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ةؼرؿی ٠ا٦یث ك ا٣غیك٦٥ای ٗاراةی در ةاب ٠غیٗ ٥٤او٥ٞ
ةا ا٣غیك٦٥ای آگ٨ؿحیٚ ٢غیؾ درق٧ؼ ظغا
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دا٣كس٨ی کارق٤اؿی ا٧ٝیات ك ْ٠ارؼ اؿال٠ی ،دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف ،پؼدیؾ ق٧یغ رزایی ارك٠ی٥
پَیا هردباری
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دا٣كس٨ی کارق٤اؿی ّ٨ٞـ جؼةیحی ،دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف ،پؼدیؾ ق٧یغ رزایی ارك٠ی٨٣(٥یـ٤غق ٠ـئ٨ؿ)
اردضیر سید سیاح
ّى٦ ٨یأت ّ١ٞی گؼكق ّ٨ٞـ جؼةیحی ،دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف ،پؼدیؾ ق٧یغ رزایی ارك٠ی٥

چکیدُ
ا٣غیك ٥ای آر٠ا٣ی ةؼای جؼؿی ٟزا ٥ْ٠ای ؿ١تٞیک ک ٥آد٠یاف در ؿْادت صٛیٛی ا٣غ ك ّغاٝث راؿحی ٢صکٗ ٟؼ٠اؿث ٨١٦ارق ةا ج٨ز ٥ة٥
كوْیث ؿیاؿی ك ٗؼ٤٦گی ظاص دكراف ظ٨د ك ظأل٦ای ٨٠ز٨د در ای ٢ةارق ا٣غیكػ٤١غاف را ةػ ٥ک٤کػاك ك جؼؿػی ٟزػ٨اْ٠ی در ای٢ةػارق
٠كٕ٨ؿ کؼد٦اؿثٗ .اراةی ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞرا ازح١اع اٗؼاد ةؼای ؿْادت صٛیٛی ٠ی دا٣غ ك آگ٨ؿػحیٚ ٢ػغیؾ آف را ازح١ػاع ای١ػاف داراف
ةؼای رؿیغف ة ٥ق٨ؽ ك اقحیاؽ درك٣ی یْ٤ی ظغاك٣غ ٠یدا٣غٗ .اراةی ك آگ٨ؿحی ٢ؿْادت را در ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞظ٨د ٠یةی٤٤غ ة٨ً ٥ری کػ٥
ج١اـ ا٨٠ر آف ةؼای ق٧ؼك٣غاف دٝع٨ش ك قیؼی ٢اؿث ك صالكت ای ٢ا٨٠ر ةؼظ٨اؿح ٥از ای١اف درك٣ی اؿث .در ایٛ٠ ٢ا ٥ٝؿْی ةؼ ای ٢اؿث
ک ٥ةا ركش ج٨می٘ی -جضٞیٞی ك ةا اؿح٘ادق از ٤٠اةِ کحاةعا ٥٣ای اةحغا آق٤ایی ةا ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞك ق٧ؼ ظغا م٨رت گیؼد ك در ادا ٥٠ة ٥ةیاف
اص٨اؿ ٗاراةی ك جؼؿی٠ ٟغیٗ ٥٤او ٥ٞپؼداظح٠ ٥یق٨د ك در ةعف دكـ ة ٥ةیاف اص٨االت اگ٨ؿحیٚ ٢غیؾ ،چیـحی ك جؼؿػی ٟقػ٧ؼ ظػغا ك
ؿْادت آد٠ی در آف پؼداظح٠ ٥یق٨د ك در ٧٣ایث ة ٥جضٞی ٜای ٢دك گؽارق پؼداظح٠ ٥یق٨د٠ .یج٨اف گ٘ث ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞك ق٧ؼ ظػغا ٦ػؼ
دك زائیغق ّ٨٣ی ج٘کؼ ٗٞـ٘ی اؿث ک ٥در كز٨د دك ٗیٞـ٨ؼ ٛ٣ف ةـح ٥ك ظ٨ا٦اف ٦غایث آد٠ػی ك قػ٨ؽ ةػ ٥ؿػْادت صٛیٛػی ٗػارغ از
٦ؼگ ٥٣٨قؼایي ك اكواع اؿث.
ٍاشگاى کلیدیٗ :اراةی٠ ،غیٗ ٥٤او ،٥ٞؿْادت ،ق٧ؼظغا
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 .1هقدهِ
ركیکؼدی آر٠ا٣ی ة ٥ز٧اف ظارج ك جن٨ر ؿْادت آد٠ی ة ٥ة٧حؼی٣ ٢ض ٨را ةؼای ٣عـحی ٢ةار ةایغ ةٞٗ ٥ـ٘ ٥ی٣٨اف ةاؿحاف
ةؼگؼدا٣غ زایی ک٠ ٥ح٘کؼا٣ی از ز ٥ٞ١اٗالً٨ف ة ٥ةیاف ك جؼؿی ٟآر٠اف٦ایی پؼداظح٤غ ک٠ ٥غت ٦ا ةػ٨د الزـ ةػ٨د ةیػاف
گؼدد جا ک١ی از قؼایي ؿعث ةکا٦غ ك آد٠ی را دٝگؼـ ة ٥صٛیٛحی ک٤غ ک ٥ذاجاً ظ٨ا٦اف آف اؿث .ةا آٔاز ٧٣ىث جؼز١ػ٥
ك آق٤ایی ٠ـ١ٞا٣اف ةا ٗٞـ٘ ٥ی٣٨اف اٗکاری از ای ٢دؿث ة ٥ز٧اف اؿالـ ا٣حٛاؿ یاٗث ٦ؼچ٤غ ک ٥در ایؼاف ةاؿحاف ١٣ػ٨د
چ٤ی ٢اٗکاری دیغق ٠یقغ ا٠ا ٨١٣د آف در ٚؼكف ٣عـحی ٢اؿال٠ی ةـیار ادؼگػار جؼ ك پؼ چك ٟجؼ دیغق ٠ی ق٨د.
ٗاراةی در آدار ٠عح ٖٞظ٨د ة ٥ةیاف ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞپؼداظح ٥اؿث ك در جٛاة ٜةا آف ا٨٣اع ٠غائ ٢زا ٥ٞ٦را ةیاف داقػح٥
اؿث ك ةا ا٧ٝاـ از ٤٠اةِ اؿال٠ی ك ّ٨٣ی اؿح٘ادق از ج٘کؼ ظاص ٗٞـ٘ی ظ٨د ة٤یاف٦ای ج٘کؼ ٠ػغائ ٢را در ز٧ػاف اؿػالـ
ة٤یاف ٧٣اد ك ز٠ی ٥٤ةضخ ك ج٘ضل را در ةاب چیـحی ؿْادت صٛیٛی ك ةؼٚؼاری ّغاٝث راؿحی ٢را ٗؼا٧٣ ٟ٦اد ك ٗٞـ٘٥
ؿیاؿی ة٤یاد ٧٣اد ک ٥ةؼای ٚؼف ٦ا ١٦چ٤اف دؿث ٠ای ٥پژك٦ف ةؼای ٔ٨امػاف ةضػؼ ّٞػ ٟقػغ.آگ٨ؿػحیٚ ٢ػغیؾ کػ٥
ز٣غگی اش جا صغكدی ةا اص٨اؿ ٔؽاٝی ةا ؿیؼ درك٣ی اش در اٛ٤١ٝػ ٠ػ ٢اٝىػالؿ قػتا٦ث دارد ةػا صػ٨ادو ك دكرا٧٣ػای
ج٘کؼی ک ٥در ز٣غگی اش پكث ؿؼ ٧٣اد ك در ٧٣ایث رٔتث اك ة ٥ؿ٨ی دی٠ ٢ـیضیث ،دؿث ٠ای ٥ای ةؼای اك قػغ کػ٥
ای ٢ؿیؼ درك٣ی را ةیاف دارد ك کحاب اّحؼاٗات ٨١٣د ١٦اف اؿث ك ق٧ؼ ظغای كی جؼؿػی ٟؿػْادت ج١ػا٠ی آد٠یػاف در
ق٧ؼی ٨ٞ١٠ء از ظ٨قکا٠ی جضث ٨ٝای ٠ـیش اؿث ک ٥ركح آد٠یاف را از ّكػ ٙظػ٨د ؿػیؼاب ٠ػی گؼدا٣ػغ ك قػ٨ؽ ةػ٥
ْ٠ت٨د ازٝی را در آ٣اف ٠ی پؼكرا٣غ.وؼكرت ج٨ز ٥ة ٥ة٤یاف٦ای اج٨پیا ٣گاری ك چیـحی آف از یػک ؿػ ٨ك از ًػؼؼ دیگػؼ
اٗکار دك ّا ٟٝك ٗیٞـ٨ؼ ةؽرگ دك دی ٢اةؼا٦ی١ی ك ةؼرؿی ا٣غیك٦ ٥ای آ٣اف در ایػ ٢ةػاب دؿػث ٠ایػ ٥ای قػغ ةػؼای
ةؼرؿی ای ٢ا٨٠ر ك جالش ةؼای ارائ ٥ؿیؼ صٛیٛی از ٠ا٦یػث آف ك آ٣چػ ٥کػ ٥ذ٦ػ ٢دك ٗیٞـػ٨ؼ را ةػؼای جؼؿػی ٟآف ةػ٥
٣گاقح ٢كاداقح ٥اؿث.
در ٛ٠ا« ٥ٝؿؼقث ا٠ؼ ؿیاؿی در ق٧ؼ ظغای آگ٨ؿحی٨٣ »٢قح ٥قؼكیٛ٠ ٢ی١ی ،ا٣حكار یاٗح ٥در ٗن٤ٞا ٥٠ؿیاؿث
ُ٣ؼی اگؼ چ ٥ة ٥ةؼرؿی ةْغ ؿیاؿی ق٧ؼ ظغا پؼداظح ٥قغق اؿث ا٠ا اكالً ظ٨د ق٧ؼ ظغا الز ٥٠ج٨ز ٥کا ٜ٠ة ٥ایػ ٢ا٠ػؼ
ك جضٛیٛی ٠تـ٨ط در ای ٢ز٠ی ٥٤اؿث ك دا٣یاً دؿث ٠ای ٥جضٞی ٜآف ةا اٗکار ؿایؼ ا٣غیك٤١غاف ٠ا٤٣غ اٗالً٨فٗ ،ػاراةی ك
 ...در آف دیغق ١٣ی ق٨د١٦ .چ٤ی ٢در ٛ٠ا«٥ٝةؼرؿی جٌتیٛی ق٧ؼ ظغای آگ٨ؿػحی ٢ك ٠غی٤ػٗ ٥اوػٗ ٥ٞػاراةی» ٨٣قػح٥
کؼةاؿی زادق ك ذكٗٛاری ،ا٣حكار یاٗح ٥در ٗن٤ٞا ٥٠ا ٣غیك ٥دی٤ی دا٣كگاق قیؼاز اگؼ چ ٥ة ٥جؼؿی٠ ٟغیٗ ٥٤اوػ ٥ٞك قػ٧ؼ
ظغا پؼداظح ٥قغق اؿث ا٠ا ج٨ز ٥کا ٜ٠ة ٥ای ٢دك ٨٠و٨ع ك ةؼرؿی ٠ض٨ر٦ای امٞی ٠ا٤٣غ ؿػْادتّ ،ػغاٝث ك ؿیاؿػث
الزـ اؿث ٠ض٨ر امٞی ةاقغ  ٥٣ةؼرؿی اص٨اؿ ق٧ؼك٣غاف ٠غائ ٢ك پؼداظح ٢ة ٥ؿایؼ ٠غائ ٢ك كیژگی ٦ای آ٧٣ا.
ایٛ٠ ٢ا ٥ٝةا ركیکؼدی زغیغ اةحغا جالش ٠ی گؼدد جن٨یؼی ق٘اؼ از چیـحی ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞك ق٧ؼ ظغا ةیاف گػؼدد
ك ةْغ ٣یؽ در ٦ؼ دك ةعف آق٤ایی ةا دك ٗیٞـ٨ؼ ك اص٨االت آف م٨رت گیؼد ك ة ٥ةؼرؿػی ٠غی٤ػٗ ٥اوػ ٥ٞك قػ٧ؼ ظػغا،
ریك ٥كازگا٣ی آف ،ؿْادتّ ،غاٝث ك ؿیاؿث در ٦ؼ دكی آ٧٣ا پؼداظح ٥ق٨د ك ک٨قف ٠ی ق٨د ة ٥ایػ ٢ؿػ٨االت پاؿػط
دادق ق٨د:
٠غیٗ ٥٤او ٥ٞك ق٧ؼ ظغا دارای چْ٠ ٥ػا٣ی ك ٘٠ػا٦ی١ی ٦ـح٤غومػ٨یؼ ٗػاراةی از ٠غی٤ػٗ ٥اوػ ٥ٞچیـثوؿػْادت
صٛیٛی در ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞچگ ٥٣٨صام٠ ٜی گؼددوّغاٝث صٛیٛی چگ ٥٣٨در ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞاؿػح٨ار ٠ػی گؼددوة٤یاف٦ػای
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ؿیاؿی ج٘کؼ ٗٞـ٘ی ٗاراةی چیـثوچ٨ّ ٥اٞ٠ی ؿتب ایساد دؿث ٠ای ٥قػ٧ؼ ظػغا ةػؼای آگ٨ؿػحی ٢قغوقػ٧ؼ ظػغای
آگ٨ؿحی ٢چیـثو
ؿْادت ك ّغاٝث در ق٧ؼ ظغا دارای چ ٥زایگا٦ی ا٣غو ك جن٨رآگ٨ؿحی ٢از ای ٢دك ٨٧٘٠ـ ةػ ٥چػ ٥مػ٨رت اؿػثو
چ ٥ج٘اكت ٦ا ك قتا٦ث ٦ایی ةی٠ ٢غیٗ ٥٤اوٗ ٥ٞاراةی ك ق٧ؼ ظغای آگ٨ؿحی ٢دیغق ٠یق٨دو
.2هدیٌِ فاضلِ ،اتَپیا ٍ ضْر خدا
در كا٠ ِٚی ج٨اف ةیاف داقث ک٠ ٟ٦ ٥غیٗ ٥٤او ٥ٞك  ٟ٦اج٨پیا ك ق٧ؼ ظغا ة٨٧٘٠ ٥ـ كاصغی دالٝث ٠ی ک٤٤ػغ ك جؼؿػیٟ
گؼ ٗىای آر٠ا٣ی ٦ـح٤غ ک ٥ؿؼقار از ؿْادت ك ٣یک ٣ا٠ی اؿث .
٠غی ٥٤یک كاژق ّؼةی اؿث در ٕٝث ةؼ كزف ْٗٞی، ٥ز ِ١آف ٠غائ ٢ك ٠غف ك ة٤ا ةؼ ٨ٚؿ دیگؼ ٠ ٥ْٞ٘٠ی ةاقغ .اةػ٢
ّؼةی ٠ی گ٨یغ :اگؼ «٠ی »ٟدر «٠غی »٥٤زائػغ ةاقػغ ،ز١ػِ آف ةػؼ كزف ٠ػغف زػایؽ ٣یـػث ك در جْؼیػٖ ٠غی٤ػ٠ ٥ػی
گ٨یغ:صن٤ی اؿث ک ٥در كؿي ز٠ی٤ی ة٤ا قغق ةاقغ (اة٨ُ٤٠ ٢ر1413،ؽ ،ج.)402 :13
در ٗؼ٤٦گ ٕٝات آکـ٘٨رد ،اج٨پیا ،اقحیاؽ ٔیؼ ّٞ١ی جْؼیٖ گكح ٥اؿث (ٝی٨جؽ.)296:2008،
ظ٨از٣ ٥نیؼ اٝغی٨ً ٢ؿی ٠یگ٨یغ ٠ :غیٗ ٥٤او٠ ، ٥ٞغی ٥٤ای اؿػث کػ ٥ؿػاک٤اف آف ک٨قػف ٠یک٤٤ػغ کػ ٥ؿػْادت
صٛیٛی را ةغؿث آكر٣غ ك ادارق ک٤٤غگاف ای٠ ٢غی ، ٥٤صکی١اف ا٧ٝی ٠ی ةاقػ٤غ ( ً٨ؿػی٠ .)42 :1389 ،المػغرا ٠ػی
گ٨یغ ٠ :غیٗ ٥٤او٠ ، ٥ٞغی ٥٤ا ی اؿث ک ٥ق٧ؼ ٦ای آف ةؼای ٣ی ٜة ٥ؿْادت صٛیٛی ك ظیؼ صٛیٛػی ةػا ٦ػ١٦ ٟکػاری
دار٣غ ( ٠المغرا .) 149 :1391،اة ٢ؿی٤ا ٠ی گ٨یغ ٠ :غیٗ ٥٤او٠ ،٥ٞغی ٥٤ای اؿث ک ٥ا٦اٝی آف در ًٞب ؿْادت د٣یا ك
آظؼت جالش ٠یک٤٤غ ( اة ٢ؿی٤ا 1433،ؽ .) 62:
اج٨پیا ة٤ْ٠ ٥ای ٣اکسا آةاد اؿث ای٨٧٘٠ ٢ـ ک ٥جؼزٗ ٥١ارؿی آف از ّ ٜٛؿؼخ ،ادػؼ ؿػ٧ؼكردی اؿػث از ادػؼی ةػ٥
١٦ی٣ ٢اـ ج٨ؿي ج٠٨اس ٨٠ر ة ٥ؿاؿ 1516ـ ة٣ ٥گارش درآ٠غق اؿث ،گؼٗح ٥قغق اؿث کػ ٥در آف ؿػؼز٠ی٤ی ظیػاٝی
جن٨ر قغق کُ٣ ٥اـ ز٣غگی ازح١اّی در آف یکـؼق ّٞٛی اؿث ك در ةؼاةؼ ز٣غگی اركپا ک ٥در آف ركزگػار ،ؿػ٨دز٨یی ك
آز٤٠غی ةؼ آف ٗؼ٠ا٣ؼكا ة٨دٚ ،ؼار دارد در ا٣غیك ٥ؿیاؿی ك ازح١اّی ركزگاراف ةْغ ٦ ،ؼگ ُٟ٣ ٥٣٨ازح١اّی آر٠ا٣ی را ة٥
ای٣ ٢اـ ٣ ،ا٠یغق ا٣غ(ؿاركظا٣ی .)907:1375 ،
 ٍ٘ٝی٣٨ا٣ی «پٝ٨ؾ» ك  ٍ٘ٝالجی٤ی« ؿی كیحاس» ة٤ْ٠ ٥ای ق٧ؼ ك ٠غی ٥٤در ٣ؽد ٠ػؼدـ ةاؿػحاف ةػ ٥گؼك٦ػی از ٠ػؼدـ
د الٝث ٠ی کؼدق اؿث ک ٥از ٨ٚـ ك ٣ژاد كاصغی ة٨دق  ،زةاف ٠كحؼکی داقح ٥ا٣غ ك داظ ٜصنار ك دیػ٨ار كاصػغی ز٣ػغگی
٠ی کؼدق ا٣غ ك ٦ؼ کؾ را ک ٥ظارج از ٠ؼز آف ٦ا ة٨دق ،دق ٢١جٛٞی کؼدق ا٣غ(کؼةاؿی زادق ك ذكٗٛاری .)1393:77 ،
ج٨میٖ آر٠اف ق٧ؼ یا ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞة٠ ٥ذاة ٥كاژق ای ّ٠٨١ی ةؼای ز٧اف ایغق آؿ ك ةؼجؼ ،از دیؼ ةػاز دٔغٔػ٠ ٥ح٘کػؼاف ك
ا٣غیك٤١غاف در ج١غف ٦ای گ٣٨اگ٨ف ة٨دق اؿث .گؼچ ٥جؼؿی ٟآف ةؼ صـب ز٠اف ك ٠کػاف زٞػ٨ق ای گ٣٨ػاگ٨ف پػیؼٗحػ٥
اؿث ا٠ا أٞب ةؼ ایػ ٢ةػاكر ةػ٨دق ا٣ػغ کػ ٥آر٠ػاف قػ٧ؼ ةیػا٣ی از ظ٨اؿػح٦ ٥ػای یػک ٞ٠ػث ك زاْ٠ػ٥ی ظػ٨ب اؿػث
(ؿاراک٤ـکی.)111:1993,
در صٛیٛث آر٠اف ق٧ؼ كؿی ٥ٞای اؿث ک ٥از ًؼی ٙآف ٠ی ج٨اف ز٧اف را درؾ ٨١٣د ٗ ،ؼای٤غی ٠تح٤ی ةؼ ؿػاظحار
٦ای ذ٤٦ی ک ٥در ٦ؼ دكرق جاریعی  ،ایغق ٦ایی را ٗؼاجؼ از ٨٠ ُٟ٣ز٨د ارائ٠ ٥ید٦غ  .چ٤ی ٢ایغئ٨ٝ٨ژی ج٧٤ػا ز٠ػا٣ی رخ
٠ید٦غ ک ٥گؼكق ٦ای ظامی جالش ک٤٤غ ک ٥ای ٢آرزك٦ا را در رٗحار كاْٚی ة ٥جن٨یؼ ةکك٤غ(٦حک ك٨٦گ.)21،2007,ٜ
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در كا ِٚدر ج١اـ ج١غف ٦ا اٗؼاد ك ٠ح٘کؼا٣یٗ ،ىا ك زا ٥ْ٠ای را ا٣غیكیغق ا٣غ ک٨ٞ١٠ ٥ء از ظ٨ةی ٦ا ك ٗىػیٞث ٦اؿػث؛
ا٣ـاف ٦ا ةا آرا٠ف ك مٞش در ک٤ار یکغیگؼ ز٣غگی ٠یک٤٤غ ك  ٥١٦در ؿْادت ك ٣یػک ةعحػی ا٣ػغ .چ٤ػی ٢جنػ٨ری در
ٗؼ٤٦گ ٦ای گ٣٨اگ٨ف ٣اـ ٦ایی ٠عح ٖٞچ٨ف ٠غیٗ ٥٤او ،٥ٞآر٠اف ق٧ؼ ،ق٧ؼ ظغا ك … ة ٥ظ٨د گؼٗح ٥اؿث ك در كاٚػِ
١٣ایا٣گؼ زا ٥ْ٠ای آر٠ا٣ی اؿث ک ٥دؿحیاةی ة ٥ؿْادت صٛیٛی را ٗؼا ٟ٦ؿاظح ،٥ا٠ؼی ک ٥از دیؼ ةاز ظ٨اؿح ٥ی آد٠ػی
ة٨دق اؿث .
 .2.1فارابی
ا ة٣٨نؼ ٗاراةی ٛٞ٠ب ة ْٟٞ٠ ٥دا٣ی از ةؽرگحؼی ٢ك از٣عـحیٗ ٢الؿ٘ ٥اؿال٠ی اؿػث کػٛ٣ ٥ػف ١٧٠ػی در ٗٞـػ٘ ٥ز٧ػاف
داقح ٥ك ةـیاری از آراء ك ا٣غیك٦ ٥ای ٗٞـ٘ ٥ی٣٨ا٣ی ج٨ؿي كی ة ٥ز٧اف اؿالـ كارد گكح ٥اؿث .اة٣٨نؼ٠ض١غة ٢اكزٝػٓ
اةً ٢ؼظاف ٠ك٨٧ر ةٗ ٥اراةی در ؿاؿ ٦ 257سؼی ٠نادؼ ةا  870ـ در ق٧ؼ ٗاراب ٠حٝ٨غ ك ة١٦ ٥ا٣سا ٤٠ـ٨ب گكػث
ك ٗاراةی ٣ا٠یغق قغ( ٦اق١ی )11 :1364 ،از ١٦اف اةحغا ةار٦ ٥ٚای ق٨ؽ ة ّٟٞ ٥ك ْ٠ؼٗػث در ٗػاراةی ٨٦یػغا ةػ٨د ك در
١٦اف ؿا٧ٝای ٣عـث ایاـ ً٘ٝ٨یث رك ة ٥درس ك ّ ٟٞآكرد ك ّك ٙة ٥جْ ٟٞةا كزػ٨دش ّسػی ٢گكػح ٥ةػ٨د .چگػ٣٨گی
جضنیالت ٗار اةی در ایاـ ز٨ا٣ی اش جٛؼیتا ةؼ ٠ا پ٨قیغق اؿث ك ٨٠رظی ٢گؽارش ٠ـح٤غی در ای٨٠ ٢رد وػتي ٣کػؼدق
ا٣غ  ،ا٠ا ١٦یٚ ٢غر ٠ی دا٣ی ٟک ٥پغر ك پغرةؽرگف از ُ٣ا٠یاف ة٤ٞغ ٠ؼجت ٥در صک٠٨ث ؿا٠ا٣ی ة٨دق ا٣غ ( ١ْ٣ػۀ :1367 ،
.)400
گ٘ح ٥ا٣غ کٗ ٥اراةی در صغكد چ ٜ٧ؿاٝگی ة ٥ةٕغاد رٗح ٥اؿث .ةؼ ًت ٙای ٢گ٘ح ، ٥اك در ای ٢ز٠اف از ّ٨ٞـ مػؼؼ ك
٣ض ٨ك ٗ ٥ٛك صغیخ ة٧ؼق ٦ا داقح ، ٥ا٠ا ٨٤٦ز در  ٌٙ٤٠ك ٗٞـٌ٘٠ ،٥اْٝات چ٤غاف ٣غاقح ٥اؿث ك الزؼـ ٣ؽد اة ٢ؿػؼاج
ة ٥ظ٨ا٣غف ّ٣ ٟٞض ٨پؼداظث ك در ٛ٠اة ٜة ٥اك ٌ٤٠ػ ٙآ٨٠ظػث (داكری اردکػا٣یٗ .)18 :1389 ،ػاراةی در ةٕػغاد ّٞػ٨ـ
٠حغاكؿ ز٠اف ٠ا٤٣غ ّ٨ٞـ ّؼةی  ٥ٛٗ ،ك کالـ  ،را ة ٥ظ٨ةی ٗؼا گؼٗث ك ج٧٤ا ة٨ُ٤٠ ٥ر ٗؼاگیؼی ّ١ی ٙك دٚیٞٗ ٙـػ٘ ٥در
ص ٥ٛٞدرس ی٨ص٤ا قؼکث زـث ( ٔاٝب 1414،ؽ .)11 :
ٗاراةی در ایؼاف ك در ک ٜز٧اف اؿالـ  ،ة٤یاف گػار ٗٞـ٘ ٥اؿال٠ی اؿث .پیف از ٗاراةی ،ا٣غیك٦ ٥ایی کػّ٨٣ ٥ػا ةػا
ٗٞـ٘٣ ٥ؽدیکی داقث ،ةاركر قغق ة٨د ا٠ا ای ٢جالش ٦ای ٗکؼی را ٨٤٦ز ١٣یج٨اف ٗٞـ٘ ٥ة٤ْ٠ ٥ای درؿث ك ج١اـ آف ةػ٥
ق١ار آكرد .ةؼای جاؿیؾ ٗٞـ٘ ٥در ٚؼف ٦ای  ٟ٧٣ك د٠ ٟ٦یالدی ٠ی ةایـػث قػؼایٌی ٗػؼا٠ ٟ٦یقػغ ،از زٞ١ػ ٥ایػ٢
قؼایي ،آق٤ایی  ٥١٦زا٣ت٠ ٥ـ١ٞا٣اف ةا گ٤سیٞٗ ٥٤ـ٘ ٥ی٣٨ا٣ی ة٨د .ایؼا٣یاف از ز٠اف ةـیار ز٨ٞجؼ ةا ٗٞـ٘ ٥ی٣٨ػا٣ی آقػ٤ا
قغق ة٨د٣غ؛ ا٠ا ای ٢آق٤ایی ةؼای جاؿیؾ ٗٞـ٘ ٥ةا اةْادی کٗ ٥اراةی ة٤ا گػاقث ،کاٗی ٣ت٨د .ا٣غیك٦ ٥ػای اؿػ١اّیٞی٥
ک ٥در آٔاز جضث جادیؼ زركاف ةاكری ٚؼار داقث ةا ز٤تكی پی٣٨غ داقث ک ٥ایٗ ٢ؼ ٥ٚاز قیْیاف ّٞی ٥ظالٗث ّتاؿػیاف
در ةٕغاد ة ٥راق ا٣غاظح ٥ة٨د٣غ .آ٧٣ا ة ٥كیژق از ای ٢ز٧ث ٣عـحی ٢گؼایف ٦ای ٗٞـػ٘ی در ز٧ػاف اؿػالـ را ٣كػاف ٠ػی
د٤٦غ ک ٥ركیکؼد ظامی ر ا در ج٘ـیؼ ٚؼآف در پیف ٠ی گیؼ٣غ .پػیف از ٗػاراةی ،اؿػ١اّیٞی ،٥گػاـ ٦ػایی را ةػ ٥ؿػ٨ی
جاؿیؾ ٗٞـ٘ ٥در ایؼاف گك٨دق ة٨د٣غ ا٠ا جاؿیؾ ٗٞـ٘ ٥کار ةؽرگی ة٨د کٗ ٥اراةی ة ٥ا٣ساـ آف جٗ٨ی ٙیاٗػثٗ .ػاراةی در
ّی ٢صاؿ ة٤یاف گػار ٗٞـ٘ ٥اؿال٠ی در ایؼاف اؿث ك کـی اؿث ک ٥در ٠یاف ٠ح٘کؼاف ایؼا٣ی ٠ ،تـ٨ط جػؼی ٢ةضػخ را
در ای ٢ز٠ی ٥٤ا٣ساـ دادق اؿث ( ةاةازادق ك دیگؼاف.)46 :1397 ،

بررسی هاّیت ٍ اًدیطِّای فارابی در باب هدیٌِ فاضلِ با اًدیطِّای ّ /....تغاهلل صـی٤ی اؿک٤غیاف ك71 ...
ٗاظ٨ری ٠یگ٨یغٗ :اراةی ةؼای اؿالـ ٗٞـ٘ ٥ای ة٤یاد ٧٣اد کٚ ٥ائ ٟة ٥ذات ظ٨د اؿث  ٥٣ ،ركاٚی اؿث ٣ػ٠ ٥كػائی ك
 ٨٣ ٥٣اٗالً٣٨ی ،ةٞک ٥پغیغق جازق ای اؿث ک ٥از  ٥١٦ی ای٠ ٢غارس جادیؼ یاٗح ٥ك از ای٤٠ ٢اةِ ؿیؼاب گكػح ٥اؿػث ا٠ػا
ركح امٞی آف  ،ركح اؿال٠ی اؿث( ٗاظ٨ری ك زؼ.)647 :1386 ،
ٗاراةی ةا اظػ ٗٞـ٘ ٥اٗالً٨ف ك ارؿٌ ٨ك زؼج ك جْغی٦ ٜایی در آف ،ةؼظی ٨٠وّ٨ات ُ٣یؼ ٨٧٘٠ـ ٠ا٦یػث ك ج١ػایؽ
آف از كز٨د را ةؼای اكٝی ٢ةار ٌ٠ؼح ؿاظث ةّ ٥الكق ةؼ٦اف مغیٛی ٢را ة ٥قکٞی  ٨٣ةیاف ؿاظث .ةػً ٥ػ٨ری کػ ٥ةػؼای
اكٝی ٢ةار از كز٨دات كازب ك ١٠ک ٢ك ١٠ح ِ٤ؿع ٢گ٘ث  .اگؼ ٠ساز ة ٥جٛـی٨ّٞ ٟـ ة ٥دك دؿح ٥ؿػعث ك ٣ػؼـ ةاقػیٟ
ةایغ گ٘ث ک ٥جنؼؼ ٗاراةی در ٗٞـ٘ ٥ارؿٌ ٨ك اٗالً٨ف ة ٥دٝی٠ ٜا٦یث ؿعث ك ٗؼ٤٦گی ای ٢دؿػح ٥از ّٞػ٨ـ مػ٨رت
گؼٗث( مت٨ریاف .)79 :1390،
ٗاراةی ةؼ آف قغ ةؼای جُ٤ی ٟك كوِ ٛ٠ؼرات ازح١اّی ك ُ٣ػاـ زاْ٠ػ ٥ایػغق آٝػی کػ ٥در د٣یػای اؿػالـ آف ركز از
گـیعحگ ی  ُٟ٣ك پارق قغف رقح ٥ارجتاط ا٨٠ر صک٠٨ث ك زتؼاف ةضؼاف ٣اقی از وْٖ ظ٘ٞا ز٨ٞگیؼی ٨١٣دق ك زاْ٠ػ٥
٣یؼك٤٠غ ٠حکی ةؼ ٗىائ ٜك اظالؽ دی٤ی ك ّ١ٞی مضیش ة ٥كز٨د آكرد ك در ای ٢ةػارق ک٨قػف ٗػؼاكاف ١٣ػ٨د ك کحػب ك
رؿاالت ٠حْغد ٣گاقث ک ٥در ةْىی از آ٧٣ا ُ٣اـ ٠غی ٥٤را ةا اقارق ك ج٨ٞیش ك ک٤ای ٥ةیاف ٠ی ک٤غ ك در پارق دیگؼ از آ٧٣ػا
ة ٥جكؼیش ك ج٘نی ٜاز ٨ٚاّغ ك ٨ٚا٣ی ٢ك ٛ٠ؼرات ُ٣اـ ازح١اّی ٠حکی ةؼ صک١ث ك ٗىیٞث ك ام٨ؿ د٨٠کؼاؿػی ةضػخ ك
گ٘حگ ٨ة١٤ایغ ا٠ا در ٦ؼ دك صاؿ از ایؼاد ٦ایی كاوش ك آقکار ک ٥ة ٥ظ٨ةی ٠تیٛ٠ ٢ن٨د ة٨دق ك ةؼای ازح١اّی ک ٥رك ةػ٥
مالح ك ک١اؿ اؿث از ارائ ٥داركیی ٨٠دؼ ظ٨دداری ٨١٤٣دق اؿث (٦اق١ی.)216 :1364،
ٗاراةی در ً٨ؿ ّ١ؼ ظ٨د ة٨ُ٤٠ ٥ر ٗؼاگیؼی ّ٨ٞـ اؿال٠ی ةار٦ا ة ٥ؿ٘ؼ پؼداظث ك در ق٧ؼ ٦ػای ٠عحٞػٖ از زٞ١ػ٥
د٠ك ٙك ةٕغاد ة ٥جغریؾ ّ٨ٞـ ٠ی پؼداظث ك قاگؼداف ةـیاری را جؼةیث کؼد .در ؿاؿ ٦ 338سػؼی ك پػؾ از ای٤کػ٥
صاک١یث در د٠ك ٙزاة ٥زا قغ ك ص١غا٣یاف ركی کار آ٠غق ة٨د٣غٗ ،اراةی ةؼای ةار دكـ ة ٥د٠كػ ٙةازگكػث ك جػا آظػؼ
ّ١ؼش یْ ٤ی صغكد یک ؿاؿ ةْغ در د٠ك٠ ٙا٣غ  .اك در ای٠ ٢غت از ص١ایث ةػی دریػٓ ؿػیٖ اٝغكٝػ ، ٥صػاک ٟدا٣ػف
دكؿث د٠ك ٙةؼظ٨ردار ة٨د ك یک ؿاؿ ةْغ در ؿاؿ٦ 339سؼی در ؿ٦ ٢كػحاد ؿػاٝگی درگػقػث ك قػعل ؿػیٖ
اٝغك ٥ٝة١٦ ٥ؼاق جْغادی از ٣ؽدیکاف ك درةاریاف ةؼ كی ١٣از ظ٨ا٣غ(١ْ٣ۀ.)396:1367،
 .2.1.1هدیٌِ فاضلِ فارابی
ٗاراةی ةا ج٨ز ٥ة ٥اكواع ؿیاؿی ك ٗؼ٤٦گی ظاص دكراف ظ٨د در آدار ظ٨د ة ٥ةیاف ٠غی ٥٤ای پؼداظث ک٠ ٥غیٗ ٥٤اوػ٥ٞ
٣ا٠یغق قغ ك در ٛ٠اة ٜؿایؼ ٠غی٦ ٥٤ای زاٚ ٥ٞ٦ؼار ٠یگؼٗث .
ٗاراةی در جْؼیٖ ٠غیٗ ٥٤او٠ ٥ٞی گ٨یغ٠ :غیٗ ٥٤او٠ ،٥ٞغی ٥٤ای اؿث کٛ٠ ٥ن٨د صٛیٛی از ازح١اع آف جْاكف ةػؼ
ا٨٠ری اؿث ک٨٠ ٥زب صن٨ؿ ة ٥ؿْادت آد٠ی اؿث( ٗاراةی.)118:1361 ،
از دیغگاق ٗاراةی ٠غی ٥٤ة٨ً ٥ر کٞی ١٦ ،اف ٠غی ٥٤در ٣ؽد ٚغ٠اؿثٗ .اراةی پؾ از ای٤ک ٥اصحیاج ا٣ـاف ة ٥ازح١اع،
جْاكف ك ٣ض٨ق قک ٜگیؼی ازح١اّات ا٣ـا٣ی را ةیاف ٠ی ک٤غ  ،آ٧٣ا را ة ٥کا ٜ٠ك ٔیؼ کا ٜ٠جٛـػی٠ ٟػی ک٤ػغ( ٗػاراةی،
.)253 :1361در زای دیگؼ ٠ی گ٨یغ :آف ٠غی ٥٤کٛ٠ ٥ن٨د صٛیٛی ازح١اع در آف ،جْاكف ةؼ ا٨٠ری اؿػث کػ٨٠ ٥زػب
كم٨ؿ آد٠ی ة ٥ؿْادت اؿث( ١٦اف.)255 :
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كیژگی ٦ای ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞاز دیغگاق ٗاراةی ّتارت ا٣غ از :جْاكف ،ظػغاز٨یی ك ٚػؼب ةػ ٥اكْ٠ ،ؼٗػث ظػغا ك٣ػغ ،ةػا
ٗىیٞث ة٨دف ٠ؼدـ ّ،غاٝث٠،ضتث ك مٞش در٠غی١٦ (٥٤اف.)113:
در ٠غیٗ ٥٤اوٗ ٥ٞاراةی ٠كکٗ ٜؼد ٠ ،كک ٜج١اـ ق٧ؼ اؿث ١٦اف ً٨ر ک ٥در ةػغف ا٣ـػاف اگػؼ یػک ّىػ ٨دچػار
٠كک ٜق٨د ،دیگؼ اّىا ة ٥ک١ک ٠ی آی٤غ جا آف ّى ٨ة٧ت٨د یاةغ ،درد ك ر٣ر یػک ا٣ـػاف در ٠غی٤ػٗ ٥اوػ٣ ٥ٞیػؽ ج١ػاـ
٠غی ٥٤را ٠ىٌؼب ٠ی ؿازد؛ زیؼا راةٌ٠ ٥یاف ؿاک٤اف آر٠اف ق٧ؼ ةؼ اؿاس جْاكف اؿث(ٗاراةی 1346 ،ؽ .) 96 :
ٗاراةی ةؼای ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞپ٤ر رک٣ ٢اـ ةؼدق اؿث کّ ٥تارت ا٣غ از؛ -1اٗ ٜ٦ىای ٜك صک٠٨ث ک ٥ة ٥صٛای٨٠ ٙز٨د
ْ٠ ،ؼٗث دار٣غ كایكاف ةؼجؼا٤٣غ ك ةؼ ٠غی ٥٤ریاؿث دار٣غ -2 .ذكاٝـ٤ۀ :ركصا٣یاف ك ماصتاف صؼؼ ك ا ٜ٦قػْؼ ك کحاةػث
ک٠ ٥ؼكزاف ام٨ؿ رئیؾ ٠غی٦ ٥٤ـح٤غٞٛ٠ -3 .غاف  :قا٠ ٜ٠ـحٗ٨یاف ٤٠ ،س١اف ك ٦...ـح٤غ٠ -4 .سا٦غاف ٣ :گ٧تا٣ػاف
ك ٠ضاُٗاف ٠غی٦ ٥٤ـح٤غ٠ -5 .اٝیاف :ج٧یٔ ٥ػا٦ا ك ٠ایضحاج ٠غی ٥٤ةؼ ّ٧غق آ٣اف اؿث١٦(.اف.)122 :
٠غیٗ ٥٤او ٥ٞدر ا٣غیكٗ ٥اراةی زا ٥ْ٠ای اؿث ک٠ ٥ؼد٠ا٣ف ؿْادت را در ٠ی یاة٤غ،در ا٨٠ری ک ٥ة ٥ؿْادت آ٣اف ٠ػغد
رؿا٣غ ،یکغیگؼ را یاری گؼ٣غ یا ای٤ک ٥آةادی اؿث ظ٨دک٘ا ک ٥گؼك٦ی ا٣ـاف٠ ،ـحْغ ٚت٨ؿ ٨ْٛ٠الت ٦ـح٤غ ك یکػغیگؼ
را ة ٥ؿ٨ی ؿْادت یاری گؼ٣غ(٣اَؼ زادق.)21 :1376 ،
از دیغگاق ٗاراةی ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞكؿی ٥ٞای ٤٠اؿب ةؼای رؿیغف ا٣ـاف ةػ ٥ک١ػاؿ ك ؿػْادت اؿػث ك ةػ ٥جتْیػث از
ارؿٌ ٨ةؼ ای ٢ةاكر اؿث ،ک١اؿ ةؼای ا٣ـاف زؽ در چارچ٨ب صک٠٨حی ٗاو ٜك صاک١یحی ٗىیٞث ٤٠غ کػ ٥ةػ ٥جؼةیػث ك
ارقاد ق٧ؼك٣غاف ةپؼدازد ك ٨ٚا٣ی٤ی كوِ ک٤غ ک ٥راق ٦ای صن٨ؿ ة ٥ؿْادت را ْ٠ی ٢ک٤غ١٠ ،ک٣ ٢یـث(١٦اف.)82 :
ٗاراةی ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞرا ة ٥ةغف ؿا ٟٝجكتی٠ ٥ی ک٤غ ك در آف ٣کاجی ٚاة ٜج٨ز ٥اؿث؛ ٗ -1ؼ٠ا٣غ٦ی ٞٚب ةؼ ؿایؼ اّىای
ةغف ك جكتی ٥آف ة ٥رئیؾ ٠غی ٥٤ک ٥ر٦تؼی ٠غی ٥٤را ةؼ ّ٧غق دارد -2.ج٘اكت ًتیْی اّىا از ُ٣ؼ رجت ٥ك ٨٣ع ظػغ٠حی
ک ٥ة ٥ةغف ٠یک٤٤غ در ٛ٠ایـ ٥ةا ازؽای ٠غی -3 ٥٤راةًٌ ٥تیْی ك ْ٠اك٣ث ٠یاف اّىا ةؼای جؼؿػیٔ ٟػایحی ٠كػحؼؾ ك
راةٌ٠ ٥یاف ازؽای ٠غی٤ػ ٥در ز٧ػث جضنػی ٜؿػْادت  -4قػتا٦ث ٠غی٤ػ ٥ؿػا ٟٝك ٗاوػ ٜةػا ةػغف ؿػا ٟٝك مػضیش
(٠غرؿی.)78 :1391،
ة٨ً ٥ر کٞی ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞدر ا٣غیكٗ ٥اراةی ازح١اّی آر٠ا٣ی اؿث ک ٥ا٣ـاف ٦ای اظالؽ ٠غار ك ؿْادتقػ٤اس در
ز٧ث ٣ی ٜة ٥ؿْادت صٛیٛی ك ةا ا٣ساـ كَایٖ ٠كعل در جْاكف ا٣غ ك مؼٗا ة ٥ؿْادت ظ٨د ١٣ػی ا٣غیكػ٤غ ةٞکػ ٥در
پی آف ٦ـح٤غک ٥ک ٜازح١اع ٗاو ٥ٞة ٥ؿْادت ةؼؿغ.
 .2.1.2رئیس هدیٌِ فاضلِ
ٗاراةی رئیؾ ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞرا دارای ّ٤اكی٤ی ٠ا٤٣غ «:ا٠اـ»ٞ٠ «،ک»ٗ « ،یٞـ٨ؼ» ك «صاک٠»ٟی دا٣ػغ( ٗػاراةی:1345 ،
 .)78-79رک ٢امٞی ك اؿاؿی ٠غیٗ ٥٤اراةی ،رئیؾ در ٦ؼ ٠غی ٥٤اؿث .در ُ٣ؼ ٗػاراةی٣ ،ـػتث رئػیؾ اكؿ ةػ٠ ٥غی٤ػ٥
٠ا٤٣غ ٣ـتث ؿتب اكؿ اؿث ةّ ٥ا٣ .ٟٝعـث ةایغ اك اؿحٛؼار یاةغ جا ٠ ٟ٦غی ٥٤ك ازؽای آف قک ٜةگیؼد ك ٦ػٞ٠ ٟکػالت
اداری ازؽاء ك اٗؼاد آف ك جؼجب ٠ؼاجب آف ٦ا جض ٙٛیاةغ .در ای٠ ٢یاف اگؼ ّى٨ی از اّىای آف ٠عح ٜگؼدد اكؿػث کػ٥
ةؼای ةؼًؼؼ کؼدف آف ة ٥اك ٠غد ٠ی رؿا٣غ .كی ک ٥ة ٥كاؿٌ ٥جعی ٜك یا از ًؼی ّٜٛ ٙك صک١ث ةْٗ ّٜٛ ٥ػاؿ ٠حنػٜ
٠ی ق٨د ك یا دریاٗث ٗیه ا٧ٝی ؿتب جک٨ی ٢ك جُ٤ی ٟا٠ػ٨ر ٠غی٤ػ ٥ك دٗػِ ک٤٤ػغق اظػحالؿ آف اؿػث(ٗاراةی:1361 ،
.)252-254

بررسی هاّیت ٍ اًدیطِّای فارابی در باب هدیٌِ فاضلِ با اًدیطِّای ّ /....تغاهلل صـی٤ی اؿک٤غیاف ك73 ...
ٗاراةی رئیؾ ٠غی ٥٤را ٛ٠غـ ةؼ ٠غی٠ ٥٤یدا٣غ .در آراء ا٠ ٜ٦غیٗ ٥٤او ٥ٞآكردق اؿث١٦ ،ػا٨ٌ٣ر کػّ ٥ىػ ٨رئیـػ٥
ةغف ،ةاٌٝتِ کا ٜ٠جؼی ٢ك ج١اـ جؼی ٢اّىا ٗ ٟ٦ی ٘٣ـ ٥ك  ٟ٦در اْٗاٝی اؿث ک ٥كیژق اكؿث ،رئیؾ ٠غیٗ ٥٤اوػ٣ ٥ٞیػؽ
در آ٣چ ٥كیژق اكؿث کا ٜ٠جؼی ٢اٗؼاد ك ازؽای ٠غی ٥٤اؿث١٦ .چ٤اف ک ٥ا٣ـاف ٚـ١ث ٞٚب ٨٠ز٨د ٠ػی قػ٨د ك ؿػپؾ
اك ؿتب جک٨ی ٢ؿایؼ اّىای ةغف ٠ی گؼدد ك ؿتب صن٨ؿ ٨ٚت ٦ای اّىای ةغف ك جُ٤ػی٠ ٟؼاجػب آف ٦ػا ٠ػی قػ٨د،
كوِ رئیؾ ةغف ٣یؽ چ٤ی ٢اؿث ک٣ ٥عـث ةایغ اك اؿحٛؼار یاةغ ك ؿپؾ اك ؿتب جک٨ی ٢ؿایؼ اّىػای ةػغف ك جُ٤ػیٟ
٠ؼاجب آف ٦ا ٠ی ق٨د ،كوِ رئیؾ ٠غی٣ ٥٤یؽ چ٤ی ٢اؿث ک٣ ٥عـث ةایغ اك اؿحٛؼاریاةغ ك ؿپؾ اك  ٟ٦ؿتب جكػک ٜك
ج ضن٠ ٜغی ٥٤ك ازؽای آف ق٨د ك  ٟ٦ؿتب صن٨ؿ ٞ٠کات ارادی ازؽاء ك اٗؼاد آف ك جؼجب ٠ؼاجب آف ٦ػا گػؼدد ك صػاؿ
٨٠ز٨دات ّا٣ ٟٝیؽ چ٤ی ٢اؿث( ١٦اف.)260 -261 :
ٗاراةی كیژگی ٦ای رئیؾ ٠غی ٥٤را ای ٢چ٤ی ٢ةیاف ٠ی ک٤غ ؛ ٗیٞـ٨ؼ رئیؾ ةایغ جیؽ ٗ ٟ٧ك ؿؼیِ اٝحنػ٨ر ك ص٘ػ٨ظ ك
دكؿحغار راؿح ی ك راؿحگ٨یاف ك ّغؿ ك ّادالف ةاقغ ك در ٠أ٨٠الت ز٨١ح ك ٝس٨ج ٣تاقغ ك در ٠أک٨ؿ ك ٠كؼكب ،صؼص
ة ٥ظؼج ٣غ٦غ ك ق٨٧ات ك در ٟ٦ك دی٤ار ك ُ٣ایؼ آف پیف اك ارزش ٣غاقح ٥ةاقغ ،ةؽرگ ٘٣ؾ ك پؼ٦یؽگار ك جـٞی ٟظیػؼ
ك ّغؿ ةاقغ ك از قؼ ك َ٠ ٟٞحاةْث ٣ک٤غ ك در کار درؿث ّؽـ ك ٨ٚی ك راؿط ةاقغ ك ٌ٠اة٨٣ ٙا٠یؾ ك ّػاداجی جؼةیػث
قغق ةاقغ ک٠ ٥ح٤اؿب ةا ٌٗؼت اكؿث ك ة ٥آراء ك ا٨ٚاؿ دی٤ی ک ٥در آف ٣كات کؼدق اؿث ،اّحٛاد مضیش داقح ٥ةاقػغ
ك ة ٥اّ١اؿ ٗاو ٥ٞای ٠ح١ـک ةاقغ ک ٥ة ٥ج١اـ یا ةٚ ٥ـ١ث اُّ ٟآف ظ ٜٞكارد ١٣ی ؿازد ك در ّی ٢صاؿ ةٗ ٥ىػایٞی
دؿث یازد کَ ٥ا٦ؼا ٠ع ٜاْٗاٝی ک ٥ق٨٧ت ز١ی ٥ٞدارد ٣یـث( ٗاراةی  1345 ،ؽ .)42 :
ٗاراةی پؾ از ذکؼ كیژگی ٦ای رئیؾ ٠غیٗ ٥٤او٠ ٥ٞی گ٨یغ :ای ٢اؿث آف رئیؾ ك ر٦تؼی ک٦ ٥یچ ا٣ـا٣ی دیگػؼ
در ظاًؼق ا٣غیك ٥ةؼجؼی ٣ـتث ة ٥اك ١٣ی ج٨ا٣غ داقح ٥ةاقغ ك ٦ؼگاق قعنی ةا ای ٢ا٠حیازات ك م٘اجی کػ ٥ذکػؼ قػغ ،
ةاقغ  ،پیك٨ا ك ر٦تؼ ك رئیؾ ٠غیٗ ٥٤او٠ ٥ٞی ةاقغ( ٗاراةی.)105 :1361 ،
ٗاراةی ز٠ا٠غار ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞرا ا٣ـاف کاٞ٠ی ٠ی دا٣غ ک ٥ج١اـ اؿحْغاد ٦ای ُ٣ؼی ا٧ٝی در اك ةػْٞٗ ٥یػث رؿػیغق
اؿث زیؼا اك کـی اؿث ک ٥ةا رؿیغف ة٠ ٥ؼاجب اّالی ٗىیٞث ك ک١اؿ ك ج٨ٛا ك جع ٙٞة ٥اظالؽ ا٧ٝی ٞ٠ ،ک صٛیٛػی از
آف اك ك ةؼاز٣غق اك گؼدیغق اؿث ( ٗاراةی  1346 ،ؽ.)149 :
 .2.1.3سعادت در هدیٌِ فاضلِ
از ُ٣ؼ ٗاراةی اكٝی ٢كَی٘٠ ّٟٞ ٥غ٣ی ق٤اؿایی ؿْادت اؿث .در ای٠ ّٟٞ ٢كعل ٠ی ق٨د ،ؿػْادت دك گ٣٨ػ ٥اؿػث ؛
ؿْادت صٛیٛی ك ؿْادت َ٤ی .ؿْادت صٛیٛی ك آ٣چ ٥ظیؼ ك ٨ٌٞ٠ب اؿث ك  ٥١٦چیؽ ةؼای رؿیغف ةػ ٥آف ةػ ٥کػار
گؼٗح٠ ٥ی ق٨د ك ای ٢ؿْادت ّتارت اؿث از میؼكرت ك ا٣حٛاؿ ٘٣ؾ ة٠ ٥ؼجت ٥ای از ک١اؿ ک ٥ةی ٣یاز از ٠ػادق ةكػ٨د ك
اٝتح ٥رؿیغف ة ٥ای ٢درزّ ٥اٝی ؿْادت در ای ٢د٣یا ١٠ک٣ ٢یـث ةٞک٠ ٥ؼة٨ط ة ٥آظؼت اؿث  .در ٨٠رد ؿْادت َ٤ػی
ةایغ گ٘ث  :در كا ِٚالز ٥٠رؿیغف ة ٥ؿْادت صٛیٛی اؿث( ٧٠ازؼ٣یا .)147-148 :1380 ،
اظالؽ ك ؿیاؿث در ُ٣ؼ ٗاراةی دارای ٔایث كاصغی ٦ـح٤غ ك ٦غؼ ٦ؼدكی آ٧٣ا ؿْادت اؿث٠ .غیٗ ٥٤او٠ ٥ٞضٞی
اؿث ةؼای ای٤ک ٥ا٣ـاف چگ ٥٣٨ةؼ اؿاس ًتِ ظ٨د ك ة ٥ک١ک ّ٠ ٟٞػغ٣ی ٠ػی ج٨ا٣ػغ ةػ ٥ؿػْادت ةؼؿػغ( ًتاًتػایی ،
.)28:1387
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ٗاراةی ٠ی گ٨یغ  :ؿْادت ّتارت اؿث از ظیؼ  .ٌٙٞ٠پؾ ٦ؼ آ٣چ ٥در راق رؿیغف ة ٥ظ٨قتعحی ؿ٨د٤٠غ اؿث ظیؼ
اؿث ٥٣ ،ةا اٝػات ةٞک ٥ظیؼ ة٨دف آف از آف ز٧ث اؿث ک ٥در رؿیغف ة ٥ؿْادت ٘٠یغ اؿث ك ةاْٝکؾ ك ٦ػؼ آ٣چػ ٥ةػ٥
كز٧ی از كز٨ق ٠ا ِ٣از رؿیغف ة ٥ؿْادت ق٨د  ،ة٨ً ٥ر اًالؽ قؼ اؿث( ٗاراةی1346 ،ؽ.)144 :ك در آراء ا٦ػ٠ ٜغی٤ػ٥
٠ی گ٨یغ  :ؿْادت صؼکث ك ا٣حٛاؿ ٘٣ؾ از ٠ؼص ٥ٞای پـث ة٠ ٥ؼاص٠ ٜحْاٝی ك یاٗح ٢ک١االت كز٨دی جا زایی ک ٥ةػ٥
٠ؼجت٘٠ ٥ارؽ دؿث یاةغ ك در آف صاؿ پایغار ة١ا٣غ (ٗاراةی .)110:1361 ،
ٗاراةی در جتیی ٢چیـحی ؿْادت ٠ی گ٨یغ ١٦ :ا٣ا گؼك٦ی ةؼ آ٤٣غ ک٣ ٥یک ةعحی پاداش ک٤ف ٦ایی ٣یـث ک٨٠ ٥زب
رؿیغف ة ٥ؿْادت اؿث ك ٣یؽ ٣یک ةعحی زا٣كی ٢دؿث ةؼداقح ٢از کار٦ایی ٣یـث ک ٥قایـحگی ٣غار٣غ ؿتب دؿث
یازیغف ة ٥ؿْادت ةاق٤غ ١٦،ا٣گ ٥٣٨ک ٥دا٣ف پغیغ آ٠غق از جْ ٟٞك یاد گؼٗح ، ٢پاداش یاد گؼٗح٣ ٢یـث کٗ ٥ؼد پػیف
از آف٣ ،ا٨١٦اری ٦ا را پػیؼٗح ٥اؿث ك ١٦چ٤ی ٢زا٣كی ٢آؿ٨دگی ك قاد٠ا٣ی ك آؿایكی ٣یـث ک ٥اگؼ دا٣ف ٗػؼا ١٣ػی
گؼٗث ك ّ١٣ ٟٞی آ٨٠ظث ١٦ ،اف ٦ا را ة ٥دؿث ٠ی آكرد .پؾ ة ٥ؿتب آ٨٠ظح ٢دا٣ف ،آؿایف ك قاد٠ا٣ی را ر٦ا کؼد
ك ة ٥زای آف دق٨اری ك ؿعحی ك ٣ا٨١٦اری را ةؼگؽیغ ك ١٦چ٤ی ٢اگؼ دا٣ف ؿتب قػاد٠ا٣ی ك ظؼؿػ٤غی دا٣ػف آ٠ػ٨ز
ق٨د  ،آف قاد٠ا٣ی پاداش یاد گؼٗح٣ ٢یـث ك ١٦چ٤ی ٢آف ظ٨قی ك قادی پغیغ آ٠غق از دا٣ف ،زا٣كی ٢آف ؿػعحی ك
دق٨اری ٣یـث ک٤٦ ٥گاـ آ٨٠ظح ٥١٦ ، ٢آ٧٣ا را ةؼ ظ٨د ٨١٦ار کؼدق اؿػث ةػ ٥گ٣٨ػ ٥ای کػ ٥ایػ ٢قػاد٠ا٣ی ك ظ٨قػی،
زایگؽی ٢ظؼؿ٤غی ك ظ٨قی ای ةاقغ ک ٥آف را از دؿث دادق جا ای ٢قاد٠ا٣ی زا٣كی ٢آف ظ٨قػی قػ٨د ،ةٞکػ٦ ٥ػغؼ
ؿْادت ،دؿث یازیغف ة ٥ک٤ف ٦ای ةؼجؼ ك کار٦ای ةا ٗىیٞث اؿث( ٗاراةی.)77 -78:1382،
ك ٠ی گ٨یغ  :کك٨ر داری ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞیا آر٠اف ق٧ؼ ١٦اف اؿػث کػ ٥ؿیاؿػح١غاراف آف ةػ ٥گ٣٨ػ ٥ای از ةؼجػؼی ك
ٗىیٞث دؿث ٠ی یاز٣غ ک١٠ ٥ک٣ ٢یـث آف کك٨رداری ة ٥آف ٗىیٞث ٣ائ ٜآیغ ك آف ةؼجؼی ك ٗىیٞث ةاالجؼی ،٢ةؼجػؼی
٦ایی اؿث ک١٠ ٥ک ٢اؿث یک ا٣ـاف ة ٥آف دؿث یازد ك ؿیاؿح١غاراف آف در ز٣غگی د٣یا ك ز٣غگی كاپـی ٢ركز ظػ٨د
ة ٥ةؼجؼی ٦ایی دؿث ٠یاز٣غ ک ٥ةی ای٤گ ٥٣٨کك٨رداری ٠ضاؿ اؿث ة ٥آف ٣ائ ٜآی٤غ ،ةؼجؼی ٦ای آ٣ػاف در ز٣ػغگی د٣یػا
ةغاف گ ٥٣٨اؿث ک ٥ج٦ ٢ای آ٣اف ة ٥ةؼجؼی ٢چگ٣٨گی ٦ایی ک ٥در ًتیْث ك ؿؼقث یکایک آد٠یاف ا٠کػاف پػػیؼ اؿػث
ة ٥آف دؿث یاز٣غ ،دؿث ظ٨ا٤٦غ یاٗث ك ةؼجؼی ٦ای آ٣اف چ٤اف پؼ ج٨اف ك ٣یؼك٤٠غ اؿث ک٨٠ ٥زب دؿػث یازیػغف ةػ٥
ةؼجؼی ٢ؿْادت ك ٣یکتعحی آف ز٧اف ظ٨ا٦غ قغ ك ز٣غگی آ٣اف از  ٥١٦گ٣٨ػ٦ ٥ػای ز٣ػغگی کػ ٥ةػؼای دیگػؼاف اؿػث،
پاکیؽق جؼ ك قاد٠اف جؼ ك گ٨اراجؼ ك ٝػت ةعف جؼ اؿث( ١٦اف.)93 -94 :
ؿْادت در ا٣غیكٗ ٥اراةی آ٠اؿ ك ٨٦س ٦ای د٣ی٨ی ٣یـث ك ١٦چ٤ی ٢كؿای ٜرؿیغف ة ٥ؿْادت صٛیٛػی ك آ٣چػ٥
ک ٥كی از آ ف ة ٥ؿْادت َ٤ی جْتیؼ ٠ی ک٤غ ٣یؽ ٣یـث ةٞک ٥ؿْادت صٛیٛی ١٦اف اؿث ک ٥آد٠ی ٦ػ ٟدر د٣یػا ك ٦ػٟ
در آظؼت در ظیؼ  ٌٙٞ٠ةاقغ.
 .2.1.4عدالت در هدیٌِ فاضلِ
كز٨د ّغاٝث در ٦ؼ زا ٥ْ٠ای از ز٨٠ ٥ٞ١اردی اؿث ک٠ ٥ی ج٨ا٣غ ٤٠اؿتات را جُ٤ی ٟةعكیغ ك آ٧٣ا را ١٦ا٤٦ػگ ؿػازد
ك ركاةي ازؽا ء ك اٗؼاد را ٠ـح١ؼ ك  ُٟ٤٠ةعكغ ك ٗاراةی ٣یؽ امّ ٜغاٝث ك جض ٙٛآف در زاْ٠ػٗ ٥اوػ ٥ٞرا ا٠ػؼی الزـ ك
٠ ٟ٧٠ی دا٣غ .ك ةؼ كز٨د ركاةي اّىا در ٠غی ٥٤ةؼ اؿاس ّغاٝث جاکیغ کؼدق اؿث.

بررسی هاّیت ٍ اًدیطِّای فارابی در باب هدیٌِ فاضلِ با اًدیطِّای ّ /....تغاهلل صـی٤ی اؿک٤غیاف ك75 ...
ٗاراةی ٠ی گ٨یغ٤ْ٠ :ای ٣عـث دادگؼی در زا ٥ْ٠آر٠اف ق٧ؼ آف اؿث ک ٥ظ٨ةی ٦ا ك ٣یک٦٨ایی ک٠ ٥١٦ ٥ؼد٠اف
ق٧ؼ در آ٧٣ا ا٣تاز ك قؼیک ٦ـح٤غ ٠یاف آ٧٣ا ةعف گؼدد ،آ٣گاق ؿ ٟ٧ك ٣نیب ٦ؼیک از آف ٣یکی ٦ا ةؼای آ٧٣ا ٠ا٣ػغ٣ی
ق٨د ك ٤ْ٠ای دیگؼ آف کٗ ٥ؼاگیؼجؼ از ٤ْ٠ای ٚتٞی اؿث ای ٢اؿث ک ٥آد٠ػی کػ٤ف ٦ػای ةػا ٗىػیٞث را٠یػاف ظػ٨د ك
دیگؼی ة ٥کار٠ی ةؼد ( ٗاراةی.)62 -65 :1382 ،
از د یغگاق ٗاراةی ّغاٝث كاْٚی در ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞا٠ؼی ارادی اؿث ك ّتارت اؿث از ای٤ک٦ ٥ؼ ا٣ـا٣ی اّ١اؿ ٗاوػ٥ٞ
را ةی ٢ظ٨دش ك دیگؼ ا٣ـاف ٦ا ة ٥کار ةگیؼد ( ٧٠ازؼ٣یا.)261 :1380 ،
ةؼ اؿاس جؼؿیٗ ٟاراةی ،ا٠ ٜ٦غیٗ ٥٤او ،٥ٞؿْادت را اةحغا در ٗىػیٞث ٠ػی دا٤٣ػغ ك ّػغاٝث را در ٠ػغار گػؼدش
ًتیْث زـث ك ز٠ ٨ی ک٤٤غ ك ُ٣اـ ّادالٗ ٥٣اراةی ةؼ ُ٣اـ ١٦ا٤٦گی ْ٠غؿ اٝح٨ٛی ٚؼار دارد ٦ػؼ چ٤ػغ کػ٠ ٥حػادؼ از
اٗکار اٗالً٨ف ك ارؿٌ ٨اؿث ٝیک ٢ام٨ؿ ازح١اّی اؿالـ ةؼ اؿػاس ج٨صیػغ ك یکحاپؼؿػحی ك ًػؼد ةػث ٦ػای ٗػؼدی ك
ازح١اّی ك ج٨ک ٜةؼ ظغای یگا ٥٣ك رّایث کا ٜ٠ام٨ؿ قؼّی ٠ ،غُ٣ؼ ٚؼار ٠ی د٦غٗ .اراةی ُ٣اـ ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞرا قتی٥
ةغ٣ی کا٠ ٜ٠ی پ٤غارد ک٦ ٥ؼ ّى ٨آف در ّی ٢مػضث ك ؿػال٠حی در ز٧ػث ز٣ػغگی ة٧حػؼ ك ةػ ٥دؿػث آكردف ک١ػاؿ
٨ٌٞ٠ب ةا یکغیگؼ ١٦ؼا٦ی ٠ی ک٤٤ػغ ك ٧٠ػ ٟجػؼی٠ ٢ـػئ ٥ٞدر ایػُ٣ ٢ػاـ ازح١ػاّی ،زّا٠ػث اؿػث ك ُ٣ػاـ اصـػ٢
ازح١اّی،را ُ٣ا٠ی ٠ی دا٣غ ک ٥ةا ُ٣اـ ظٛٞث ز٧اف ك ُ٣اـ ظٛٞث ا٣ـاف ٌ٠اة ٙك ١٦ا٤٦گ اؿث ك ّػغاٝث ّتػارت از
١٦ی٣ ٢کح ٥اؿث(ؿاركظا٣ی ك ًاٝتی.)74 :1388 ،
ٗاراةی جاکیغ ٠ی ک٤غ ک٦ ٥ؼ ٣یکی ک ٥در ٣حیسٗ ٥ىیٞث ا٠ ٜ٦غی٤ػ٣ ٥نػیب آف زاْ٠ػ٠ ٥ػی قػ٨د ك آ٣ػاف را ةػ٥
ؿْادت ٣ؽدیک ٠ی ک٤غ الزـ اؿث ک ٥ةی ٢آ٧٣ا جٛـی ٟگؼدد ك جٛـی٣ ٟیکی ٦ا ك ظ٨ةی ٦ا ةی ٢ا٦ػ٠ ٜغی٤ػّ ٥ػغاٝث را
٤ْ٠ا ٠ی ةعكغ.
 .2.1.5سیاست در اًدیطِ فارابی
ٗاراةی جٛؼیتا ١٦اف جْؼیٖ ارؿٌ ٨را در ّ ٟٞؿیاؿث ٠ی پػیؼد ک ٥آف  ٟ٦م٨رت کا٠ػ ٜجػؼ ك ركقػ ٢جػؼی از جْؼیػٖ
اٗالً٨ف از ّ ٟٞاؿث ک ٥ؿیاؿث ٠غار را ّ ٟٞقا٦ی ٠ی دا٣غ ا٠ا ٗاراةی درؿث ١٣ی دا٣غ ک ٥صغ ٗامٞی ةػی ٢اظػالؽ ك
ؿیاؿث ةاقغ .ؿیاؿث ك اظالؽ ٦ؼ دك زؽك ّ٠ ٟٞغ٣ی ٦ـح٤غ ةا ای ٢ج٘اكت کػ ٥اظػالؽ ةیكػحؼ ةػ ٥ةضػخ ُ٣ػؼی ٠ػی
پؼدازد ك ؿیاؿث ةا جض ٙٛاْٗاؿ ارادی ا٣ـاف ؿؼكکار دار٣غ ك چ٨ف ای ٢اْٗاؿ از اظحیػارات قػعل ٣اقػی ٠ػی قػ٨د ك
اؿاس ای ٢اظحیار ٠٨ْٞ٠ات ٠ؼة٨ط ة ٥ظیؼ ك قؼ ك صٛیٛث ك ظٌا ك ٗىیٞث ك رذیٞث اؿث ،ة٤ػاةؼای ٢ج٘کیػک آف ٦ػا از
 ٟ٦مضیش ٣یـث ك ٗاراةی صحی ظا٨٣ادق را زؽئی از دكٝث ٠یق١ارد( .داكری اردکا٣ی.)142:1389 ،
ٗاراةی ٠ی گ٨یغ :ؿیاؿث ك کك٨رداری ة٨ً ٥ر کٞی ٤ْ٠ای ٗؼاگیؼی ٣یـث جا  ٥١٦گ٣٨ػ٦ ٥ػای کكػ٨ر داری را در
ةؼگیؼد ةٞک ٥ؿیاؿث ك کك٨رداری ٣ا٠ی اؿث ک ٥چیؽ ٦ای ةـیاری در آف ٣اـ ةا  ٟ٦ا٣تاز٣ػغ ك ١٦ػا٤٦گی ك ا٣تػازی آف
٦ا ،ج٧٤ا در ٣اـ کك٨رداری ك ؿیاؿث اؿث ا٠ا صٛیٛث ك ذات آف ٦ا گ٣٨اگ٨ف اؿث ك ٠یاف کك٨رداری ك ؿیاؿث ٠غی٥٤
ٗاو٦ ٥ٞیچگ ٥٣٨ا٣تازی كز٨د ٣غارد( ٗاراةی.)93 :1382 ،
ٗاراةی ةا ج٨ز ٥ة ٥اكواع ظاص ؿیاؿی آف دكراف ة ٥ةیاف ا٣غیك٦ ٥ای  ٨٣در ةاب ؿیاؿث پؼداظث .ک ٥ةؼگؼٗحػ ٥از
٠تا٣ی ٗٞـ٘ی ظاص كی ة٨د ك صام ٜجا ٜ٠در ةاب ٗٞـ٘ ٥ة ٥كیژق ٗٞـ٘ ٥ی٣٨اف ك ذکاكت ك ٨٦ش ظاص كی ة٨دٗ .اراةی
ؿیاؿث را از ای ٢ز٧ث ک٨٠ ٥و٨ع آف ازح١اع ٠غ٣ی اؿث ةػاالجؼی ٢مػْ٤ث ١٣یدا٣ػغ ةٞکػ ٥مغر٣كػی٤ی آف در ٠یػاف
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دیگؼ م٤ایِ از آف ركؿث ک ٥پیك ٥رئیؾ ٠غی ٥٤ك ٨٠و٨ع اقحٕاؿ اكؿث .دا٣ف ؿیاؿی از ٣گاق ٗاراةی ٗیىػی از ّػاٟٝ
ةاال اؿث ک ٥ج٨ؿي ّْٗ ٜٛاؿ ة ٥رئیؾ ٠غی ٥٤ا٧ٝاـ قغق اؿث (ٗاراةی 1346 ،ؽ.)104 :
ٗاراةی ؿیاؿث را جاةِ ٠غی١٣ ٥٤ی دا٣غ؛ اك جض٨الت ك جٕییؼات ٠غی٦ ٥٤ا را از ُ٣ؼ دكر ٣گاق ١٣ی دارد ك صحی ج٨ز٥
ة ٥آف را ةؼای رئیؾ ٠غی ٥٤وؼكری ٠ی دا٣غ از ًؼٗی ای٣ ٢کح ٥در ةیاف ٗاراةی ٠ك٨٧ر اؿث ک٠ ٥غی ٥٤از آف ز٧ث کػ٥
٠ض ٜازح١اع ٠ؼدـ اؿث ٤٠كاء ؿیاؿث ١٣ی ةاقغ ةٞک٠ ٥غی ٥٤ك ٠ؼاجب ك ام٤اؼ ا ٜ٦آف٤٠ ،كاء ك اؿاس دیگػؼی دارد
کّ ٥تارت از كصی ك اظػ ّ ٟٞاز ركح اال٠ی ٢یا ّ ٜٛاؿث(ؿاركظا٣ی ك ًاٝتی.)73 :1388 ،

 .2.2آگَستیي
٣اـ« آگ٨ؿحی٠ ٢ارک٨س اكرٝی٨ؿاكگ٨ؿحی »٨٤ة٨دق اؿث .در ٨٠رد ای٤ک ٥کغاـ یک از ای ٢اؿ٦ ٟا ٣ػاـ امػٞی كی ةػ٨دق ك
کغاـ یک ٣اـ ظا٨٣ادگی اكؿث اظػحالؼ اؿػث ا٠ػا اکذػؼاً ةػؼ ایػ ٢ةاكر٣ػغ کػ «٥اكرٝیػ٨س» اؿػ ٟظػا٨٣ادگی كی ةػ٨دق
اؿث(پاكر .)353:1999،اك در ق٧ؼ ک٨چکی ة٣ ٥اـ « جا گاؿث» كا ِٚدر ایاٝث« ٠٨٣یغیا» كا ِٚدر اٝسؽایػؼ ْٗٞػی ٠حٝ٨ػغ
قغ .جاگاؿث در ق١اؿ آٗؼیٛا ك از ج٨اةِ ا٠پؼاج٨ری ركـ ة٨د(گارت.)7:2005،
آگ٨ؿحی ٢در ظا٨٣ادقای ٠ػ٦تی ة ٥د٣یا آ٠غ ظن٨ماً ٠ادرش ک ٥یک ٠ـیضی ج١اـّیار ة٨دق اؿػث ،آگ٨ؿػحی ٢در
ؿاؿ٦ای ةغك صیاجكؼٔتحی ة٠ ٥ـیضیث ظن٨ماً کاجٝ٨یک ٣غاقث٦ ،ؼچ٤غ ٨١٦ارق درگیؼی ذ٤٦ی اش اك را ةػ ٥ؿػ١ث
آف ٠ػػی کكػػػا٣غ ا٠ػػا ١٣ػػػیج٨ا٣ـػػث ،چػػػ٨ف ٠ػػػی دا٣ـػػث ای١ػػػاف کػػاجٝ٨یکی ،آٌ٣ػػػ٨ر کػػ ٥اك ٠ػػػی پ٤غاقػػػث
٣یـث(آگ٨ؿحی .)123:1391،٢آگ٨ؿحی ٢جضنیالت اكٝی ٥را در زادگا٦ف آٔاز کؼد ك ؿپؾ ةؼای آ٨٠ظح ٢ادةیات ك ٗ٢
ؿع٨٤ری ة١٧ادكرا ك کارجاژٗؼؿحادق قغ(آگ٨ؿحی.)79:1380،٢
ةؼظی از پژك٦كگؼاف ز٣غگی آگ٨ؿحیٚ ٢غیؾ را ة ٥چ٧ار ٠ؼص ٥ٞجٛـی ٟة٤غی کؼدق ا٣غ٠ -1 :ؼص ٥ٞاكؿ کػ٤٦ ٥ػ٨ز
ة٤یاف٦ای ٗکؼیاش قک٣ ٜگؼٗح ٥ة٨د  -2در ای٠ ٢ؼصٞػ ٥از ًؼیػ ٙظػا٨٣ادق ةػ ٥كیػژق ٠ػادرش ةػا ٠ـػیضیث آقػ٤ایی
ةیكحؼییاٗث  -3در ای٠ ٢ؼص ٥ٞةا اٗکاری ٠ا٨٣ی آق٤ا قغ ك ز٠ی٦٥٤ای قک گؼایی در كی پغیغ آ٠غ  -4در ایػ٠ ٢ؼصٞػ٥
ة ٥م٨رت ّ١ی ٙجؼی ةا ٠ـیضیث آق٤ا قغ ك از آف ا٧ٝاـ گؼٗث ك صحی اؿ ٖٛاُّ ٟق٧ؼ ٦یپ ٨قغ كجػا آظػؼ ّ١ػؼ ةػ٥
١٦ی ٢اّحٛاد ؿعث ة ٥آیی٠ ٢ـیضیث ةاٚی ٠ا٣غ(کاپٞـح٨ف.)82 :1387،
جادیؼ آگ٨ؿحی ٢ةؼ ج٘کؼ ٚؼكف كؿٌی ةـیار ّ١ی ٙاؿث اك ةا ا٣حٛاؿ ةـیاری از كیژگی ٦ای ج٘کؼ ٣ػ ٨اٗالًػ٣٨ی ةػ٥
٠ـیضیث ٣عـحیٗ ٢یٞـ٨ؼ ةؽرگ ٠ـیضی در ٔؼب ة ٥ق١ار ٠ی آیػغ(ک٨٤كٝؾ .)39:1902،آگ٨ؿػحی ٢ةػا اؿػح٘ادق از
کحاة٧ایی ةٞٗ ٥ـّ٘ ٥ال٤٠ ٥ٚغ قغ ا٠ا ةْغ٦ا ظ٨دٞٗ ،ـ٘ ٥ارؿٌ ٨را ٛ٣غ کػؼد ك ةْػغ٦ا ةػا ٗٞـػ٘٣ ٥ػ٨ع اٗالًػ٣٨ی آقػ٤ا
گؼدیغ .آگ٨ؿحی ٢ةؼظالؼ اٗالً٣٨یاف اّحٛاد داقث ک٦ ٥ؼچ٤غ ّ ٜٛةكؼ ٚاةٞیث ق٤اظحضٛیٛث را داردً ،ی ایػ ٢كادی
ةا ّ١٠ ٜٛک٣ ٢یـث ة١٦ ٥ی ٢دٝی ٜةٛ٣ ٥غ ةؼظی ٗیٞـٗ٨اف پؼداظث (آگ٨ؿحی.)51:1387،٢
آگ٨ؿحی ٢پؾ از آ٣ک ٥ة٠ ٥ا٨٣یث رك آكرد ،آف را أ٤ا گؼ كز٨د ظ٨د ٣یاٗث ك ةار دیگؼ ةػ ٥ةؼرؿػی ادیػاف پؼداظػث.
آگ٨ؿحی ٢پؾ از ر٦ایی از دی٠ ٢ا٣ی ةا ق٤یغف ؿؼگػقث ٗؼدی ة٣ ٥اـ« پ٣٨حیـیا٨٣س» ؿؼقار از ّك ٙةػ٠ ٥ـػیضیث
قغ ك جىاد درك٣ی در كز٨دش قک ٜگؼٗث ك ةْغ از آف ة ٥ةأی رٗح ٥ك ة ٥گؼی ٥کؼدف پؼداظح ٥ك پػؾ از قػ٤یغف ٣ػغا
٦ایی قی٘ح٨٧ار ٠ـیضیث قغ ك ٠ؼاجب کٞیـای آف دی ٢را پی٨١د(١٦اف.)207:

بررسی هاّیت ٍ اًدیطِّای فارابی در باب هدیٌِ فاضلِ با اًدیطِّای ّ /....تغاهلل صـی٤ی اؿک٤غیاف ك77 ...
در ٗؼ٤٦گ ک١تؼیر درةارق اك ٣گاقح٥ا٣غ :آگ٨ؿحی ٢ة٨٤ّ ٥اف ٗیٞـػ٨ؼ ك پػغر کٞیـػایکی از ٤٠ػاةِ امػٞی ك ٧٠ػٟ
٠ـیضیث در ٔؼب اؿث ك ا١٦یث اك ةؼای اركپای زغیغ ٔیؼٚاة ٜا٣کار اؿث( ركةؼت .)50:1996،آگ٨ؿحی ٢ؿؼا٣ساـ در
ؿ 75 ٢ؿاٝگی در ق٧ؼ ٦یپ ٨زایی ک ٥در آ٣سا اؿ ٖٛاُّ ٟة٨د درگػقث.
 .2.2.1ضْر خدای آگَستیي قدیس ٍ رئیس آى
ق٧ؼ ظغا یک زا٨٤ْ٠ ٥ْ٠ی اؿث ک ٥در رأس آف ٠ـیش ٚؼار دارد .اٗؼاد ای ٢زا١٦ ٥ْ٠گی اّ ٟاز ا٣ـاف٦ا ك ٗؼقػحگاف
ّاق ٙظغا ك ٠ـیش ا٣غ .ك از ؿ٨ی دیگؼ ق٧ؼ ز٠ی ٢قا ٜ٠آف کـا٣ی اؿث ک ٥ةیف از ظغاّ ،اق ٙظ٨د ك د٣یا ٦ـػح٤غ.
ة٤ػػاةؼای ٢جْػػارض ٠ی ػاف قػػ٧ؼك٣غاف ای ػ ٢دك قػػ٧ؼ  ٌْٚػی ةػػُ٣ ٥ػػؼ  ٠ػیرؿػػغ ا٠ػػا داكری آف در ركز ٠یْػػاد ظ٨ا٦ػػغ
ة٨د(ا٠ائ٨رد.)40:1369،
آگ٨ؿحی ٢ق٧ؼ ظغا را در ةؼاةؼ ق٧ؼ ز٠ی٤ی ٠ی دا٣غ ك ةی ٢آ٧٣ا ج١ای ٜذاجی را ةیاف ٠یک٤ػغ .ج١ػایؽ آگ٨ؿػحی ٢ةػ٥
٦یچ كز٣ ٥اَؼ ةؼ جْاٞٗ ٜ٠ـ٘ی در ةاب ؿیاؿث ة٠ ٥ذاة٨٠ ٥وّ٨ی ٠ـح ٜٛةؼای پژك٦ف ّٞٛی ٣یـث ،ج١ایؽی کػ ٥كی
كارد ٠یک٤غ ج١ا٠اً ا٧ٝیاجی ك ٠تح٤ی ةؼ ٗؼض ج٘٨ؽ ای١اف ةؼ ّ ٜٛاؿث ك ٣تایغ ٦یچیک از ای ٢دك ق٧ؼ را ةا یک زاْ٠ػ٥
ؿیاؿی ةؼاةؼ گؼٗث .آ٣چ ٥ای ٢دك ق٧ؼ را از یکغیگؼ ٠ح١ایؽ ٠یک٤غ ٨٠و٨ع ّك ٙیا ٠ضتث ؿاک٤اف ٦ؼ یک از آ٧٣اؿػث.
در ق٧ؼ ظغا ٨٠و٨ع ٠ضتث ك ّك ٙة ٥کـی زؽ ظغاك٣غ در ُ٣ؼ ٣یـث ك آ٣چ ٥آ٧٣ا را ة٦ ٥ػ ٟپی٣٨ػغ ٠ػید٦ػغ١٦ ،ػی٢
ّك ٙة ٥پؼكردگار اؿث ا٠ا ؿاک٤اف ق٧ؼ ز٠ی٤ی مؼٗاً ة٠ ٥ادیات ك ظ٨دقاف ّال ٥ٚدار٣غ(كیح.)235:2002،٢١
در ا٣غیك ٥آگ٨ؿحی ٢در ق٧ؼ ظغا ٠٨ٚیث٣ ،ژاد ك زةاف ٌ٠ؼح ٣یـث ةٞک ٥مؼٗاً ٨ُ٤٠ر٠ ،ؼدـ ك ا٠حی اؿث کػ ٥ةػ٥
ظغای كاصغ اّحٛاد دار٣غ ك از اصکػاـ ك ٚػ٨ا٣ی٠ ٢كػحؼؾ اًاّػث ٠ػی ک٤٤ػغ ك ا٠یػغ٦ای آ٣ػاف ٣یػؽ كاصػغ ك ٠كػحؼؾ
اؿث(٠سح٧غی.)56:1379،
قایغ ةح٨اف ة ٥گ٥٣٨ای ٠ـیش را رئیؾ ق٧ؼ ظغا ك قیٌاف را رئیؾ ق٧ؼ ز٠ی٤ی دا٣ـث .ا٠ا رئیؾ ة٤ْ٠ ٥ای رایػر
ک١ٞػ ٥كآ٣چػ ٥در ٠ػ٨رد ٠غی٤ػٗ ٥اوػ ٥ٞدر ا٣غیكػ ٥ؿیاؿػی ٗػاراةی اؿػث در قػ٧ؼ ظػغا رایػر ٣یـث(کؼةاؿػػی زادق ك
ذكٗٛاری.)82:1393،
ا٣غیك٠ ٥ػ٦تی آگ٨ؿحی ٢درةارق ظغا در دك ز٧ث صؼکث ٠ی ک٤غ ،صؼکث در یک ز٧ث ؿتب ٠یق٨د کػ ٥ظػغا
٦ؼچ ٥ژرؼجؼ ٗؼاخ جؼ ك ركصا٣ی جؼ ا٣غیكیغق ق٨د ،در ای ٢ز٧ث ،ا٣غیك ٥از ٦ؼچٚ٨٠ ٥ث ك ٣اپایغار اؿث ٗؼاجػؼ ٠ػی ركد
ك ة ٥ظغایی دكر ُ٣ؼ دارد .در كا ِٚاز دیغگاق آگ٨ؿحی٠ ،٢ـیش ١٦اف جسـ ٟیاٗح ٥ظغاك٣ػغ اؿػث کػ ٥ز٤تػ ٥زـػ١ا٣ی
دارد ك در کٞیـا ة٨٤ّ ٥اف زـ ٟاؿؼارآ٠یؽ ٠ـیش صى٨ر دارد .در كا ِٚدر جن٨یؼ ٣عـحی ٢ظغاك٣غ در ا٣غیك ٥آگ٨ؿحی٢
٨١٦ارق ةؽرگحؼ ك ةیکؼاف جؼ ك دؿث ٣یاٗح٤ی جؼ ٠ی ق٨د ك در راق دكـ ٣ؽدیک ٠یآیػغ ك در ٠کػا٣ی زػایگؽی٠ ٢ػیقػ٨د.
ظغای آگ٨ؿحی ٢جسٞی ظغا ة ٥م٨رت آد٠ی ٠ـیش ةغاف ؿاف ک ٥کٞیـا ٠ی آ٨٠زد زغا قغ٣ی ٣یـث(ٝی.)90:1380،٢
ق٧ؼ ظغا ة ٥دك ةعف جٛـی ٟقغق اؿث :ةعػف اكؿ قػا ٜ٠کحاة٧ػای اكؿ جػا د٦ػ ٟاؿػث ك ةعػف دكـ قػا ٜ٠کحػاب
٦اییازد ٟ٦جا ةیـث ك دكـ اؿث .ةعف اكؿ ة ٥ظ٨ةی ةیا٣گؼ ا٣گیؽق امٞی ٨٣یـ٤غق از پغیغ آكردف ای ٢ادؼ اؿث .پاؿط ة٥
قت٧ات ٠كحؼکاف درةارق ٛ٣ف ٠ـیضیث در ؿ٨ٛط ا٠پؼاً٨ری ركـ ،آگ٨ؿحی ٢در ای ٢ةعكادتات ٠یک٤ػغ کػ ٥رك٠یػاف
پیف از پػیؼش آیی٠ ٢ـیضیث ٣یؽ گؼٗحار ٠كکالت ةؽرگی ة٨دقا٣غ ا٠ا ظغایاف قؼؾ ٦یچ ٚغرجی ةؼ صٍ٘ ركـ ٣غاقح٥
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ك ٣غار٣غ ك ُّ١ث ركـ صامٚ ٜغرت آ٣اف ٣ت٨دق اؿث١٦ .چ٤ی ٢ة ٥ةیاف ایٌٞ٠ ٢ب ٠ػیپػؼدازد کػ ٥پؼؿػحف آ٧٣ػا ٣ػ٥
وا ٢٠ؿْادت د٣ی٨ی اؿث ك  ٥٣وا٤٠ـْادت اظؼكی ك ةغی ٢جؼجیب از ٠كؼکاف ٠یظ٨ا٦ػغ جػا دؿػث از پؼؿػحف آ٧٣ػا
ةؼدار٣غ(کؼةاؿی زادق ك ذكٗٛاری .)74 :1393،ق٧ؼ ظغای آگ٨ؿحی ٢جسـ ٟیاٗحػ ٥آر٠ػا٣ی كاال ةػا صاک١یػث ٠ـػیش در
ز٧ث رؿیغف ة ٥ؿْادت صٛیٛی اؿحا٠ا  ٥٣ةا ٠ؼد٠ا٣ی ا٠ ٜ٦ادیات ةٞک ٥ةا ٠ؼد٠ا٣ی ؿؼقار از ّكػ ٙةػ ٥ظػغای ازٝػی،
١٦اف ک ٥آد٠ی را ؿؼقث.
 .2.3سعادت در اًدیطِ آگَستیي
آگ٨ؿحی ٢ةؼ ای ٢ةاكر اؿث ک ٥ؿْادت در گؼك دؿحیاةی ة ٥ظیؼ اّالؿث ،ظیؼ اّال چیؽی اؿث ک ٥اگؼ ١٦ػ ٥اّ١ا١ٝػاف
را ٗٛي ة ٥ؿ٨ی آف ٠ح٨ز ٥ک٤ی ٟك آف را ةؼای ظ٨دش ك  ٥٣ةؼای چیؽ دیگؼ ةع٨ا٦ی ٟةؼای ؿْادج٤١غ قغف ٣تایػغ ٗؼاجػؼ
از آف را ةس٨یی ،ٟاز ای٤ؼك آ٣ؼا ٔایث ٣ا٠یغقا٣غ زیؼا ٠ا چیؽ٦ای دیگؼ را ةؼای آف ٠یظ٨ا٦ی ٟك ظػ٨د آف را ةػؼای ظػ٨دش
٠ی ظ٨ا٦ی(ٟآگ٨ؿحی.)334:1391،٢
در اظالؽ ؿْادت گؼای آگ٨ؿحی ٢آد٠ی مؼٗاً ةا اؿحغالؿ ك دٝیّٞٛ ٜی ٣یـث ک ٥ة ٥ؿ٨ی ظغا ٠ػی ركد ك جػالش
٠یک٤غ ٛ٠ؼب ة ٥درگاق اك ةاقغ ةٞک ٥صؼکث اك ،صؼکحی ارادی ك جاةِ ّكٛی اؿث ک ٥در ٧٣اد اك ٚػؼار دادق قػغق اؿػث.
در صٛیٛث ا٣ـاف ةا ارادق ظ٨د ة ٥ؿ٨ی ظغا صؼکث ٠یک٤غ كٝی ٣كاط ك پ٨یایی ای ٢صؼکث ٣اقی از ّكػٛی اؿػث کػ٥
ا٣ـاف ٣ـتث ة ٥ظغا دارد .اٝتح ٥ظ٨د ایّ ٢ك ٟ٦ ٙة ٥ارادق ا٣ـاف در دركف اك ٚؼار دادق ٣كغق اؿث ةٞکّ ٥كٛی اؿػحک٥
ةؼ اؿاس ارادق ظغا ك ةؼ٠ت٤ای ٗیه ا٧ٝی ة ٥اك دادق قغق اؿث .ةغكف داقح ٢ایٗ ٢یه ا٣ـاف ٗٛي ٠یج٨ا٣ػغ در ز٧ػث
کـب ٗیه صؼکث ک٤غ ك  ٥٣چیؽی ةیكحؼٗ .یه ةا ارادق ظغاك٣غ ة ٥ا٣ـاف دادق ٠ی ق٨د(ّٞی زادق.)68 :1395،
آگ٨ؿحی ٢ةؼای رؿیغف آد٠ی ة ٥ؿْادت ،ای١اف را ٛ٠غـ ةؼ ّ٠ ٜٛیدا٣غ ك ةؼ ای ٢ةاكر اؿث ک٠ ٥یػ٨ق ای١ػاف٧ٗ ،ػٟ
اؿث .اك در ٨٠اٍّ ظ٨د درةارق ا٣سیٞی٨ص٤ا ٠ػی٨٣یـػغ :ز٨یػای ٗ١٧یػغف ٣تػاش جػا ای١ػاف ةیػاكری ،ای١ػاف ةیػاكرد جػا
ة٘١٧ی(٠ح٨س .)553:1998،ةّ ٥تارت دیگؼ از دیغگاق آگ٨ؿحی ٢راق رؿیغف ة ٥ؿْادت ةؼ اؿاس ک٤کاش ذ٤٦ی ٣یـث
ةٞک ٥ای٣ ٢ی ٜصام ٜؿیؼ درك٣ی ركح آد٠ی ك اّحالی آف در رؿیغف ة ٥ظا٦ ٙٝـحی اؿث.
آگ٨ؿحی ٢ةؼ ای ٢ةاكر اؿث ک ٥ارادق آد٠ی در رؿیغف ة ٥ؿْادت ةـیار ادؼگػار اؿث ك ١٦ی ٢ارادق ٠یج٨ا٣غ ةاّػخ
ا٣ساـ ٣یکی ج٨ؿي آد٠ییا ا٣ساـ گ٤اق ق٨د(١٦اف .)551:از ؿ٨ی دیگؼ در اظالؽ ؿْادت ا٣غیف آگ٨ؿػحی٠ ٢ضػ٨ری ةػ٥
٣اـ« آکؼاؿیا»دیغق ٠یق٨د .آکؼاؿیا كاژق ی٣٨ا٣ی اؿث ة٤ْ٠ ٥ای وْٖ ارادق یا ٗٛغاف ظ٨دک٤حؼٝی یا ظ٨یكح٤غاری اؿث
ك كیژگی از آد٠ی اؿث ک ٥در ٤٦گاـ ا٣ساـ کار٦ای ارادی از اك مادر ٠یق٨د ك ٗؼد ةا اؿح٘ادق از ة٤یاف٦ػای ٗکػؼی اش
ًؼیٛی را ةؼ٠یگؽی٤غیا ًؼیٛی را رد ٠یک٤غ٠ .عا ٖٝآکؼاؿیا ٠٨٧٘٠ی دیگؼ ة٣ ٥اـ" ا٣کؼجیػا" ٚػؼار دارد کػ ٥ةػ٤ْ٠ ٥ػی
جغاكـ ك ٚغرت ارادق اؿث(٨٤ٝف.)30:2001،
آگ٨ؿحی ٢جضث جادیؼ ٗٞـ٘ ٥اٗالً٣٨ی ك ٨٣اٗالً٣٨ی ٦غؼ امٞی ك ٧٣ایی ا٣ـاف را ٣ی ٜة ٥ؿْادت ٠ی دا٣غ ک ٥ةایغ
ةؼ اؿاس آف ٦غؼ جؼةیث ق٨د ا٠ا ؿْادت ٠غُ٣ؼ اك ةا ؿْادجی ک ٥ی٣٨ا٣یاف جْؼیٖ کؼدق ة٨د ٠ح٘اكت اؿث چػؼا کػ ٥ةػ٥
قغت ٣ـتث ة ٥آیی٠ ٢ـیضیث جْ٧غ داقث ١٦چ٤ی ٢در ؿ٤ث ی٣٨ا٣ی اةیک٨ریاف ؿْادت را در ارجتػاط ةػا ٝػػت ةكػؼ
جْؼیٖ ٠یکؼد٣غ ك در ٛ٠اة ٜآف ركاٚی٨ف ٝػت را در جؼؾ د٣یا ٠ی دا٣ـح٤غ ا٠ا ةّٛ ٥یػغق آگ٨ؿػحی ٢در ٦ػؼ دك ٠کحػب
ْ٠یار ك ٠الؾ ،ؿْادت ا٣ـاف اؿث(زكرا٣ی.)28 :1377،
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از دیغگاق آگ٨ؿحی ٢ؿْادت ظیؼ ٨ٌٞ٠ب ةؼای آد٠ی اؿث ك آف ة ٥ای ٢م٨رت اؿػث کػ١ٔ ٥ػی از ٔ٧١ػای آد٠ػی
ةکا٦غ یا ةؼ قادی ٦ا ك ظ٨قی ٦ای آد٠ی ةیاٗؽایغ ك ایً ٢ؼی ٥٣ ٙةا ّ ٜٛةٞک ٥ةا ؿیؼ درك٣ی ك ای١اف ك جْ٧غ ٞٚتػی ةػ٥
ظغای آٗؼی٤ف م٨رت ٠ی گیؼد.
 .2.3عدالت در اًدیطِ آگَستیي
آگ٨ؿحی٣ ٢عـحی ٢ةار در ركیا رك قغف ةا ظغای کحاب ٛ٠غس آراـ ٠ی یاةغ ای ٢ظغا ة ٥یاری کحاب ٛ٠غس ٠عػاًتف
٠ی ؿازد ك ةا اك ؿع٠ ٢یگ٨یغ ك ةا ٣یؼكی ظ٨د ،ز٣غگی اش را ؿا٠اف ٠ید٦غ ك ج١اـ آ٠ػاؿ د٣یػ٨ی را از دٝػف ةیػؼكف
٠ی ک٤غ ك اك را در زا ٥ْ٠ز٧ا٣ییْ٤ی در کٞیـا ٠ی پػیؼد(یاؿپؼس )14:1363،ك ١٦ػی ٢ا٠ػؼ یْ٤ػی ّٛیػغق كاصػغ ةػ٥
ظغای كاصغ اكٝی ٢ز٠ی ٥٤ایساد ّغاٝث اؿث.
جضٞی ٜآگ٨ؿحی ٢از ّغاٝث جضٞیٞی درك٣گؼاؿث ك آف را در ٣حیس٨ّ ٥ا ٜ٠درك٣ی كز٨د آد٠ی ٠ػی دا٣ػغ زػایی کػ٥
آد٠ی ةا ای١ا٣ی ؿؼقار از ّك ٙة٨ً ٥ری ک ٥ؿؼاؿؼ كز٨دش را ٔؼؽ در ّك ٙا٧ٝػی کػؼدق ،رك ةػ ٥ؿػ٨ی اك ٠ػیآكرد ك
ظ٨ا٦اف اك ٠ی ق٨د٠ .ت٤ای دكٝث در ُ٣ؼ آگ٨ؿحیّ ٢غاٝث ٣یـث ،ةّ ٥تارت دیگؼّ ،ػغاٝث راؿػحی ٢در ٦ػؼ دك دكٝػث
ةاْٞ٘ٝی ك یا ٦ؼ دكٝث ٠كحؼکی ة ٥ازؼا در ١٣یآیغ ا٠ا در یک دكٝث ةی ای١اف ٣یؽ ّغاٝث جا صغكدی كز٨د دارد ا٠ػا آف
ّػػغاٝث راؿػػحی٣ ٢یـػػث چػػؼا کػػ ٥ةػػؼ ٚػػؼاری ّػػغاٝث راؿػػحی٠ ٢ـػػحٞؽـ ایسػػاد ّٛیػػغق ةػػ ٥یکحػػا پؼؿػػحی
اؿث(کپٞـح٨ف.)88:2003،
ةؼٚؼاری ّغاٝث در زا ٥ْ٠در گؼك رٗحار ّادال٦ ٥٣ؼ ٗؼد اؿث .اگؼ ٘٣ؾ ٦ػؼ ا٣ـػاف جـػٞي ّادال٣ػ ٥ةػؼ زـػ ٟكی
داقح ٥ةاقغ ك ّ ٜٛاك ٣یؽ جـٞي ّادال ٥٣ةؼ رذائ ،ٜآ٣گاق ةؼ ک ٜزا ٥ْ٠اٝحؽاـ ٠كحؼؾ ة ٥ص٨ٛؽ كزػ٨د ظ٨ا٦ػغ داقػث ك
زا ٥ْ٠ةؼ پایّ ٥غاٝث ظ٨ا٦غ ة٨د ا٠ا اگؼ در ةی ٢اٗؼاد ّغاٝحی٤تاقغ٠ ،ـ١ٞاَ در زا٥ْ٠ای ک ٥از ایػ ٢اٗػؼاد جكػکی ٜقػغق
اؿث ّغاٝحی كز٨د ٣ع٨ا٦غ داقث(آگ٨ؿحی ٢ة ٜٛ٣ ٥از کؼةاؿی زادق كذكٗٛاری.)78:1393،
آگ٨ؿحی ٢ق٧ؼك٣غاف ق٧ؼ ظغا را از آ٣سا ک١٦ ٥گی ٠ـحٕؼؽ در ّك ٙا٧ٝی ا٣غ را ّادؿ صٛیٛی ٠ی دا٣غ ك ةؼ ایػ٢
ةاكر اؿث ک ٥ةا ای١ا٣ی راؿحیّ ،٢غاٝحی صٛیٛی ٣یؽ قک ٜظ٨ا٦غ گؼٗث.
 .2.4سیاست در اًدیطِ آگَستیي
آگ٨ؿحی ٢در ق٧ؼ ظغا ًؼصی ج٘نیٞی از ا٧ٝیات ٠ـیضی ّؼو ٥کؼد .جادیؼ اك ةؼ ا٣غیك ٥ؿیاؿی اركپایی آف دكراف ٔیؼ
ٚاة ٜا٣کار اؿث ك کحاب٦ای اك ةؼای ٚؼف ٦ا ٠ض٨ر ةضخ ك جتادؿ ُ٣ؼ در ای ٢ةاب ة٨دق اؿث٘٠ .ـؼاف ةػً ٥ػ٨ر کٞػی در
ةاب ق٧ؼ ظغا ة ٥دك گؼكق جٛـی ٟقغقا٣غ؛ گؼك٦ی ک ٥ق٧ؼظغارا رؿا٥ٝای در ا٧ٝیات ؿیاؿی ٠یدا٤٣غ ك در ١٦اف ؿػغق
٦ا آگ٨ؿحی٤یـ ٟؿیاؿی را ة٤یاف ٧٣اد٣غ ك گؼك٦ی ک ٥اؿاؿاً ؿؼقث آراء آگ٨ؿحی ٢را ٣اَؼ ةؼ ا٧ٝیات ٠ـیضی جٛٞی ٠ی
ک٤٤غ(ًتاًیایی.)256:1382،
از دیغگاق آگ٨ؿحی ٢ؿیاؿث ّ٨٣یـ ٥ٌٞگؼی ةؼ ا٣ـاف ك ٠سازات گ٤اق ٣عـحی ٢اؿػث،یْ٤ی ؿیاؿػث در كوػْیث
اكٝی ٥كز٨د ٣غارد ةٞک٣ ٥حیس ٥ق٨٧ت ،زیادق ًٞتی ك ةؼجؼی ًٞتی ا٣ـاف اؿث ةغی٤ْ٠ ٢ا ک ٥ا٣ـاف ة ٥دٝی ٜارزش ٦ػای
د٣ی٨ی ك  ٥٣ارزش٦ای ٨٤ْ٠ی ؿایؼ آد٠یاف را ة ٥ؿ ٥ٌٞظ٨د در ٠یآكرد(آگ٨ؿحی .)1391،٢ا٣ـاف در كوػْیث پػیف از
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٦ت٨طً ،تیْحی ٔیؼ ؿیاؿی داقث ا٠ا در ٣حیس٦ ٥ت٨ط ًتیْث دا٨٣ی ٥ای در اك جذتیث قغ ک ٥اك را ة ٥د٣یای ؿیاؿػث
پؼجاب کؼد .ةؼ اؿاس ًتیْث دا٨٣ی ،٥ا٣ـاف یا دارای ج٨ا٤١٣غی صک٠٨ث ةؼ دیگؼاف ة٨د یا ٗاٚغ چ٤ی ٢ج٨ا٤١٣غی ةػ٨د .در
٦ؼ دك صاٝث ،ا٣ـاف ة٨ُ٤٠ ٥ر صٍ٘  ُٟ٣ك ا٤٠یث ٠یةایغیا صک٠٨ث ز٠ی٤ی ایساد ک٤غ یا از صک٠٨ث٦ای ز٠ی٤ی جتْیث
ک٤غ(ٝی 1966،٢ة ٜٛ٣ ٥از ج٨ا٣ا٤٠ .)83:1397،اؿتات ؿیاؿی ةؼای ؿا٠اف ا٨٠ر ای ٢ز٧اف وؼكری اؿث ك از ةاب ١٦ػی٢
وؼكرت اؿث ک ٥آگ٨ؿحی ٢در ظن٨ص آف ة ٥ارزش داكری ٠یپؼدازد ا٠ا ٔایث آف مٞش ز٠ی٤ی اؿث ك ةػ٦ ٥ػیچ كزػ٥
 ٟ٦قأف ٔایث امٞی آف در ق٧ؼ آؿ١ا٣ی ٣یـث(ٛ٠ی١ی.)70:1389،
آگ٨ؿحی ٢پیكی ٥٤پیغایف ؿیاؿث را ٠ؼة٨ط ة ٥ز٠ا٣ی ٠ی دا٣غ ک ٥ا٣ـػاف ٦تػ٨ط کػؼد ك در قػ٧ؼ ظػغا ؿیاؿػث
زایگا٦ی ٣غارد ةٞک ٥در ق٧ؼ ز٠ی٤ی اؿث ک ٥ةؼای ؿا٠اف دادف ا٨٠ر ،ؿیاؿػث زایگػاق ظػ٨د را ةػ ٥دؿػث ٠ػیآكرد .از
دیغگاق آگ٨ؿحی ٢ؿیاؿث كؿی ٥ٞای اؿث ةؼای جْادؿ ا٨٠ر ك ظ٨د ٔایث ٣یـث ك ١٦ػی ٢ؿیاؿػث در ٠ػ٨اردی ١٠کػ٢
اؿث كؿی َٟٞ ٥ٞك ؿحّ ٟغقای ةؼ گؼك٦ی دیگؼ ق٨د ك ٗی ذاج ٥ظیؼ ٣یـث ةٞک ٥قؼ ٣یؽ ٦ـػث ك ١٠کػ ٢اؿػث ةاّػخ
َ ٟٞك جْغی ق٨د .اك جا آ٣سا پیف ٠ی ركد ک ٥صحی در ٨٠اردی ؿیاؿث را ةؼآ٠غق از زیادق ًٞتی ك ق٨٧ت آد٠ی ةػؼای
رؿیغف ة ٥اٗؽكف ٦ای ٠ادی ٠یدا٣غ ،ا٠ؼی ک ٥٣ ٥ج٧٤ا آد٠ی را ة ٥ق٧ؼ ظغا ك ؿْادت ١٣ی رؿا٣غ ةٞکػ ٥آد٠ػی را ٔػؼؽ
در ٠ادیات ٠ی ک٤غ ك اك را در ٤٠سالب ق٧ؼ ز٠ی٤ی ٣گ٠ ٥یدارد.
ً .3تیجِگیری
ٗاراةی ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞرا جْاكف اٗؼاد ةؼای رؿیغف ة ٥ؿْادت ٠یدا٣غ ك آگ٨ؿحی ٢ق٧ؼ ظغا را ازح١اع اٗؼاد ای١افدار ةؼای
رؿیغف ة ٥ظغاك٣غ ٠یدا٣غ در كا ِٚدر دیغ ٦ؼ دك ٗیٞـ٨ؼ ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞازح١اّی ةؼای رؿیغف ةػ ٥ؿػْادت ك ٣یػ ٜةػ٥
ظغاك٣غ اؿث کٗ ٥اراةی از آف ة ٥ؿْادت صٛیٛی جْتیؼ ٠یک٤غ ك آگ٨ؿحی ٢آف را ٣ی ٜة ٥ظغای كاصغ ٠یدا٣غ.
ٗاراةی ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞرا در ةؼاةؼ ؿایؼ ٠غی٦ ٥٤ا از ز٠ ٥ٞ١غی ٥٤زا٠ ٥ٞ٦یدا٣غ ك آگ٨ؿػحی ٢قػ٧ؼ ظػغا را در ٛ٠اةػٜ
ق٧ؼ ز٠ی ٢ةیاف ٠یدارد٦ .ؼ دك ٗیٞـ٨ؼ ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞرا ازح١اع اٗؼاد ٗارغ از ٠٨ٚیث ك ٣ژاد ٠ػیدا٤٣ػغ ك آ٣ػاف را دارای
ای١اف ٞٚتی ك ظ٨ا٦اف ؿْادت ٠یدا٤٣غ ك در جٛاة٠ ٜغیٗ ٥٤او ٥ٞة ٥ةیاف ؿایؼ ٠غائ ٢پؼداظح٥ا٣غ .ا٣غیك٦٥ای آگ٨ؿػحی٢
مؼٗاً ص٨ؿ ٠ض٨ر ٠ـیضیث اؿث ،زا ٥ْ٠ای را كازغ قؼایي الزـ ةؼای ٣ی ٜة ٥ؿْادت ٠یدا٣غ ک ٥مؼٗاً ٠ـیضی ةاقػغ
ك ة ٥ةاكر٦ا ك ّٛایغ آف پایت٤غ ةاقغ ك ؿؼقار از ّك ٙة ٌٖٝ ٥ك ٠ضتث ظغاك٣غ ة ٥ا٣ـػاف ك كزػ٨د ایػ ٢راةٌػ ٥ةاقػغ ك
الزّ ٥٠غاٝث را در دی٤غاری ك ای١اف ٞٚتی ة٠ ٥ـیش ٠ی دا٣غ.
در ةیاف ؿْادت آگ٨ؿحی ٢ةیكحؼ ة ٥ؿْادت ظ٨د قعل جاکیغ دارد جا ؿْادت ٠غی ٥٤ا٠ا ٗاراةی در ٠غیٗ ٥٤اوػ٥ٞ
ؿْادت ج١اـ ٠غی ٥٤را ةیاف ٠ی ک٤غ ك ای ٢ا٠ؼ جا آ٣سا پیف ٠ی ركد ک ٥صحی ظ٨ةی ٦ا ٣یؽ ةی ٢اٗؼاد ٠غی ٥٤پعػف ٠ػی
ق٨د.
ٗاراةی رئیؾ ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞرا ٗیٞـ٨ؼ صکی٠ ٟیدا٣غ ك آگ٨ؿحی ٢آف را ٠ـیش ٠یدا٣غ .آگ٨ؿحی ٢ةیكحؼ ةػٛ٣ ٥ػف
ارادق در اّ١اؿ ا٣ـاف در ٠غی ٥٤ج٨ز٣ ٥كاف دادق اؿث ا٠ا ٗاراةی ًتیْث كز٨د آد٠ی را ٠ػغ ُ٣ػؼ ٚػؼار ٠ػید٦ػغ ك ةػؼ
٠ت٤ای ١٦یً ٢تیْث اؿث ک ٥آد٠ی را ٠غ٣ی ةاٌٝتِ ك ةاٌٝتِ در ٠غی٠ ٥٤ی دا٣غ.
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ةؼ اؿاس ا٣غیك ٥ؿیاؿی آگ٨ؿحی ٢دكگً ٥٣٨تیْث را ةؼای ا٣ـاف ةیاف ٠یدارد ا٠ا ٗاراةی ةً ٥تیْث ذاجػی ا٣ـػاف
ْ٠حٛغ اؿث .آگ٨ؿحی ٢ؿیاؿث را ٗی ٘٣ـ ٥ظیؼ ١٣ی دا٣غ ك ةؼ ای ٢ةاكر اؿث ک١٠ ٥کػ ٢اؿػث ةاّػخ َٞػ ٟگػؼدد ا٠ػا
ٗاراةی آف را امٞی اؿاؿی ةؼای رؿیغف ة ٥ؿْادت ٠ی دا٣غ.
پیطٌْاد
ةؼرؿی اٗکار ٗاراةی ك آگ٨ؿحی ٢ة ٥جؼجیب ةؼ اؿاس دك کحاب ؿیاؿث ٠غیٗ ٥٤او ٥ٞك قػ٧ؼ ظػغا ٠ػی ج٨ا٣ػغ ٨٠وػّ٨ی
درظ٨ر ج٨ز ٥ةغاف ز٧ث ک ٥اٗکار دك ٗیٞـ٨ؼ ةً ٥ػ٨ر ٘٠نػ ٜدر ةػاب ٠غی٤ػٗ ٥اوػ ٥ٞدر ایػ ٢دك کحػاب ةیػاف گكػح٥
اؿث،ةاقغ ك وؼكرت جضٛی ٙدر ای ٢ةارق ة ٥كیػژق ةػؼ اؿػاس کحػاب امػٞی کػ ٥اٗکػار ایػ ٢دك ٗیٞـػ٨ؼ در آف ةیػاف
گكح،٥اصـاس ٠ی ق٨د.
هٌابع
 آگ٨ؿحیٚ ٢غیؾ( ،)1387اعترافات ،جؼز ٥١ؿای٠ ٥یذ١ی ،ا٣حكارات دٗحؼ پژك٦ف ك ٣كؼؿ٧ؼكردی ،ج٧ؼاف:چاپ دكـ. آگ٨ؿحیٚ ٢غیؾ( ،)1391ضْر خدا ،جؼز ٥١صـی ٢جٗ٨یٛی :ٟٚ ،ا٣حكارات دا٣كگاق ادیاف ك ٠ػا٦ب. اة٨ُ٤٠ ٢ر٠ ،ض١غة٠ ٢کؼـ( ،)1389لساى العرب ،دارمادر ،ةیؼكت:چاپ ؿ٨ـ. اةّٞ٨ی ؿی٤ا،صـی ٢ةّ ٢تغهلل(1433ؽ) ،ضفا٠ :ٟٚ ،کحت ٥ؿ١اص ٥آیث اهلل اُّ١ی ٠ؼّكی ا٤ٝس٘ی. ا٠ائ٨رد،آر٠ا٣غ(« ،)1369آگ٨ؿحی ،»٢جؼز ٥١ؿیغ ّٞی صٛی ،اًتطارات کیْاى اًدیطِ ،ق١ارق.34 ةاةازادق ،ز٨دی ،پ٨الدی ،ا٠یؼؿْیغ ك ماٝضی ة٧ؼكز( ،)1397ز٠ا٠غار آر٠ا٣ی در ا٣غیك ٥ؿیاؿی ٗػاراةی،فصللٌاهِ علولیپصٍّطی سیاست هتعالیِ ،ؿاؿ قك ،ٟق١ارق ةیـث ك ٘٦ح.ٟ
 ج٨ا٣ا٠ ،ض١غٚ ،ؼةی ،ؿکی ،)1397(٥٤ةؼرؿی جٌتیٛی ا٣ـاف ق٤اؿی آیث اهلل ٧ٌ٠ؼی ك ؿ٤ث آگ٨ؿػحی ،٢الْیات تطبیقلی،ؿاؿ  ،ٟ٧٣ق١ارق ٨٣زد.ٟ٦
 داكری اردکا٣ی ،روا( ،)1389فارابی فیلسَف ٍ فرٌّگ ،ا٣حكارات ؿع.٢ زكرا٣ی٠،سحتی( ،)1377ةؼرؿی جٌتیٛی آراء آگ٨ؿحیٚ ٢غیؾ ك ا٠اـ ٠ض١غ ٔؽاٝػی در ةػاب ظػغا ك ا٣ـػاف ،رؿػا ٥ٝدکحػؼیدا٣كکغق ا٧ٝیات دا٣كگاق ج٧ؼاف.
 ؿاركظا٣ی ،ةاٚؼً ،اٝتی ،روا(٠ ،)1388غیٗ ٥٤او ٥ٞدر ا٣غیك ٥اة٣٨نؼ ٗاراةی ،جاهعِ ضٌاسلی هعارلر ،ؿػاؿ اكؿ قػ١ارقدكـ.
 ؿارك ظا٣ی ،ةاٚؼ( ،)1375درآ٠غی ةؼ دائؼق اْ١ٝارؼ ّ٨ٞـ ازح١اّی ،اًتطارات کیْاى ،ج٧ؼاف. مت٨ریاف٠ ،ضـ ،)1390(٢ا٣ـاف ق٤اؿی ّ٨ٞـ ا٣ـا٣ی ٠ـ١ٞا٣اف ك ةؼرؿی جٌتیٛی ا٣ـاف ق٤اؿػی ٗػاراةی ك اةػ ٢ظٞػغكف،فصلٌاهِ علوی پصٍّطی ًظریِ ّای اجتواعی هسلواًاى،ؿاؿ اكؿ ،ق١ارق اكؿ.
 مغر اٝغی ٢قیؼازی٠ ،ض١غ( ،)1391هبدأ ٍ هعاد ،جؼز٠ ٥١ض١غ ذةیضی ،ا٣حكارات اقؼاؽ :ٟٚ ،دا٣كگاق .ٟٚ ًتاًتایی ،ز٨اد( ،)1387زٍال اًدیطِ سیاسی در ایراى ،ج٧ؼاف :ا٣حكارات ک٨یؼ ،چاپ ٦كح.ٟ ًتاًتایی ،ز٨اد( ،)1382جدال قدین ٍ جدید ،ج٧ؼاف٣ :گاق ْ٠امؼ.٨ً -ؿی ،ظ٨از٣ ٥نیؼ اٝغی ،)1389(٢اخالق ًارری ،ا٣حكارات ٗؼدكس ،ج٧ؼاف ،چاپ ؿ٨ـ.
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 ّٞیزادق٧٠ ،غی( ،)1395ةؼرؿی ك جضٞی ٜو ْٖ اظالٚی از ُ٤٠ؼآگ٨ؿحی ٢ك ج٠٨اس آک٣٨یاس ةا ة٧ؼق گیؼی از آ٠ػ٨زق ٦ػایاؿال٠ی ،هعرفت ادیاى ،ؿاؿ ٘٦ح ،ٟق١ارق ؿ٨ـ.
 ٔاٝب٠ ،نٌ٘ی( ،)1414فی سبیل هَضَعِ الفلسفِ الفارابی ،ةیؼكت :دارمار. ٗاظ٨ری ،ص٤ا( ،)1385تاریخ فلسفِ در جْاى اسالهی،جؼزّ ٥١تغا١ٝض١غآیحی ،ج٧ؼاف :ا٣حكارات ک٨یؼ. ٗاراةی ،اة٣٨نؼ ٠ض١غ( ،)1361اًدیطِ ّای اّل هدیٌِ فاضلِ ،جؼز ٥١زْ٘ؼ ؿسادی ،ج٧ؼاف:ا٣حكارات ً٨٧ری. ٗاراةی ،اة٣٨نؼ ٠ض١غ( ،)1382فصَل هٌتسعِ،جؼز ٥١صـٞ٠ ٢کكا٦ی ،ج٧ؼاف :ا٣حكارات مغا كؿی١ا ،چاپ اكؿ. کاپٞـح٨فٗ ،ؼدریک چارٝؽ( ،)1382تاریخ فلسفِ ،جؼز ٥١اةؼا٦ی ٟدادز ،٨ا٣حكارات ّ١ٞی ك ٗؼ٤٦گی. کؼةاؿی زادقّٞ،ی ،ذكٗٛاری ،ز٦ؼا(« ،)1393ةؼرؿی جٌتیٛی ق٧ؼ ظػغای آگ٨ؿػحی ٢ك ٠غی٤ػٗ ٥اوػٗ ٥ٞػاراةی» ،فصللٌاهِاًدیطِ دیٌی داًطگاُ ضیراز ،دكرق چ٧ارد ٟ٦كق١ارق ؿ٨ـ.
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