی ؼىؾ هحىشه چیمی هًا٨ی و هٕاؾ با آو يیىث( .هماو ):@ :@ ،بك ایى اوان هوك ٠مول
ا٠ن ال اؼال٬ی و ٤یكاؼال٬ی چىو ٨ا٠ل ٠مل آو قا بك اوان هالک جكشیط که ؼیك اوث ،بكگمیؿه ،ؼیوك بوىؾه و
چىو اهك وشىؾی اوث و وشىؾ يیم هىاو ٪با ؼیك اوث ،آو ٠مل يیم ،ؼیك بىؾه و ال ایىقو با وشىؾ ،بكابك اوث.
اها بك ایى اوان که وشىؾ و ؼیك ؾاقای هكاجب هح١ؿؾی اوث و بك هبًای ایىکه ٠مل ؾق چه وٙعی ال ؼیك و بوه
٠باقجی ؾق چه قجبهای ال وشىؾ باٌؿ ،ؼیكیث و وشىؾ ؾق ا٠مال هح٩اوت هویگوكؾؾ و بوه ایوى جكجیوب قجبوههوای
وشىؾی ا٠مال هح٩اوت اوث.
بًابكایى اجّا ٦ا٠مال اؼال٬ی به ؼیك -که همگی ؾق بكقوی اولیه ،به ؼیك هحٌّ ٧ؿه و بوا وشوىؾ و ؼیوك
ا
ا
هىاو ٪هىحًؿ -به ایى لعا ٚاوث که اوال ؼىؾ ،اهكی وشىؾی هىحًؿ و ال ایىقو ؼیك هیباًٌؿ و ذايیا بك اوان
٤ایث آوها که ؼیك اوث ،هحّ ٧به ؼیك هیگكؾيؿ .لکى اجّا ٦ا٠مال به ظىى و ٬وبط اؼال٬وی و بوه ٠بواقجی
ؼیك و ٌك اؼال٬ی به شهث هؿ ٦آو ٠مل و ؾق قاوحای ج١اقْ آو هؿ ٦با ؼیكات و اهؿا ٦واالجك ال ؼىؾ -چه
ؾق ٬یان با ؼیك باالجك بكای ؼىؾ ٨ا٠ل و چه ؾق قاوحای ؼیك ؾیگك هىشىؾات -جكوین هیٌىؾ .ایى به آو هً١اوث
که اگك يحیصه و هؿ ٦اهكی اؼال٬ی ؾق ج١اقْ با ٨ا٠ل و هاي ٟال قویؿو او و یا ؾیگك هىشوىؾات بوه هكجبوۀ ؼیوك
باالجك باٌؿ -و به ٠باقجی هاي ٟال ایى ٌىؾ که ٨ا٠ل به کمال وشىؾی الی ٫ؼىؾ بكوؿ -ایى ٠مولٌ ،وك هعىوىب
هیگكؾؾ و با جىشه به ایى که ٌك ال يٝك هالِؿقا ٠ؿم و اهك ٠ؿهی اوث; ،9بًوابكایى ایوى ا٠موال يیوم بوه شهوث
هماي١ث ال قویؿو به ؼیك باال و ي٭ُ و ٠ؿهی بىؾو ؾق ٬یوان بوا ؼیوك هكجبوۀ بواالجك بوه ٌوك اؼال٬وی هحّو٧
هیگكؾيؿ .اها ا٠مالی که ایى هماي١ث قا به وشىؾ يمیآوقيؿ ،بلکه ؾق قاوحای قویؿو به ؼیك و کمال هكجبۀ بواالجك
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هىحًؿ ،ؼیك اؼال٬ی هیباًٌؿ و ا٨موو بك آيکه ي٩ه ٠مل ،وشىؾی اوث ،به وبب ا٬لیوث ي٭وایُ و ا٠وؿام آو،
ؾق قجبۀ باالجكی ال ؼیك و وشىؾ ٬كاق هیگیكؾ .بًابكایى ا٠مالی که ؼیك اؼال٬ی هىحًؿ ؾق ٬یان با ٌوكوق اؼال٬وی
ا
ؾق قجبۀ باالجكی ال وشىؾ و ؼیك ٬كاق ؾاقيؿ و ال ایىقو ؼیك اؼال٬ی يیوم یکوی ال هّواؾی ٫ؼیوك وشوىؾی و ؾ٬ی٭وا
هىاو ٪با ؼیك و وشىؾی اوث که هالِؿقا به آو جّكیط ؾاقؾ .ؾق يحیصه هیجىاو گ٩ث اگك بؽىاهین ؼیك اؼال٬ی
قا هً١ا کًین ،وِ٩ی ـاجی اوث که به ا٠مال ايىايی بك اوان يحیصه و هؿ٨ی که ؾاقيؿ و به وبب ه٭ایىۀ آوهوا بوا
ؼیكات و وشىؾات باالجك و وى ٪ؾاؾو ٨ا٠لٌاو ؾق قوویؿو بوه هكاجوب بواالجك وشوىؾی ،يىوبث ؾاؾه هویٌوىؾ.
بًابكایى ؼیك و ٌك اؼال٬ی ظالث ٬یاوی ؾاقؾ و ؾق ٬یوان بوا یکوؿیگك و اهوؿا ٦و ج١والی ٨ا٠ول جٍوؽیُ ؾاؾه
هیٌىؾ .به ً٠ىاو هرال ٬حل ال آيصا که اهكی وشىؾی اوث ،ؼیك اووث و یکوی ال کمواالت ٬وىۀ ٕ٤وبیه و شًبوۀ
ظیىايی اوث< 9اها ال آيصا که با ٬ىۀ ٠ا٬له که ؾق قجبۀ وشوىؾی بواالجكی اووث و بوا جصوكؾ ايىوايی و قوویؿو بوه
و١اؾت و ج١الی وشىؾی ايىايی ؾق ج١اقْ هیباٌؿ ،اهكی ٠ؿهی و يا ُ٬و ٌك هعىىب هیگكؾؾ.
يکحۀ اللم به ـکك ایى اوث که ؼیك اؼال٬ی ؾق یک هً١ای ؼاَ ،ال هّاؾی ٫ؼیك وشىؾی اوث و به ٠باقجی
هك ؼیك اؼال٬ی ،ؼیك وشىؾی و هىاو ٪با وشىؾ اوث ،ولی ال آيصا که ؼیك اؼال٬ی وِ ٧بكای ٠مول اووث و
جًها ؾق ظیٙۀ ا٠مال و اؼحیاقات ايىايی هحّىق اوث ،هك ؼیك وشىؾی ،ؼیوك اؼال٬وی يیىوث ،پوه ال شهوث
هح١ل ٫آو که ٠مل ايىايی هیباٌؿ ،ؾیگك هكاجب هىحی قا ؾقبكيمیگیكؾ .با ایى هً١ا ال ؼیك اؼال٬ی که اؼُ ال
ؼیك وشىؾی اوث ،چىو ؾاهًۀ ٠مل ايىايی ؾق ٠الن ٘بی١ث هعؿوؾ هیباٌؿ ،ؼیك و ٌك اؼال٬ی جًهوا ؾق ٠والن
٘بی١ث و آو هن ؾق قابٙه با ايىاو هً١ا هییابؿ 15.به ٠باقجی ؼیك اؼال٬ی ي٭یٓ ٌك اؼال٬ی اووث و هوك ؾو بوه
ا٠مال ايىاو ؾق شهاو ٘بی١ث هكبىٖ اوث و ایى هٙلب يیم جّكیعی بك ایى اوث که ؼیك اؼال٬وی هكبوىٖ بوه
جمام هكاجب وشىؾی يیىث .اها بؿوو ؾق يٝك گك٨حى ٠مل ايىايی هیجىاو ؼیك اؼال٬ی قا بوه ِوىقجی ٠وام هً١وا
کكؾ ،به ایى هً١ا که ؼیك ا ؼال٬ی اهكی اوث که ؾق شهث قویؿو ٨ا٠ل به ٤ایث هٙلىب اوث و ال ایىقو ؼیك و
هىاو ٪با وشىؾ اوث .بك ایى اوان چىو هك هىشىؾی ٤ایحی ؾاقؾ ،هك ؼیوك اؼال٬وی هىواو ٪بوا وشوىؾ و هوك
وشىؾی يیم هىاو ٪با ؼیك اؼال٬ی ؼىاهؿ بىؾ .ؾق ایى ِىقت ،ؼیك اؼال٬ی هّؿا ٪ؼیك وشىؾی يبىؾه ،بلکه با
ا
آو بكابك اوث .اها ٜاهكا ایى بیاو ؾو ٘ك٨ه با هً١ای ؼاَ ال ؼیوك اؼال٬وی ؾق ج١واقْ اووث Dلیوكا بًوابك يٝوك
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هالِؿقا ٌكوق اؼال٬ی يیم ال ظیری که اهكی وشىؾی هىحًؿ ،ؼیك هیباًٌؿ ،هكچًؿ که ٌوك و ي٭وُ بوال١كْ
هىحًؿ و ؾقظالی که که ؼیك وشىؾی و هىاو ٪با وشىؾيؿ ،ؼیك اؼال٬ی يیىحًؿ .به يٝك هیقوؿ بكایى اوان کوه
ؼیك اؼال٬ی قا با يٝك به هح١ل ٫آو یً١ی ٠مل جّىق هیکًین و ؼیك اؼال٬ی وِ ٧بكای ٠مل هیباٌوؿ ،هً١وای
ؼاَ آو هىشهجك به يٝك هیآیؿ .بك ایى اوان کلیۀ ا٠مال ايىايی به ؼیك و ٌوك اؼال٬وی هحّو ٧هویگكؾيوؿ و
قجبههای وشىؾیٌاو بك اوان قجبۀ ؼیك اؼال٬ی ج١ییى هیگكؾؾ.
ّ.4جيبیكّآساّهالفذساّوّافالىىوّ
ا٨ال٘ىو و هالِؿقا ؾق هبعد ٨لى٩ۀ اؼال ٪يگاهی ویژه به بعد ٕ٨ویلث ؾاقيوؿ ،آوچًواو کوه ٔومى وشوىؾ
ج٩اوتهایی ؾق هبايی ٨لى٩ی ایى ؾو ٨یلىى ،٦ؾق آقای ٨لى٩ی آو ؾو ؾق قابٙۀ ٕ٨ویلث ،ه١ك٨وث و ؼیوك ،جًواٜك
٠می٭ی وشىؾ ؾاقؾ .ایى ٌباهثها و ج٩اوتها قا هیجىاو چًیى ؾق يٝك گك٨ث:
هك ؾو ٨یلىى٠ ٦لن قا به ً٠ىاو ًّ٠ك اواوی ؾق جع٭ٕ٨ ٫یلث ؾق يٝك هیگیكيؿ ،چًاوکه با جع٭ ٫ه١ك٨وث
ؾق وشىؾ ٨كؾ ،وایك ٕ٨ائل يیم ؾق او هع٭ ٫هیگكؾؾ ،لکى ال يٝك هك ؾو ایى ٠لن ج١كی ٧ؼاِی ؾاقؾ ،به يعوىی
که هكاؾ ال ٠لن و ه١ك٨ثًٌ ،اؼث ظ٭ای ٫اوث .ؾق ایًصا بك اوان ج٩اوت هبايی هىحیًٌاؼحی ایى ؾو ٨یلىى٦
هیاو يٝكات آيها ؾق قابٙه با ظ٭ای ،٫اؼحال٨اجی ؾیؿه هیٌىؾ Dلیكا هكاؾ ا٨ال٘ىو ال ظ٭وای ،٫ایوؿههاووث کوه ؾق
٠كْ یکؿیگك بىؾه و جكجبی بك یکؿیگك يؿاقيؿ ،اها هالِؿقا به ٌهىؾ ـوات يىقی و ٠٭وىل و هصوكؾات و هكاجوب
٠الیۀ هىحی ٬ائل اوث که بكؼی ال آيها ؾق ٠كْ یکؿیگك بىؾه و بكؼی هحكجب بك هن هیباًٌؿ.
ال وىی ؾیگك ال آيصا که هالِؿقا به ظ٭ی٭ث بىؾو ٠لث يىبث به ه١لىل ٬ائل اوثِ( Dؿقالؿیى ٌیكالی،
 D156 :1 ،1215هماو )111 :6 ،ؾق يٝام وظؿت جٍکیکی وشىؾ٠ ،لثها با یکؿیگك قابٙۀ ٘ىلی ؾاقيؿ و قجبۀ
وشىؾی ٌاو يىبث به یکؿیگك ٌؿت و ٔ ٧١ؾاقؾ .بًابكایى ظ٭ی٭ث بىؾو آيها يیم يىبث به یکؿیگك به يعى
جٍکیکی اوث و ي٩ه بك اوان قجبۀ وشىؾی ؼىؾ با هك یک ال ایى هكاجب اقجباٖ ظٕىقی بك٬كاق هیکًؿ .ال
ایىقو ي٩ىی که ؾق قجبۀ وشىؾی ٠الیجكی باٌؿ با هكجبۀ ٠الیجكی ال هىحی اقجباٖ بك٬كاق هیکًؿ و ٠لن او به
ظ٭ی٭ث و به ٠باقت ؾیگك ظکمث او ٌؿیؿجك اوث ،بًابكایى بك هبًای جأذیك ٠لن ؾق جکاهل ايىاو بك هبًای
ظكکث شىهكیِ( ،ؿقالؿیىٌیكالی D114-116 :6 ،1215 ،هماو D63-64 :7 ،هماو )137 :5 ،قجبۀ ظکمث
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با قجبۀ وشىؾ ايىاو اقجباٖ هىح٭ین و ؾو وىیه ؾاقؾ ،به يعىی که ظکمث هىشب اقج٭ای وشىؾی ي٩ه هیگكؾؾ و
اقج٭ای وشىؾی ي٩ه يیم هىشب ؾوحیابی به ظ٭ای ٫باالجك و ظکمحی جامجك هیٌىؾ .بك ایى اوان با جىشه به
گىحكؾگی هّاؾی ٫ظ٭ی٭ث و قابٙۀ جٍکیکی آوها با هن ظّىل ظکمث يیم ؾق ايؿیٍۀ هالِؿقا اهكی جٍکیکی
اوث و بىحگی به قجبۀ ي٩ه ايىايی ؾاقؾ که با هكجبۀ ظ٭ی٭ث اقجباٖ ظٕىقی بك٬كاق کكؾه اوث .اها ا٨ال٘ىو
هكچًؿ هیاو ي٩ىن به ج٩اوت وشىؾی ٬ائل اوث (ا٨ال٘ىوD1165 ،ز )152 :به ج٩اوت وٙط و قجبۀ ي٩ىايی
ا٨كاؾی که به ه٭ام ظکمث و ٨لى٩ه ؾوثیا٨حهايؿ ،اٌاقه يکكؾه اوث .لکى هك ؾو ٨یلىى ٦ؾوثیا٨حى به ظکمث قا
ا
ِك٨ا بكای ي٩ىن ؼاِی هع٭ ٫هیؾايًؿ Dؾق يگاه هالِؿقا جًها ي٩ىن هحأله و ظکیماو و اولیاء و ايبیاء (ِؿقالؿیى
ٌیكالی٬ )252 :1 ،1215 ،اؾق به ؾوثیابی به ٠لن ظ٭ی٭ی و ظکمث هىحًؿ و ؾق ايؿیٍۀ ا٨ال٘ىو يیم جًها
٨یلىى ٦ظ٭ی٭ی هیجىايؿ به ه٭ام ظکمث ؾوث یابؿ.
ال يگاه هك ؾو ٨یلىى٠ ٦لن به ظ٭ای ٫بكابك با ظکمث اوث و ال ٘كیٌ ٫هىؾ ٨كاهن هیآیؿ که اللهۀ آو ؾوقی
ال هٍحهی ات ي٩ىايی و ٌهىايی اوث و چًیى اؾقاکی به يعى اجن ،په ال هكگ ،هع٭ ٫هیگكؾؾ ،به ایى ووبب کوه
٠ل٭ه و اقجباٖ ي٩ه و شىن و به ٘ىق کلی ٠الن هاؾه ،به ٘ىق کاهول هً٭ٙو ٟهویگوكؾؾ .ولوی ِوؿقالمحألهیى بوه
ِىقجی هبىىٖجك يعىۀ جع٭ ٫ظکمث قا بیاو کكؾه اوث و هىاي ٟؾوثیابی به ایى ه٭ام ٠لموی قا ؾق پوًس هوىقؾ
جٍكیط يمىؾه اوث.
ؾق يگاه ا٨ال٘ىو با جىشه به هىیث ايٕماهی ي٩ه بوه بوؿو ،ا٠موال پىوًؿیؿه و ؾیگوك ٕ٨وایل ،ؾق ظّوىل
ا
ظکمث و کل ٕ٨یلث جأذیك ه٭ؿهاجی ؾاقؾ و ِك٨ا هاي ٟجىشه ي٩ه به ظ٭ای٠ ٫الیه هیگكؾؾ ،اها ؾق يگاه هالِؿقا
ق٨حاقهووای پىووًؿیؿه و ؾیگووك ٕ٨ووایل ال آيصووا کووه بووه ب١ووؿ جووؿبیكی ي٩ووه يىووبث بووه بووؿو هكبووىٖ هوویٌووىيؿ
(ِؿقالؿیى ٌیكالی D114 :6 ،1215 ،هماو- )26 :1 ،و ي٩ه و بؿو يیم قابٙۀ اجعاؾی با هون ؾاقيوؿ( -همواو:6 ،
 D065-064هماو ،)64 :7 ،ؾق اقج٭ای ي٩ه و ظّىل ظکموث بوكای جوأذیك وشوىؾی ؾاقؾ Dاهوا ج١والی ي٩وه ؾق
٠الیجكیى قجبه و جع٭ٕ٨ ٫یلث جام به جع٭ ٫ظکمث هًىٖ اوث.
هك ؾو ٨یلىى ٦قویؿو به ه٭ام ظکمث قا و١اؾت ظ٭ی٭ی و ٠اهل قوحگاقی بكای ي٩ه ؾق يٝك گك٨حهايؿ کوه
ؼىؾ ،ؾلیلی بك ه١ك٨ث بىؾو ٕ٨یلث ؾق يگاه آو ؾو اوث .البحه هبايی هالِؿقا ؾق بكابكی ٕ٨یلث و ه١ك٨وث ،ال
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اج٭او بیٍحكی بكؼىقؾاق اوث Dلیكا وی بك اوان ا٠ح٭اؾ به جکاهل وشىؾی وظكکث اوحکمالی شىهكی ي٩ه و ال
وىی ؾیگك بك اوان اجعاؾ ٠ا٬ل و ه١٭ىل ،ج١٭ل و ٠لن قا هىشب اقج٭ای وشىؾی ايىاو هیؾايؿ.
ال يگاه هالِؿقا و ا٨ال٘ىو ه١ك٨حی که بكابك با ٕ٨ویلث اووث ،هوىهبحی الهوی هویباٌوؿ و هوك کوه جوىاو
بكؼىقؾاقی ال آو قا يؿاقؾٔ ،مى ایًکه هك ؾو ٨یلىى ،٦ظکمث قا اهكی ٙ٨كی هیؾايًؿ که ؾق ٠یى ظال ج١لین و
جكبیث ،ي٭ً بال١٩لکكؾو ظکمث قا بك ٠هؿه ؾاقؾ.
باالجكیى وٙط ظکمث و ٠لن ظ٭ی٭ی ؾق يگاه هوك ؾو ٨یلىوى ٦بوه وشهوی بوا ً٨وای ـات و ٌوهىؾ و اؾقاک
باالجكیى هكجبۀ هىحی ظاِل هیآیؿ ،آوچًاو که ا٨ال٘ىو ؾق جمریل ٤اق ال آو به ً٠ىاو ٌوهىؾ اِول ؼیوك ج١بیوك
کكؾه و ؾق قوالۀ ههمايی ال آو با ً٠ىاو ٌهىؾ و اوح٥كا ٪ؾق لیبایی هٙل ٫یاؾ هیکًوؿ (ا٨ال٘وىو ،ههموايی:1164 ،
 ،)031و هالِؿقا يیم ال آو با ً٠ىاو قویؿو به ه٭ام جٍبه ؼؿا و اؾقاک و ٌهىؾ ـات ظ٫ج١الی و اوماء و ِو٩ات
او و ً٨ای ي٩ه ج١بیك کكؾه اوث.
ال يگاه هك ؾو ٨یلىىٕ٨ ،٦یلث و ظکمث با ؼیك بكابك اوث .لکى هالِؿقا بك هبًای جٍکیکی بىؾو هكاجوب
و هىاو٬ث ؼیك و ٠لن و وشىؾ ،بك ایى يٝك اوث که هك ايؿاله هىشىؾی ال قجبۀ وشىؾی باالجكی بكؼىقؾاق باٌوؿ،
ال ٠لن و ؼیك و ؾق يهایث ٕ٨یلث باالجكی يیم بكؼىقؾاق ؼىاهؿ بىؾ و ال وىی ؾیگك ظّىل ؼیك اؼال٬وی بواالجك
به هً١ای بهوكه هًوؿی ال ؼیوك وشوىؾی٠ ،لون و قجبوۀ وشوىؾی بواالجك اووث .اهوا ا٨ال٘وىو بوك هبًوای ویىوحن
هىحیًٌاؼحی ؼىیً و باوق به شهاو ایؿهها ،اِل ؼیك قا ؾق قأن يٝام هىحیًٌاوی ؼىیً ٬وكاق هویؾهوؿ و
آو قا به ً٠ىاو ؼؿای يٝام ٨لى٩یاي ،وكاوك ؼیك و هٙ١ی هك ؼیكی هیؾايؿ و ال آيصوا کوه ٕ٨ویلث ،هوىهبحی
الهی ال وىی ؼؿاوث ،وكاوك ؼیك بىؾه و ظ٭ی٭ث ٕ٨یلث و ؼیك يمؾ ؼؿاويؿ اوث که ي٩ه ايىوايی بوه ووبب
بهكههًؿی ال اِل ؼیكٕ٨ ،یلثهًؿ هیباٌؿ.
بك ایى اوان ؾق ايؿیٍۀ ا٨ال٘ىو و هالِؿقا ،با وشوىؾ هبوايی ٨لىو٩ی هح٩واوت آو ؾو بوا یکوؿیگك ،ظکموث و
ه١ك٨ث بكابك با ٕ٨یلث و يیم همىاو با ؼیك اوث و قویؿو به ه١ك٨ث به هً١ای ؾوحیابی ؾو اهك ؾیگك يیم هیباٌؿ.
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يحیصهگیشیّ
با جحب ٟؾق آذاق ا٨ال٘ىو و هالِؿقا و يیم جعلیل آقاء و يٝكیوات ایوى ؾو ٨یلىوى ٦کوه هبحًوی بوك اِوىل ٨لىو٩ی
آيهاوث ،چًیى به يٝك هیقوؿ که ؾق لهیًۀ اقجباٖ ه١ك٨ث و اؼال ٪با جمكکم بك هىئلۀ چیىحی ٕ٨ایل و شایگواه
ه١ك٨ث ؾق چهاقچىب يٝكیات اؼال٬ی آيها با قویکكؾ ٨لى٩ی ،ه١ك٨ث بوا ٕ٨ویلث اقجبوا٘ی جًگاجًوگ ؾاقؾ بوه
يعىیکه ظّىل ه١ك٨ث به هً١ای ظّىل کل ٕ٨ویلث اووث و ال ووىی ؾیگوك شهول٠ ،اهول اقجکواب قـائول
اؼال٬ی هیگكؾؾ٠ .لن و ه١ك٨ث با جبییى ؼاِی که ایىؾو ٨یلىى ٦اقائه هیؾهًؿ -که به هً١ای يوى٠ی ٌوًاؼث
ظٕىقی به ظ٭ای ٫وشىؾی اوث -بكای هك ٨كؾی هّؿا ٪يؿاقؾ و جًها ا٨كاؾی به هكجبۀ ه١ك٨ث بكابك بوا ٕ٨ویلث
که هماو ظکمث اوث ،ؾوث هییابًؿ که ؾق قجبۀ ي٩ىايی باالجكی يىبث به ؾیگك ايىاوها ٬وكاق ؾاٌوحه باٌوًؿ و
چًیى ٌؽّی ؾق ج٩کك ا٨ال٘ىيی٨ ،یلىى ٦و ؾق ج٩کك ِؿقایی ،ي٩ه هحأله اوث.
ؾوث یا٨حى به کل ظ٭ی٭ث که به هًملۀ کل ٕ٨یلث اوث ؾق ايؿیٍۀ ا٨ال٘وىيی بوا يوى٠ی قویکكؾا٘ال٬وی بوه
هً١ای ٠ؿم ج٩اوت ٕ٨یلث و ظکمث ؾق ي٩ىن ٨یلىى ٦همكاه اوث و ٌىاهؿی هبًی بك ج٩واوت ي٩وىن ظکوین
ؾق هیماو ظکمث و به جبٕ٨ ٟیلث آيها با یکؿیگك به چٍن يمیؼىقؾ .اها ؾق ايؿیٍۀ هالِؿقا با ابحًوا بوك ج٩واوت
قجبی ظ٭ی٭ث٠ ،لن هح١ل ٫به آو يیم ظالث قجبی و يىبی و ٬یاوی ؾاقؾ و ال ایى قو جع٭ٕ٨ ٫یلثهًوؿی بوا جموام
شىايب آو يیم به وشهی به ِىقت جٍکیکی و با قجبههای هؽحل ٧اوث .ؾق ایى قاوحا هن ج١الی قجبۀ ي٩ىوايی ؾق
هكجبۀ ظکمث و ٕ٨یلث هؤذك اوث و هن هكجبۀ ظکمث ؾق ج١الی قجبۀ ي٩ىايی جأذیك ؾاقؾ ،به يعىیکه جوأذیك ایوى
ؾو بك هن يى٠ی جأذیك هح٭ابل جّا٠ؿی وشىؾی و يه به يعى ؾوق با٘ل هیباٌؿ .ؾق ايؿیٍۀ هوك ؾو ٨یلىوى ٦ؼیوك
اؼال٬ی با ؼیك وشىؾی اقجباٖ جًگاجًگ ؾاقؾ و ٠اهل اقجباٖ ظکمث و ٕ٨ویلث يیوم هعىوىب هویٌوىؾ و ایوى
همايی هّؿا٬ی ٕ٨یلث با ظکمث ٔمى اوحیالی ه٩هىهی ظکمث بك ٕ٨یلث قا يحیصه هیؾهؿ.
ّ
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يىؽثهاّ
ّ
ّ
پی
1.Justice
2. Courage
3. Temperance
4. Holiness
5. Wisdom

> .ؾق ؾیالىگهای ا٨ال٘ىو بك ه٩اهین ههمی جمكکم هیٌىؾ ،که ؾق ٕ٨یلث هٙكض هیگكؾؾ ،يٝیك ٠ؿالث ،ا٠حؿال،
ٌصا٠ث و  ...که ليؿگی قولهكهی ايىاو قا جعث جأذیك ٬كاق هیؾهؿ و ؾق ابحؿا به يٝك هیقوؿ قبٗ و وابىحگی ٠ملی
ؾاقيؿ Dاها بك اوان شهثگیكی ٨لى٩ی ؾق ایى ؾیالىگها ٨هن ٠می٫جكی ال ایى ه٩اهین ظاِل هیٌىؾ لیكا هاهیث
هباظد ایى ؾیالىگها به گىيهای اوث که ؼىايًؿه قا به اهكی ٨كاجك ال هىٔى٠ات ٠ملی ِك ٦و به ومث ؾقک ظ٭ای٫
شهاو هؿایث هیکًؿ (Cormack,2006:p.3) .البحه ایى به هً١ای آو يیىث که ا٨ال٘ىو شًبهی ٠ملی و ق٨حاقی
ٕ٨ایل قا قها کكؾه اوث بلکه آيچه بكای ا٨ال٘ىو هىقؾ يٝك اوث جمكکم بیٍحك بك اب١اؾ ًٌاؼحی و ه١ك٨حی ٕ٨ایل يىبث به
يحایس ٠ملی آوها اوث Dچًايکه ایاواکه واویلیى جّكیط ؾاقؾ ا٨ال٘ىو ؾق قوالههای ؼىؾ ٠اهل ٌصاٌ ٞؿو و ظکین
ٌؿو و  ...قا جبییى هیکًؿ به شای آيکه ٌكظی ال آيچه ٠مل هكؾ ٌصا ٞو ؼكؾهًؿ اوث قا اقائه ؾهؿ .ایى اهك ٠مؿجا
ا
ٌاقظاو ا٨ال٘ىو قا بك ایى هؿایث کكؾه اوث که وی ٤البا ج١اقی ٧وابىحه بك ق٨حاق قا ؾق ٕ٨یلث قها کكؾه اوث و جالي
يکكؾه جا ا٠مال ٕ٨یلحًؿ قا که با هن هٍحكکًؿ ؾق هباظد ؼىؾ ٬كاق ؾهؿ Dاها ایى به ایى ِىقت يیىث که وی چیىحی
ٕ٨یلث قا شاگمیى هىائلی کًؿ که ا٠مال ٕ٨یلثهًؿ قا هٍؽُ هی کًًؿ.لیكا وی به ؾق هباظری يٝیك ي٩ه ٠اؾل و  ...به
ٔكوقت ًٌاؼث ؾقوث ا٠مال ؾاقای ٕ٨یلث يیم پكؾاؼحه اوث(Vasiliou, 2008: p.247) .
? .بكؼال ٦آيچه ال جعلیل ٠باقات ا٨ال٘ىو هبًی بك قابٙه با وظؿت ٕ٨یلث و کل ٕ٨ایل با ظکمث به يٝك هیقوؿ،
کاومى جّكیط ؾاقؾ ٠ؿالث ؾق ايؿیٍهی ا٨ال٘ىو ؾق قوالهی شمهىقٌ ،کلی ال ج١اؾل و جىالو و ٌبیه ا٠حؿال و یک يىٞ
ٕ٨یلث اوث اها هح٩اوت با ظکمث و ٌصا٠ث اوث لیكا ظکمث و ٌصا٠ث هن به بؽٍی ال کل هح١ل٭ًؿ و هن به کل
ٕ٨یلث ج١ل ٫ؾاقيؿ اها ٠ؿالث و ا٠حؿال به هید بؽٍی ال کل هح١ل ٫يیىحًؿ ،اها به کل ٕ٨یلث به لعا ٚکلیث آو ج١ل٫
ا
ؾاقيؿ ) ،(Ferrari, 2007: p.126هكچًؿ کاومى ٠ؿالث ؾق ج٩کك ا٨ال٘ىيی قا یک ه٩هىم ِك٨ا لهیًی ٌؿهی اؼال٬ی
و ویاوی ؾق يٝك يمیگیكؾ بلکه آو قا یک ه٩هىم هحا٨یمیکی و وشىؾ ًٌاؼحی هیؾايؿ(Ibid: p.129) .
@ .اقیه کاومى بكآو اوث که ا٨ال٘ىو ؾق قواله ی شمهىق بك آو اوث جا اقجباٖ ٕ٨یلث کلی قا با ٕ٨ایل ؼاَ و
و١اؾت ٨كؾی بكقوی کًؿ(Ferrari, 2007: p.116) .
 .Aبكؼی ٌاقظاو وی يیم بك ایى هٙلب و جأذیك و اقجباٖ جًگاجًگ ه١ك٨ث و ٕ٨یلث جأکیؿ ؾاقيؿ اها ال شىايوب هؽحل٩وی بوه
ایووى هىووئله قا هووىقؾ جىشووه ٬ووكاق ؾاؾهايووؿ( .کاپلىووحىو D030 :1 ،1166 ،گوواجكی D54،105 :1155 ،گوواؾاهك:1160،
 D102،115،110بكیه)171 :0 ،1152 ،
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10. Philosopher's nature.

 .99بكؼال ٦جّكیط ا٨ال٘ىو بك اوح٭كاق ٌصا٠ث و ؾیگك ٕ٨ایل ؾق ظکموث ،بكؼوی ال پژوهٍوگكاو يٝیوك لیًوؿا قابیوه
ه١ح٭ؿ هىحًؿ ال آيصا که ٌصا٠ث ؾاقای شایگاه بكشىحه و هىیك وىؾهًؿی ؾق ٨هن آهىلههای ا٨ال٘وىو ؾقبواقۀ ٕ٨ویلث
اوث و يٝكیۀ و٭كا٘ی وظؿت ٕ٨یلث و ظکمث قا به چالً هیکٍؿ Dلیكا ٌصا٠ث ٕ٨یلحی اوث که هویجىايوؿ بوؿوو
ظکمث یا ٠ؿالث هع٭ٌ ٫ىؾ .بًابكایى با وق به یکی بىؾو ٕ٨یلث و ظکمث بك اوان ویژگیهایی که ا٨ال٘ىو بكای ٨وكؾ
٨كؾ ٕ٨ایل ه١ك٨ی هیکًؿ ،یک چالً شؿی اوث که با وظؿت ٕ٨ویلث و ظکموث ٬ابول شمو ٟيیىوث(Rabieh, .
) .2006: p.7,10با وشىؾ ایى ؾیؿگاه ،بكؼی پژوهٍوگكاو و ٌواقظاو ٨لىو٩ۀ ا٨ال٘وىو بوك ٠وؿم ج٩کیوک ظکموث ال
ٌصا٠ث و وایك ٕ٨ایل و ایًکه ٌصا٠ث و وایك ٕ٨ایل به هًملۀ ظکمث هىحًؿ ،جأکیؿ ؾاقيؿ .به ً٠ىاو هرال هیوى بًىوى
جّكیط هی کًؿ که ؾق يگاه ا٨ال٘ىوٕ٨ ،یلث ظکمث و ٠٭اليیث اوث و کىوايی کوه يواؾاو هىوحًؿ يمویجىايًوؿ ٌوصاٞ
باًٌؿ(Taylor, 1997, 1: p302) .
 .9:ظکین وبمواقی ؾق ٌكض بیاو هالِؿقا ظالث ا٠حؿالی ٬ىۀ ٠لن قا ٤یوك ال ظکموث بوه هً١وای ٌوًاؼث ظ٭وای ٫و ٠لون
هیؾايؿ ،ؾق وا ٟ٬ظالث ا٠حؿالی ٬ىۀ ٠لن ،ظکمحی اوث که یکی ال اقکاو ٠ؿالث اوث و ذمكه و يحیصۀ ظکمث ؼل٭وی اووث

ال ایى قو ؾق آو ا٠حؿال ٌایىحه اوث ،اها ؾق ظکمث ؼل٭ی که اهكی ٌبیه به ظکمث ٠لمی و ًٌاؼث ظ٭ای ٫اوث ،لیواؾه-
قوی ؾق آو هٙلىب اوث( .وبمواقی)57 :7 ،1215 ،
ا
 .۱۳ال يٝك هالِؿقا هكچیمی که ٌك ؼىايؿه هیٌىؾ ،ال ؾو ظال ؼاقز يیىث یا ٠ؿم هعٓ اوث یا ا٬حٕای ٠ؿم ؾاقؾ و ؾق
هك ِىقت به ٠ؿم کمال وشىؾی هًحهی هیگكؾؾ (ِؿقالؿیىٌیكالی )46 :5 ،1215 ،بًابكایىٌ ،ك به ٨٭ؿاو وشوىؾ و کموال
وشىؾی ا٘ال ٪هیٌىؾ.
 .۱٤ال يٝك هالِؿقا ٌكوق اؼال٬ی ال کماالت هٙل ٫ي٩ىن ؾق هكجبۀ ظیىايیث و ٠ائوؿ بوه ٬وىۀ ظیوىايی و ٘بی١وی آيهاووث،
هكچًؿ ایى اوِا ٦يىبث به ٬ىۀ ٌكی ٧ايىايیٌ ،ك به ظىاب هیآیًؿِ( .ؿقالؿیىٌیكالی)40 :5 ،1215 ،
 .۱٥هالِؿقا ؼیك و ٌك اؼال٬ی قا هّؿا٬ی ال ؼیك و ٌك وشىؾی ؾايىحه و آو قا ال ؼیك و ٌوكهای هىوحًؿ بوه هىشوىؾات ؾق
يٝك گك٨حه اوث و آو قا به ي٩ىن ايىايی ،هعؿوؾ و هًىىب کكؾه اوثِ( .ؿقالؿیى ٌیكالی)40-41 :5 ،1215 ،
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