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Abs tract
In the Meno, there is a paradox (aporema) claiming that research and therefore learning are impossible. as
we know somet hing or no t. If there is knowledge, we do not need t o study and if t here is n ot, we cannot
search for we do not have any idea of the subject -mat ter. Plat o resolves t he paradox by the t heory o f
Anamnesis: knowledge/learning is recollection. Th is theory presupposes the pre-existence of the soul and
its transmigrat ion. In the Posterior Analytics Aristotle discusses the paradox and resolves it by separation
of previous universal knowledge (o f major premise) fro m particular knowledge of things. Al-Farabi in the
treatise Harmonization between the opinions of Plato and Aristotle, tries t o reconcile his principal views
one of which is on t he paradox of Meno. He relates their views from P lato's P haedo and Arist otle's
Posterior Analytics and then harmonizing them. Al-Farabi as a Muslim philosopher pays no attention to
the theory of soul transmigration in the Phaedo and looks at the arguments of the immort alit y of the soul
as a witness that Plat o uses in answering the pro blem of knowledge/learn ing. Because of this
interpretation and his fo cusing on the essence of recollect ion theory, Al-Farabi eventually reconciles the
recollect ion theory (o f Plato) with the theories of deduction and induction (in Aristotle).
Keywords : Plat o, Arist otle, Al-Farabi, P aradox of Meno, the Harmonization t reatise
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چکیده
افالطون در محاورۀ منوون مسولۀ مررفوش اوناختی «امکوان تحییو » یوا ترلویو و ترلوو را م ور مویکنود کوه

نوزد الوون فو بووه پوارادوک

منووون یووا تحییو مشووهور اسوشب طب و ای و پوارادوک  ،مووا چدمیوان یووا یووزی را

مویاناسوویو یووا ن وویاناسوویول ۀوویک در لوور دو صوورت ،امکووان تحیی و و پووتولا منتفووی اسووشب افالطووون در
محاورۀ نوامبرده ،مرلون را بوا وول بوه ن ریو « مررفوش ،یوادچوری اسوش » مویخوالود لون کنودب ارسو و نیوز بوا
پووارادوک

منووون روبوورو بوووده و کواوویده اسووش در کتووا

تحلوویالت نووانی (برلووانآ چن را از راه تفکیووم میووان

اوناخش بوه نحووو کلوی و اووناخش بوه نحووو جزاوی ،لون ن ایوودب فوارابی از ج لووه در کتوا اۀج ووب بوی ر یووی
اۀحکی وی بوه پووارادوک

منوون پرداختووه و سوری کورده اسووش بوه رفووب اخوتال

ارس و و بدووردازدب نواووت لا وور وو

تو وویح پووارادوک

میوان دیوودگاهلوای افالطووون و

تحیی و  ،موویکواوود تووا لووو تلیووی فووارابی از راه

لوون لووای افالطووون و ارسوو و را تبیووی ن ایوود و لووو گووونگی ج ووب میووان چرا چن دو را نووزد خووود فووارابی،
بررسی و تحلین کنودب نتیجوهگیوری اج واۀی موا نوی اسوش کوه فوارابی بوا تکیوه بور جوولرۀ ن ریو یوادچوری (
مررفووشآ ،تفسوویر پرسووا و پاسوواهای سوویراۀ در محوواورۀ فایوودون بووه ونوووان استشووهاد افالطووون بوور مسوولۀ
خوودش و بوی تووجهّی افالطوون بوه د یون بیوای نف و
افالطون و ارس و در خصوص پارادوک

منون دسش یازدب

کلیدواژهها :افالطون ،ارس و ،فارابی ،پارادوک

منون یا تحیی  ،رساۀ اۀج ب
مفوواد پووارادوک

 - 1مقدمه

نووی اسووش کووه پووتولا یووا

در نواووت لا وور ،ناسووش موویکواوویو طووی

تحییو امووری ،نووام ک اسوشل ووون یووا یووزی را

منوون بدوردازیوب

موویاناسوویو یووا چن را ن وویاناسوویوب در صووورت

گزارای کوتاه ،بوه بیوان پوارادوک
ای پارادوک

یوا مرلون در محواورۀ منوون م ور

اوده و بوا ووب یووم مسوولۀ مررفووشاووناختی اسووشب
*

(و وجوود بلوی چنآ ،توانسوته اسوش بوه ج وب میووان چرا

نویسنده مسئول

تاریخ وصول95/1/23 :

تاریخ پذیرش95/9/9 :

اووناخت

یووزی ،لوور گونووه جسووتجوی اووناخش،

تحصوووین لاصووون خوالووود بوووودب در صوووورت
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نشووناخت

یووزی نیووز ،اصووال ن ووی دانوویو کووه ووه

یزی را جستجو کنیو ( منون80d-e :آب
افالطون برای خروج از پوارادوک

اندیشووهلووای افالطووون و ارسوو و را یکووی سووازدب
بنوووابرای پوو و

منوون کوه بوه

پووارادوک

از توصووویک و تبیووووی کوتوووواه

بووا اسووتفاده از بیووان افالطووون ،بووه سوورا

تربیور سویراۀ نوووی اسوتد ل فریبنوده بووده و مای و

رسواۀ اۀج وب فوارابی موی رویووب در ایو خصوووص

رخوووت فکووری اسووش ( منووون80e-81a ،آ ،راهلوون

موویکواوویو ابتوودا گووزارش فووارابی را از مرلوون

« مررفش ،یادچوری (anamnesis/recollectionآ اسش»

منووون در بیووان افالطووون و ارسوو و بدسووش دلوویوب

را پیا مینهدب ای ن ریوه ،مسوتلزق وول بوه وجوود

بووه گووونگی ج ووب میووان چرا افالطووون و

بلی نف

اسشل طوریکه نف

خود ،ل

امور را دیده و تجربه کرده اسوش و وون

بررسوی و تحلیون مویکنویوب در پایوان اۀبتوه خوووالیو

امور طبیرش بوه ل ودیگر پیوسوتهانود ،چدموی را

چنهوه گفتوه خوالود اود ،بوه یوم

ل

در لیاتلای پیشوی

سوود

م ک اسش که بوا دیودن و تجربو

یوزی ،یزلوای

دیگر را لو به یاد چورد ( منون81- 82 :آب
ارسو و نیوز در یکوی دو جوا از چنوارش از ج لووه
تحلویالت اوۀوی و تحلویالت نوانی بوه مرلون منوون

ارسوو و مر ووو اووده و نوووب نگوورش فووارابی را
توانسش براسوا

نتیجووهگیوووری اج ووواۀی بدووردازیول باووواطر چنکوووه
بررسی ما در محدودۀ رساۀ اۀج ب میباادب
 - 2پااارادوکس منااون یااا قحقیااح در محاااور
منون

توجووه کوورده اسووشب او در چ وواز تحلوویالت نووانی

افالطووون در محوواورۀ منووون ،گفتگوووی میووان

(  71a1-35و 71b1-8آ بوووه طووور مرلووون یوووا

سوویراۀ بووا منووون را در خصوووص چموووختنی بووودن

پارادوک

منوون پرداختوه و مویکواود بوا اسوتفاد از

فلووویلش (areteآ ،ترریوووک فلووویلش و ن ریووو

جووداای افکنوودن میووان اووناخش بووه نحووو کلووی (یووا

یوادچوری بوه راووت تحریور کشوویده اسوشب منووون در

ولوو بلوی بوه میودمات کلوویآ بوا اوناخش بوه نحووو

چ از بودون لور گونوه ت هیودی از سویراۀ موی پرسود

جزاووی (یوووا چگوووالی از امووور جزاوووی بوووه لنگووواق

کوه چیووا فلویلش ،امووری ابون چموووخت اسوش یووا از

چموخت آ ،به لن پارادوک

دسش یابدب

راه ت ووری و م ارسووش بدسووش موویچیوود یووا چنکووه

ابونصوور فووارابی در نوودی انوور خووویا بووه

اصووال جووز سراووش چدمووی اسووش ( منووون70a :آب

منوون توجوه دااوته و سوری کورده اسوش

سوویراۀ در میوواق پاسووخ ایهووار مووی دارد کووه اصووال

چن را لووون کنووودب از چن ج لوووه اسوووش  - 1فلسوووفه

ن ی دانود کوه خوود فلویلش وه یوزی اسوش وه

افالطووون ،اجزااهوووا و اجووزا اجزااهوووا - 2 ،رسووواۀ

رسووود بوووه دانسوووت الووووال و اوصوووا فلووویلش

اۀج وب بوی ر یووی اۀحکی وی  - 3 ،کتوا اۀبرلووان و

( منون71b :آب

پارادوک

 - 4رسوواۀ اوور اۀییووا ب مو وووب بحووش نواووت

ایهووار جهوون سوویراۀ در خصوووص یسووتی

لا وور ،اساسوووا وبووارت اسوووش از بررسووی نگووواه

فلیلش ،سبب میاوود توا بجوای مو ووب چ وازی ،

فووارابی در رسوواۀ اۀج ووب :نگووالی کووه موویتوانوود

گفتگووو بوووه سووووی ترریووکلووواای از فلووویلش و

فارابی و پارادوک

بررسوووی چنهوووا مر وووو گووورددب پووو

از ارااووو

ترریوکلواای وانتیواد چنهوا توسور سویراۀ ،منووون از
بابش ولوو بوه یسوتی فلویلش د وار لیورت اوده

منون در رساۀ اۀج ب بی ر یی اۀحکی ی 81/

افالطوون موویگویود « :منووون :اموا ا و ا سوویراۀن
گونووه بووه جسووتجوی یووزی خوووالی پرداخووش
کوه ،ک توری اطالووی نوداری کوه چن یوز یسوش

و چنوورا نااووی از اوواط سوویراۀ موویاوو اردب او

گونه یوزی را ورار موی دلوی کوه چنورا بوه ونووان

لتی سیراۀ را به مالی بور تشوبیه مویکنود کوه در

مترل مررفش ن ویاناسوی بوه وبوارت دیگور اگور

بوا موجوودات دیگور باووش فلوآ اودن چنهووا

بوا چن یووز روبورو اوووی ،گونوه خوووالی دانسووش

میگرددب سویراۀ ایو تشوبیه را درسوش موی پنودارد

کووه چنهووه یافتووهای ل ووان یووزی اسووش کووه چن را

مشووروۀ بوور اینکووه منووون لووو بدووذیرد کووه خووود

ن یاوناختی  /سویراۀ :منوون ،موی دانوو کوه من وور

سیراۀ نیز دانا بوه امور نبووده و از ایو ۀحواو بوا وی

ا ا یسشب متوجه لستی کوه چنهوه ارااوه مویکنوی

تفوواوتی نووداردب در وا ووب خووود سوویراۀ لووو د ووار

یوم اسوتد ل فریبنوده اسووش مبنوی بور اینکوه چدمووی

لیرت اسش (منون80b-d :آب

را توان چن نیسش توا بکواود یوزی را کوه موی دانود

ت وا

سوویراۀ در ادامووه موویگویوود « :موو ن ووی دانووو

یا ن ی داند کشوک کنودب چدموی چنهوه را مویاناسود،

فلوویلش یسووشب ا و ا منووونن لووو م ک و اسووش

جستجو ن یکنود و وون چن را موی دانود ،دیگور بوه

پیا از مال ات بوا مو فلویلش را اوناختهایود ،اموا

تحیی و چن نیووازی نیسووشب در بووارۀ چنهووه لووو کووه

اینم به ن ر مویرسود چنورا ن وی دانیودب بوا ل و ایو

ن وویاناسوود ،بوواز نووی اسووشل زیوورا در ایوو

اکنون چمادهاق ل وراه او ا در بوارۀ یسوتی فلویلش

خصوص نیز چدمی لتوی ن وی دانود کوه وه یوزی

پتولا مشوترکی را بوه انجواق رسوانوب » ( منوون80d :

آباناخش بلوی فلویلش از سووی منوون چنهوو پویا

را جستجو کندب » (منون80d-e :آب
ن وور بووه پیشووین توواریای پووارادوک

منووون،

از مال وات بوا سویراۀ ،بووه م لبوی در چ واز محوواوره

می تووان بوه گفتو گ دورت

ااارت داردل مبنی بور اینکوه منوون مودّوی مویاوود

اسووش مرلوون وا ووب در محوواورۀ منووون ،تردیوود

کوه گرگیوا

در بوارۀ فلویلش ،مبوال ی را توودری

کسوونوفان

ااواره کورد کوه مودوّی

را دربووارۀ امکووان دسووش یووافت بوووه

کرده اسش و خوود منوون بوه ونووان اواگرد ،از چنهوا

لیییووش بووه یوواد موویچرد (گ دوورت  :1375 ،ج /2

بسووی بهووره بوورده اسووش (بنوودلای  70و 71آب منووون

ایوو فیوورۀ نیوون اووده از

 910آب من ووور گ دوورت

بجوای پاسووخ بووه دوووت سوویراۀ و انجوواق پووتولا

کسوونوفان

مشترک دربارۀ یسوتی فلویلش ،بوه طور مشوکلی

ناوالود بووود کووه در بووارۀ خوودایان و چنهووه م و در

منووون

یوزی بدانوودل

موی پوردازد کوه نوزد الوون فو بوه پوارادوک
( Meno's Paradoxآ یوووا پوووارادوک
مررو

تحییوو و

اسشب بوه تربیور موت یونوانی بوا مرلون یوا

داواری (aporemaآ روبرو میاویوب

اسووش« :کسووی نبوووده اسووش و لرگووز

بوارۀ ل وه یوز مویگووویو ،بوه ییوی

زیرا اگر لو اتفوا افتود کوه کسوی لیییوش کامون را
بور زبوان چورد ،خوودش لووی

یوز از چن ن وی دانوودب

اما ل ه موی تواننود پنوداری بسوازندب» (فیورۀ  ،29بوه
نین از ار اۀدی خراسانی :1357 ،ص 164آب
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ن ر بوه محتووای موت افالطوون ،چنهوه مویتووان

یزی اودنی اسوش یوا نوه بوه ن ور مویرسود بیوان

استنباۀ کورد اسوش وول بوه وجوود نوووی دورالوی

افالطووون در بووا فریبنووده بووودن اسووتد ل منووون و

میووان اوونا خت و نشووناخت اسووشب در تبیووی ایوو

اینکه باوش رخووت فکور مویاوود ،د ۀوش دارد بور

نکتوه بهتوور اسووش بووه م لبوی اسووتناد جوووایو کووه در

اینکه در و ن ما بوا تحییو لواای روبورو بووده و بوه

اواین محواورۀ منوون چموده اسوش« :سویراۀ :ویتگوی

نتووایجی نیووز مووی رسوویوب بوودی ترتیووب ،ن ریوو

یووزی را کووه لتووی ن ووی دانووو خووود چن یسووش،

یووادچوری بووودن مررفووش و چموووخت  ،در پاسووخ بووه

گونوه موی تووانو اووناخش چیوا موی پنوداری کسووی

بوور ای و نکتووه تلکیوود دارد کووه در میوواق

پووارادوک

کوه بوه کیسوتی منوون م لیوا نوادان اسوش ،مویتوانود

و وون ،نووه اووناخت کاموون ابوون طوور اسووش و نووه

بگویود کوه منوون ،زیبووا و نروت نود و اصوین زاده یووا

نشووناخت کاموونب از ایوو ن وور میوواق مووا در دنیووا،

خال

چن اسش چیا فکور مویکنوی ایو کوار م کو

اسش  /منون :نه ب» ( منون71b :آب

بینووابی چنوودو اسووشل یرنووی دانسووت و ندانسووت بووه
صووورت نسووبیب بنووابرای در و وون ،یووم یووز را

بوووا توجوووه بوووه بیوووان افالطوووون ،مووویتووووان

م کو اسووش از جهتوی بشناسوویو و از جهتوی دیگوور

اسووتنباۀ کوورد کووه اگوور یووزی را بووه طووور کاموون

نشناسوویوب ۀووذا تحییوو و ترلووو جوواری در میووان

نشناسووویو ،در ایو و صوووورت ناووووالیو توانسوووش

چدمیووان مشووروۀ بووه تحیوو اووناخت و نشووناخت

در بوووارۀ اوصوووا چن یوووز اوووناخش و بیوووانی

نسوبی اسوشب ای و تلیوی بووا م اۀوب بنوودلای  476و

دااووته بااوویوب اکنووون بووه ن وور موویرسوود تیابوون

 477محاورۀ ج هووری ابون تلییود اسوشب ل انجوا

میووووان اووووناخت و نشووووناخت در پووووارادوک

که افالطون از سوه دسوته امور سوا مویگویود- 1 :

منووون ،نووووی انفصووال لیییووی اسووشب بوور پایوو

مررفووش خ اناپووذیر کووه بوور چنهووه م لیووا لسووش،

ایووو تیابووون ،اگووور یوووزی را کوووامال بشناسووویو،

نوایر اسووش  - 2جهون کووه بوور چنهوه م لیووا نیسووش،

جسوووتجوی چن ،تحصوووین لاصووون اسوووشب اگووور

نوووایر اسوووش و  - 3وییووودۀ اووووو از درسوووش و

لووو یووزی را بووه لووی وجووه نشناسوویو ،تحییوو

نادرسووش کووه بوور چنهووه وجووودی -ووودمی (ووواۀو

بوواز لووو منتفووی اسووشب ووون اصووال یووزی بووه

صیرورتآ بااد ،نایر اسشب

ونوووان مج هووول ،مو وووویّش نووداردب فر ووا اگوور
لووو کسووی در میوواق جسووتجو بووه یووزی برسوود،

گیوون فووای ایهووار مووی دارد کووه افالطووون در
محوواورۀ منووون  ،پووارادوک

تحییوو را طووی سووه

مرلوووق نیسووش کووه اموور بدسووش چمووده ،ل ووان اموور

مرللووه پاسووخ مووی دلوود « :در مرللوو ناسووش ،او

م لو باادب

سویراۀن ن ریو یووادچوری را توصویک موویکنود کووه

بنابرچنهه گفته اود ،موی تووان نتیجوه گرفوش کوه

طبوو چن ،مووا مرتبووهای از مررفووش را از دورۀ بوون

منوون در یوم فلوای انتزاووی یوا لنوی

توۀووود برخووووردار بووووده و تحییووو و چمووووخت ،

تیریور اووده و تحیو مووی یابوودب پرسوا ای و اسووش

یادچوری یزلواای اسوش کوه از پویا موی دانویوب در

کوه :چیوا در وواۀو خوارج یوا میواق و ون نیوز ،نووی

مرللوو دوق ،سوویراۀ یکووی از بردگووان منووون را در

پوارادوک

فارابی و پارادوک

منون در رساۀ اۀج ب بی ر یی اۀحکی ی 83/

بووارۀ یووم مسوولۀ لندسووی اسووتن ا موویکنوودب ببب

فووارابی نیوووز بووه ل وووی نکتوو محووووری توجوووه

درمرللو سوووق ،سویراۀ دوبوواره ن ریو یووادچوری را

ورزیده اسشب

توصویک مویکنودب او ل هنووی ایو ن ریوه را بوورای
اسووتد ل در بووا بیووای نف و

طوور پووارادوک

تحیی و در محوواورۀ منووون و

بووه کووار موویگیوورد و

لوون چن بووا توسوون بووه ن ری و یووادچوری وووالوه بوور

راب و میووان ن ری و یووادچوری و مبال و لندسووی بووا

بحووش مررفووش یووا ترلوویو و ترلووو  -در محوواورۀ

بوردۀ منوون را تو وویح موی دلوودب » ( Fine, 2014:

 10آب اۀبتووه ایو و اسوووتد ل در خصووووص ازۀوووی و
ابوودی بووودن نفوو

بوور پایوو ن ریوو یووادچوری ،بووه

اج ووال بیوووان اووده و تفصوووین بحووش و وووال در
محاورۀ فایدون (بندلای 72- 77آ چمده اسشب
گووواقلوووای سوووهگانوووهای کوووه فوووای بیوووان

منون  ،-به وجوود بلوی و تناسوخ و بیوای نفو

لوو

ارتبوواۀ مووی یابوود کووه ای و موووارد اخیوور بووویته در
محوواورۀ فایوودون ن ووود مووی یابنوودب نسووبش مسوولۀ

مررفووش بووا تلیووی افالطووون از دوسووتدارح لک ووش
(philosophosآ و مغوووووایرت چن بوووووا صوووووالب
لک ووووش (sophosآ ،خووووود متلوو و

نووووووی

موویکنووود ،بووا بنووودلای ( 80- 81گوواق ناسوووشآ،

مو ووبگیووری در برابوور سوونش سوفسوو اایان اسووشب

بنووودلای ( 82- 86گووواق دوقآ و باشوووی از بنووود

ۀوذا موی تووان واۀا افالطوون بوا سوفس و اایان را از

( 86گوووواق سوووووقآ وا ووووب در محوووواورۀ منووووون

شوو انوداز ن ریو مررفوش یوا امکوان ترلویو و ترلوو

من بو و لسوووتندب بوووه ن ووور مووویرسووود لر نووود

لوو نگریسووش کوه محوواورۀ پروتواگورا  ،ن ونووهای

تصووریح بوووه ایوو مرللوووهلووا ،جنبو و چموزاوووی

از ای مورد اسشب

خووووبی دارنووود ،ۀووویک نبایووود سوووه مرللوووه را از
ل وودیگر تی یووب ن ووودب گوواق ناسووش کووه ن ریوو
یووادچوری بااوود ،خووود مسووتلزق ووول بووه وجووود
بلووی نفوو

پوویا از توو و بووول تناسووخ اسووشب

گوووواق دوق ،و ووووال بیووووان ن ونووووهای در تلییوووود
ن ریوو یووادچوری اسووش و امکووان و وووب تحییوو
و جسوووتجوی مسووولۀهای را نشووووان موووی دلوووودب
مرللوو و سوووووق اگوووور بووووه ن ریوو و یووووادچوری
برمووی گووردد ،و ووال بوودی مرنووی اسووش کووه بوور
ن ونوو وا ووب در مرللوو دوق پرتوووی موویافکنوود
و اسووووتد ۀی اج وووواۀی در خصوووووص ازۀووووی و
ابوودی بووودن نفوو

ا امووه موویکنوودب بوودی ترتیووب

موویبینوویو کووه مرکووز نیوون بحووش افالطووون ،ل ووان
ن ریوو یووادچوری اسووشب بروودا خوووالیو دیوود کووه

 - 3گاارارف فااارابی ار پااارادوکس منااون اارد
افالطون
پویا از ایو گفتوه اود کوه فوارابی در برخووی از
چنوار خووویا بووه پوارادوک

منووون پرداختووه اسووشب

یکووی از ایوو چنووار رسوواۀهای اسووش بووه نوواق فلسووفه
افالطوون ،اجزااهووا و اجووزا اجزااهواب فووارابی در ای و
رساۀه ،و

ااواره بوه مبالوش مررفوشاناسوی در

محوواورهلووای پروتوواگورا

و نئووایتتووو  ،بوور چن

اسش که محاورۀ منوون نیوز بوا ل وان بحوش مورتبر
اسووشب فووارابی وو

ااوواره بووه مو وووب محوواوره

مبنوووی بووور بررسوووی امکوووان تحصوووین فلووویلش،
میگویود « :اواطحن منوون نوان موی پندااوش کوه
تحییو و ترلویو وترلووو ،باطون و بوویفایوده اسووش و
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موا را بوه ولوو ن وی رسواندب بلکوه وا وب نوی اسوش

بررسی میکنیوب

کوه یووا انسوان یووزی را – بودون فحووط و ترلوویو و

ماجووود فاوووری بووور چن اسوووش کوووه بیوووان و

ترلوو  -بلکوه بووه لسوب طبوب و اتفووا موی دانود یووا

اسووتد ل رسوواۀ اۀج ووب بووی ر یووی اۀحکی ووی ،

چنکه امر مجهول را ن ی تووان بوا تحییو یوا ترلوو یوا

در میابووون مشووواجرهای دینووووی اسوووش کووووه در

اسوتنباۀ پیودا کورد و مجهوول توا ابود نادانسوته بووا ی

روزگووار فووارابی جووواری بووودهل مشوواجرهای کوووه

می ماندب لور نود نوزد مااۀفوان منوون بوا تحییو و

بووور پایووو اخوووتال

ترلیو و ترلو می توان بوه ولوو نایون اودب بوه لسوب

یونووانی ،موویکواوود تووا لووو مرجریّووش فلسووفی

ر ی افالطووون نیووز بووا تحییوو و وودرت صووناوش

افالطووون و ارسو و و را بوووه وواۀا کشووود و لوووو

می توان بوه دانوا دسوش یافوشب ایو امور در کتوا

ادوّالوووای تکوووراری پیوووروان چن دو رال پیروانووووی

او مرورو بووه منوون چمووده اسوشب » (فووارابی:1387 ،

کوووووه افالطوووووون و ارسووووو و را ،سوووووانگویان

40آب

بوووی وووون و ووورای لیییوووش مووویاووو ردندب

میوووان دو لکووویو بوووزر

چنهووه نیوون اوود ،ت وواق چن یووزی اسووش کووه

( Fakhry, 1965: 473آب بوووه ن ووور مووویرسووود

منوووون در رسووواۀ فلسوووفه

سوووای مشوواجرۀ دینووی ،میووان الوون فلسووفه نیووز

افالطووووون ،اجزااهووووا و اجووووزا اجزااهووووا چمووووده

موووی توانسوووته اسوووش مشووواجراتی وجوووود دااوووته

در بوووا

پوووارادوک

اسووشب فوووارابی در ایوو رسووواۀه ،لووی

کوووری از

بااوود کووه بووه اوتبووار فلسووفه چسوویب زنوودب از ایوو

ن ریوو یوووادچوری بوووه میووان نیووواورده و از سووووی

لیووش فووارابی بووا نواووت چنووار فلسووفی از یووم

دیگوور افالطووون را در مااۀفووش بووا منووون ،جووزو

طووور و نگووووارش رسووواۀ اۀج ووووب از سوووووی

کسوووانی مووویاو و ارد کوووه بوووه امکوووان تحصوووین

دیگووور ،گوووووای تووووالش موووویکنوووود در کنووووار

مررفوووش ااووونانووودب اموووا نکتو و مه تووور وبوووارت

پاسدااوووش دیووو  ،نهوووال فلسوووفه را لوووو زنوووده

اسووش از ایوو ا دّوووا کووه افالطووون مرتیوود اسووش

نگه داردب

تحصووین مررفووش ،بووا وودرت صووناوش ،م کوو

فوارابی در رسوواۀ اۀج ووب ،بووه طوور برخووی چرا

اسوووشب موووی تووووان گفوووش کوووه صوووناوش موووورد

افالطون و ارس و و ج ب میوان چنهوا موی پوردازد کوه

ااوووارۀ فوووارابی ،بوووه فو و دیاۀکتیوووم سووویراطی -

محوون اخووتال انوودب فووارابی بوور پای و دو سووه اصوون

افالطوووونی بوووا اووویوۀ گفتگوووو نوووایر اسوووش و در

بنیووادی اسووش کووه بووه کووار خووویا موویتوانوود

باشووی از محووواورۀ منووون بوووه طووور و لوووی در

بدردازد- 1 :ترریوک فلسوفه مبنوی بور اینکوه «ولوو بوه

بوووا کشوووک یوووم مسووولۀ لندسوووی از سووووی

موجووودات اسووش از چن لیووش کووه موجودنوود»ب - 2

بوووردۀ منوووون پیووواده اوووده اسوووش ( منوووون81e- :

افالطووون و ارسوو و بووه ن وور بیشووتر الوون خوورد

 86bآب اکنوووون جهوووش تفصوووین بحوووش فوووارابی

« پدیدچورنوووودگان فلسووووفه و سووووامان دلنوووودگان

بهتووور اسوووش بوووه سووورا رسووواۀهای رویوووو کوووه

ناسووتی باووالووا و اصووول چن و ت وواقکننوودگان

مو وووووب بحووووش را اساسووووا در محوووودودۀ چن

فارابی و پارادوک

منون در رساۀ اۀج ب بی ر یی اۀحکی ی 85/

انجوواق و فوورووا بووودهانوودب» (فووارابی66 :1387 ،آب

فووارابی موویگویوود« :افالطووون در کتووا فووا ن

 - 3نیووز فووارابی موودوی اسووش کووه توافوو و بووویته

فایودونن بیوان ن وود کووه یوادگیری ل وان یووادچوری

تواف و صووالبان خوورد ،ل جّیووش دارد (فووارابی68 :آب

(تذکرآ اسوش و بورای ایو

وول اسوتد لوایی را کوه

ن ر به ای مبانی ،فوارابی بوی یوم سوهرالوی دسوش

سویراۀ در محواورات و س و ال و جووا لوای خووود

زده و بوا درسوش بوودن ترریوک فلسووفه

بواافراد ماتلووک انجوواق داده بوه ونوووان اووالد چورده

بوه انتاوا

و ل جّیووش توافو و خردمنوودان در بوووا

م سّو و

فلسوفه بوودن افالطوون و ارسو و ،سورانجاق وول بووه
وجوووود اخوووتال

میوووان چن دو لکووویو را سوووانی

مادوش تلیی میکند (فارابی68- 69 :آب

اسووشب ایوو سوو ال و جوووا لووا در زمینوو اموور
مسوواوی و مسوواوات و ایوو کووه مسوواوات در نفوو
انسوان اسووش و مسوواوی ماننود ووو و یوور چن کووه
مسواوی بووا یووز دیگوور اسووش لوور گوواه انسووان ای و

بوور پایوو ایوو میوودمات اسووش کووه فووارابی در

اموووور را دریافوووش ،در وا وووب یوووادچور مسووواواتی

خصوص برخوی مووارد محون اخوتال  ،مویکواود

مووی گووردد کووه در نفوو

موجووود بوووده اسووش و

تووا میووان افالطووون و ارس و و چاووتی بر وورار ن ایوودب

موویفه وود کووه ای و مسوواوی از چن جهووش مسوواوی

یکووی از اینهووا ،مسوولۀ مررفووشاووناختی پووارادک

دانسوته اووده کووه بووا مسواواتی کووه در نف و  ،سووابی

منوون اسوشب در ترج و فارسوی رسوواۀ اۀج وب کووه

وجووود دااووته اسووش ل اننوود موویبااوودب ل هنووی

مبتنوی اسووش بوور تصووحیح مووت وربووی چن  -بدسووش
اۀبیور نصوری نوادر  ،-مسولۀ موورد بحوش بوا او ارۀ
ده ( 10آ طوی صوفحات  88توا  92چموده اسوشب اگوور
ترتیووب بحووش فووارابی را ۀحوواو کنوویو ،او مسوولۀه را

اسووش دیگوور یزلووایی کووه یوواد موویگیووریو کووه
یووادچوری و تووذکر یزلووایی اسووش کووه در نفوو
موجووود موویبااوودب و خداونوود بووه امووور ،دانوواتر
اسشب» (فارابی88 :1387 ،آب

بووه

از تیریوور رسوواۀ اۀج ووب اوواید نوود نکتووه را

سوورا افالطووون رفتووه اسووشب در ترج و انگلیسووی،

بتوان اسوتنباۀ کورد کوه وه بسوا در فهوو بهتور نگواه

متوورجو د ییووا جووای بحووش فووارابی از افالطووون و

فارابی نیا کلیدی دااته بااند:

ناسووش از نگوواه ارسوو و بیووان کوورده و سوود

و پوووویا کووووورده اسوووووش

 - 1اینجووا بوورخال رسوواۀ فلسووف افالطووون،

( Butterworth, 2001: 150آب ایو کوار بوه ۀحوواو

لوی صووحبتی از محوواورۀ منووون در میووان نیسووش و

زمووانی درسووش اسووشب بووویته کووه فووارابی در بیووان

فیور محوواورۀ فایوودون مووورد ااووارۀ فووارابی اسووشل

ر ی ارسوو و از ن ونوو تکووه وبهووای مسووواوی و

چنهو فیوره لوای  72توا  77کوه در بوا بیوای نفو ،

مفهوق مساوات بهره مویبورد کوه برگرفتوه از م لوب

اسووتد ۀی بوور پایوو یووادچوری بووودن مررفووش چمووده

افالطووون در محوواورۀ فایوودون (بنوودلای 72- 77آ

اسوشب افالطوون ،طووی باشوی از فیوورهلوای نووامبرده

اسوشب موا نیووز باواطر تیودق زمووانی و طور اوّلبووار

مسوواوی

ارسوووو و را پووو و

بوور چن اسووش کووه ،لرگونووه لکووو در بووا

مبتنوی اسوش بور اوناخش بلوی

مرلوون ،ابتوودا بووه گووزارش فووارابی از افالطوووون

بودن دو تکه و

می پردازیوب

خود مساوی یوا مسواواتب در وا وب در پرتوو وجوود
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اینگونه اناخشلوای بلوی اسوش کوه موی تووانیو در

گفتگولووا ،بووه بیووان برخووی اووالدلووا و نشووانهلووا

بوارۀ اموور جزاوی لوو ،بوه اوناخش و صودور لکوو

ن وور دااووته اسووشب بووا دیوودیو کووه فووارابی در

دسش یابیوب

تیریوور خووود گفووش« :افالطووون در کتووا فووا ن

 - 2ن ریو یوادچوری ووالوه بور محواورۀ فایودون،
در محوواورۀ منووون (بنوودلای 80- 81آ لووو چمووده
اسشل چنهو بوه ونووان راه لون پوارادوک

منوون یوا

فایووودونن بیوووان ن وووود کوووه یوووادگیری ل وووان
یوووادچوری (توووذکرآ اسوووش و بووورای ایووو

وووول

اسوووتد للوووایی را کوووه سووویراۀ در محووواورات و

تحیی ب به ن ور موی رسود ،بورای فوارابی ل وی نکتوه

سوو ال و جوووا لووای خووود بووا افووراد ماتلووک

اسووش کووه مووی توانوود للیوو رابوور میووان محوواورۀ

انجووواق داده بوووه ونووووان اوووالد چورده اسوووشببب ب»

فایوودون بووا محوواورۀ منووون بااوود و مووا را بووه بوودی

(فووووووارابی88 :1387 ،آب در وا ووووووب از ن وووووور

محوواورۀ

فوووارابی ،افالطوووون بوووه اسوووتد ل بیوووای نفووو ،

فایوودون افالطووون و کتووا برلووان ارسوو و ،نشووانگر

ن وووور اسووووتیالۀی ندااووووته و چنوووورا از بووووه ی

نکتوه وا وک ن ایود کوه بحوش وی در بوا
توجوه فووارابی بووه خووود راه لوون پووارادوک

منووون

اسووشل بوودون چنکووه از خووود محوواورۀ منووون سووا

گفتگولووووای سوووویراطی بوووورای تلییوووود ن ریوووو
یادچوری بودن مررفش ،االد چورده اسشب
در تبیووی و تلییوود ایوو جهووش دوق ( آ ،بهتوور

صووریحی بووه میووان چورده بااوودب اۀبتووه اینجووا نووی
اسووشل ۀوویک فووارابی در کتووا اۀبرلووان خووویا از

اسوش م لوب را بوواز از زبوان خووود فوارابی باوووانیو

محوواورۀ منووون و اووم اوواط منووون بووا کتابووش

کووه در اداموو نیوون ووول پیشووی اسووش« :بیشووتر

موویگویوود (Farabi, 2012: 53-

مردمووان از ایوو سووانان بووه گ ووانی نادرسووش و

" مووای " سووا

54آب  - 3در رسوواۀ اۀج ووب ،فووارابی فیوور بووه ن ریوو
یوادچوری پرداختوه و لوی توووجّهی بوه بحوش بیووای
نف

و وجود بلی نف

پیا از ت نداردب

خوارج از لو ّد اوتودال رسویدندب اموا وااالن بوه بیوای
نف و

پو

از جوودایی از بوودن ،در تلویوون و تفسوویر

ای و سووانان زیوواده روی کوورده و چنهووا را از مسوویر

اکنووووون جوووووا دارد بدرسووووویو کوووووه ایووو و

اصوولی خووود منحوور سوواختند ،و تووا جووایی بوودان

بووی توووجّهی ووه دۀیلووی دارد بووه زوووو مووا ایوو

خووشبوی اودند کووه چن سوانان را از سونخ برلووان

امووور دسوووشکوووو موووی توانووود دو جهوووش دااوووته

دانسوتهانودل و ندانسوتهانود کوه افالطوون ایو سوانان

بااووود :الااا  ،فوووارابی بوووه ونووووان فیلسووووفی
مسوول ان ،بووه ن ریوو تناسووخ یووا زنوودگیهای بلووی
نفووو  ،مرتیووود نیسوووشب ب ،فوووارابی در بووووال
گفتگولوووووای سووووویراطی وا وووووب در محووووواورۀ
فایوودون  ،مو ووری ویووته در پوویا گرفتووه اسووش
مبنووووی بوووور اینکووووه افالطووووون در بووووازگوای چن

را تنهووا بووه وجووه لکایووش از سوویراۀ نیوون ن وووده
اسووشل چن لووو بووه اوویوۀ کسووی کووه بووا نشووانهلووا و
دۀیوونلووایی صوود انبووات ص و حّش نکتووهای پنهووان را
داردب لووال چنکووه یوووا

بوور اسووا

والموووات و

نشووانهلووا  -نانکووه ارسوو و در تحلوویالت اوۀووی و
نانیوه (اناۀوطییووا ا وۀووی و اۀ انیووهآ بووه مووا چموخووش -
یاسووی برلووانی محسووو ن وویاووودب » (فووارابی،

فارابی و پارادوک

89 :1387آب

ترتیووب ،فووارابی لووو در تیریوور نگوواه افالطووون ،نووه

با توجوه بودی سوا  ،بواز موی تووان گفوش کوه
فوارابی فکوور مویکنوود نگواه افراطووی بوا ۀحوواو بیووای
نف  ،متل

منون در رساۀ اۀج ب بی ر یی اۀحکی ی 87/

ای

وول اسوش کوه فیورهلوای  72توا

وجووود بلووی نف و
اوناخش نف و

را ج ودّی خوالوود گرفووش و نووه

در زنوودگیهای پیشوی را ،بووه مرنووای

یالری کل ه تفسیر خوالد کردب

برلووانی لسووتندب در

طبو چنهووه بیووان اوود ،بوه ن وور موویرسوود بوورای

لاۀیکووه بووه زوووو خووود فووارابی ،افالطووون نکتووهای

تبیی مو ب رسواۀ اۀج وب و گوونگی رسویدن بوه

یافته و در تلییود صوحش چن بوه نشوانهلوای وا وب در

ج وووب میوووان چرا افالطوووون و ارسووو و از بابوووش

 77در محوواورۀ فایوودون  ،یووا

منوون  ،زق اسوش نادیوده گورفت مسوولۀ

گفتگولوای سوویراطی متوسون اووده اسوشب بووه زوووو

پوارادوک

ما نگاه افراطوی موورد ااوارۀ فوارابی ربور ونییوی بوا

وجووود بلووی و بیووای نفوو

وجووود بلووی نف و

لووو بایوود دااووته بااوودب ووون

اسوتد ل بور پایو ن ری و یوادچوری در فیورهلووای 72
توا  77محوواورۀ فایودون ،بوون از انبوات بیووای نف و

سووادگی از بووا

از سوووی فووارابی را بووه

فلووش وی نشوو اریوب فووارابی راه

خووویا در تفسوویر افالطووون را رالووی درسووش و
یوور افراطووی خوالوود اوو رد کووه در وووی لووال،

بوووه انبوووات وجوووود و زنووودگیهای پیشوووی نفووو

اندیشووهلووای افالطووون را نیووز از سوونش و سوویا

می پردازدب بدی ترتیب موی تووان نتیجوه گرفوش کوه

خویا خارج ن ویسوازدب سونتی کوه وبوارت اسوش

از نگواه ا و اط فوارابی ،نکت و مهوو بوورای افالطووون

از بوووازگوای گفتگولوووای سووویراۀ و اوووالد چوردن

وبوارت اسووش از ن ری و یوادچوری بووودن مررفووشب و

چنها از برای نکت مورد ن ر خودشب

ون ایو ن ریوه ،راه لون پوارادوک

منوون اسوش،

بنووابرای مشووکن افالطووون در محوواورۀ فایوودون نووه
بحوش بیوای نف و

از طریو وجووود بلوی چن اسووش

و نه مسلۀ زندگیهای پیشی نف !
از ایوو
پوارادوک

 - 4گااارارف فاااارابی ار پاااارادوکس مناااون
رد ارسطو
اکنووون نوبووش چن اسووش کووه ببینوویو فووارابی در
تیریووور بیوووان ارسو و و از پوووارادوک

منوووون وووه

شووو انووداز ،نکتوو کلیوودی در لوون

موویگویوود« :ارسوو و در کتووا برلووان اووبههای را

منووون بور پای و ن ریو یووادچوری ،وجووود

کووه ول ووی را

بودی مل و ون چورده اسووش :چن کو

لاۀوش بینوابی در بووال مررفوش و جهوون اسوشب بووه

مووی جویوود از دو لووال خووارج نیسووشل یووا چنهووه

وبوارت دیگوور مووا از جهتووی دارای اووناخش لسووتیو

ن ی دانود مویجویود یوا چنهوه موی دانودب اگور طاۀوب

و از جهتووی لووو فا وود اووناخش لسووتیوب در وا ووب از

مجهول اسش ،پ

گونوه ییوی مویکنود کوه چنهوه

نگوواه فووارابی ،ۀ وبّ ن ریوو یووادچوری نووزد افالطووون،

چموخته ل وان اسوش کوه مویخواسوته و اگور چنهوه
طلووب ول ووی دوق در چن

ل وی نکتوه خوالود بووودب ۀوذا اسوتد ل بیوای نف و

موی دانوود موی جویوود ،پو

و وول بووه وجووود بلووی نفو  ،یووزی نیسووش جووز

بوا بیهوووده و زایوود اسوش و نیووازی بوودان نیسووشب»

توسوون افالطووون بووه نشووانهلووا و والمتهوواب بوودی

(فارابی88 :1387 ،آب
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ای و سووا و ووال ل ووان م لبووی اسووش کووه در

نانکوووه برمووویچیووود ،ارسو و و نیوووز در تیریووور

باوا گووزارش پووارادوک  ،از محواورۀ منووون نیوون

اج وواۀی پووارادوک  ،بووه نکتووهای ااوواره دارد کووه

ووول کووردیوب م لووب فووو بووه ل ووی صووورت در

فوارابی نیوز بوودان تکیوه کوورده و چن وبوارت اسووش از

کتووا برلووان یووا تحلوویالت نووانی ارسوو و ،نیامووده

ۀزوق ج ب میان (به نحوو کلویآ دانسوت و (بوه نحوو

اسووشب لوور نوود کووه اصوون م لووب ب وراج وواۀی

جزاوویآ ندانسووت

وجووود داردب ارسوو و در بووا ناسووش از کتووا

د ووار مرلووون منوووون خوووالیو اووودب اموووا اگو ور

خووویا ،وو

ااوواره بووه اووناخش کلووی و بلووی

پووارادوک

یووزیل در یوور ایوو صووورت

منووون بر وورار بااوود ،خووارج از ایوو

یم م لش مبنوی بور برابوری زوایوای چن بوا دو زاویو

ناوالوود بووود کووه چموووخت  ،یووا منتفووی اسووش یووا

اا ووه و تفکیووم چن از اووناخش یووم م لووش جزاووی

چموووخت ح ل ووان اموور چموختووه اووده اسووشب از ایوو

در لنگوواق ترلووو و نهووادن چن م لووش جزاووی یوون
لکو کلی ،میگویود« :اموا رواو اسوش کوه ایو را

شوانوداز ،گووای ارسو و مودافب سرسواش جریوان
ترلویو و ترلوو بووده و امکووان و ووب چن را بوه نی و

بودی مرنوی  -کوه او ا بوه نحوو کلوی مویفه ووی -

و برطر

میاناسوی ،اموا چن را بوه طوور م لو  ،ن ویاناسویب

در اینصورت طبیروی موین ایود کوه در چ واز کتوا

در یور ای و صووورت مرلوون (puzzleآ منووون زق

تحلوویالت نووانی ابتوودا بووه نیوو

خوالد چمدل زیرا یوا لوی

یوزی ناووالی چموخوش

ساخت مرلون منوون ،منووۀ مویاو اردب
نگوورش منووون

بدردازد کوه بوول چن بوه منزۀو بر یودن دفتور ترلویو

یوووا چنهوووه را موووی دانوووی ،خووووالی چموخوووشب»

و ترلووو اسووشب اۀبتووه فراموووش نکنوویو کووه در ایوو

( Posterior Analytics: I.71a29-30آب

میابلووو فکوووری ،فلووون تیووودق از چن کواشوووهای

دیویوود را

در خصوووص ووول نیوون اووده از

سیراطی  -افالطونی اسشب
فووارابی سووورانجاق راجووب بوووه ارسوو و نوووی

ارسوو و ،موویگویوود« :ایوو مسوولۀ منووونن را کووه
افالطووون بووا ن ریوو خووویا مبنووی بوور مررفووش،

مویگویوود« :سوود

یادچوری اسش لن مویکنود ارسو و بوا ااواره بودی

چن کووه یووزی را موویجویوود تنهووا چنهووه را کووه در

نکته لن و فصن میکنود کوه چدموی و

ولوو بوه

نف و

کالمووی نووو در ای و بووا چورده:

خووویا یافتووه در یووزی دیگوور موویجویوودب

میدموو کبووری  ،پیشوواپیا نتیجووه را لووو بووه نحووو

موو ال مسوواوی بووودن و نامسوواوی بووودن در نفوو

بوواۀیوّه موویاناسوودب » ( Ross, 1957: 506, note

موجوود اسووش ،امووا چنهوه در مووورد وووبی خوواص

 26آب بودی ترتیوب ارسو و ،ولوو باۀفرون و تفصویلی

مووی جوووییو چن اسووش کووه چیووا مسوواوی اسووش یووا

بووه کلووی را بووا ولووو بوواۀیوّه و اج وواۀی بووه جزاووی،

نامسوواوی ،تووا مشاصووا نفوو ن ،مصوودا یّش چن را

مووالزق او و رده اسووشب و ل وووی ولووو بووواۀیوّه و

بورای یکووی از دو لاۀوش بجویوود و بیابودب پ و

اگوور

اج وواۀی اسووش کووه در جریووان اسووتنتاج نتیجووه ،بووه

یکووی از چن دو وصووک را (در چن ووو آ یافوووش،

صورت ولو باۀفرن و تفصیلی در میچیدب

گویووا چنهووه را در نفوو
اسووشب پوو

دااووته ،یووادچوری ن وووده

اگوور ووو  ،مسوواوی بووود چن را بووا

فارابی و پارادوک

وصوک مسوواوات یافتوه و اگوور نامسواوی ،بووا وصووک
ودق مساواتب » (فارابی88 :1387 ،آب

منون در رساۀ اۀج ب بی ر یی اۀحکی ی 89/

برلان فلش ورزیدهاندب

فووارابی بووه نیوون از کتووا برلووان یووا چناۀوطییووای

بوه ن وور موی رسوود ایو ترووابیر نیوز ل اننوود نیوون

نوانی ارس و و موویگویود« :ببب ارس و ون نووی سووا

وول پیشوی  ،بسور یوا اسوتنباطی از م اۀوب ارس و و

چ وواز کوورده" :لوور ترلوویو و ترل ووی مسووبو بووه

بااوود کووه در انوور او چمووده اسووشل لوور نوود وووی

مررفتوی اسووش کووه بووه لسوب وجووود می ودّق بوور چن

وبارتهوا را بوودی صووورت نیوون اووده نتوووان یافووشب

اسوشب "ب سوود

چنهووه ۀ وبّ ای و نیوون ووول مووی توانوود تلیووی گووردد

انسوان یزلوایی را مویچمووزد و لوال چن کوه دیوری

وبوارت اسوش از وول بوه وجوود دو گونوه ولوو کووه

پوویا چنهووا را دانسووته بوووده اسووشب و یزلووایی نیووز

یکی ولو بوه مفهووق مسواوات اسوش و دیگوری ولوو

لسووتند کووه چموزانوودن و چموووخت چنهووا میووارن بووا

مسوواویب ن ونوو مسوواوات و

یزلووایی

بووه نوود تکووه ووو

بووا فاصوول انوودکی موویگویوود" :گوواه

یکودیگر صوورت مویگیوردب ماننود :ل و

تکوه وو لوای مسوواوی را ناسوش افالطوون بیووان

کووه تحووش امووور کلووی وا ووب لسووتندن "ب و کوواش

کورده اسوشب در نیون وول از کتوا تحلویالت نووانی

مووی دانسووتو کووه چیووا ای و سووا از چنهووه افالطووون

ارسوو و دیوودیو کووه وی بووه ن ونوو اووناخش کلووی

گفتوه بووود ،یووزی را فوورو مویگووذارد جووز چن کووه

م لووش و اووناخش م لووش جزاووی و تر وویو لکووو

ویوون مسووتییو و ر ی محکووو و گوورایا بووه لوو و

کلی بور مصودا جزاوی چن تصوریح مویکنودب بودی

انصوا

تر تیب جریان نهادن م لوش جزاوی یون لکوو کلوی

89 :1387آب ج ل و داخوون کرواووه ،بجووای سوو ش

و ووول بووه برابووری زوایووای م لووش جزاووی بووا دو

مربوطوووه در ترج و و فارسوووی چورده اووودل وووون

زاوی و اا ووه ،گوووای ل ووان یووادچوردن لکووو کلووی

وبارت ترج فارسوی بوا موت وربوی رسواۀ اۀج وب

راجووب بووه م لووش اسووش کووه از پوویا ،در نف و

مووا

وجود داردب

در بیشووتر مووردق موجوود نیسووشب » (فووارابی،

سووازگار نیسووشب ترووابیر نیوون اووده تیریبووا در مووت
ارسو و وجووود دارنود ( Posterior Analytics: I.

تووا اینجووا بووه ن وور موویرسوود چنهووه را کوووه
فوووووارابی از افالطوووووون و ارسووو و و در تیریووووور

71a1-2, 71a20-23آب من ووور ارس و و از یزلووای
وا وب در تحوش اموور کلووی ،وبوارت اسوش از ااوویا

منوووووون و را ه لووووون چن بیوووووان

جزاووی کووه درسووش بووه لنگوواق ترلووو اسووش کووه

مووین ایوود ،و ووال تفوواوتی بنیووادی از ل وودیگر

اووناخته مووویاوووندب اموووا امووور کلوووی ،از پووویا

پوووووارادوک

ندارنووودب فوووارابی یوووم صوووفحه برووود از کسوووانی

مرلووقانودب ایو م لووب را در تفکیوم ارسو و میووان

لوووو کوووه ااووون بوووه اخوووتال فکوووری میوووان

اووناخش کلووی راجووب بووه م لووش و اووناخش م لووش

افالطوووون و ارسووو و لسوووتند ،انتیووواد مووویکنووودل

جزای دیدیوب

چنهووو بووودی جهوووش کووه مرتیووود اسوووش نوووی

در اداموه فووارابی ایهوار مووی دارد کوه اگوور کسووی

کسوووانی از سوووانان ارسوو و و در چ ووواز کتووووا

ب ور اایسته در بوارۀ پدیود چمودن میودّمات اوۀیوه و
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گوونگی اموور چموووخت  ،اندیشووه ن ایوود ،درخوالوود
یافوش کووه از ای و ۀحوواو میووان افالطووون و ارس و و،
لووی مغووایرتی نیسووشب پ و

از ایوو فووارابی طبوو

جزاوی و  - 5توراد

میوان کلیوات بوا تجوار ل اۀبتووه

بوا ای و مالل وه کووه برخوی کلیووات بوا صوود پدیوود
می چینود و برخوی دیگور از کلیوات نیوز ،بودون صود

ووودهای کووه مووی دلوود ،بووه بیووان تلموون خووویا در

و لتوووی بووودون چگوووالی موووا از زموووان پدیووودار

پیووودایا میو ودّمات اوۀیوووه و گوووونگی چمووووخت

اوودناووان ،لصووول مووی یابنوودب و ایوو

موی پوردازد (فووارابی89 :1387 ،آب در اداموه خوووالیو

گالی نزد الون ولوو بوه نواق مروار اوّۀیوه و مبوادی

دید که م اۀوب برودی فوارابی ،سواش تحوش تولنیر

برلووان نامیوووده مووویاووووند (فوووارابی90 :1387 ،آب

نگاه ارس و در تحلیالت نانی اسشب

ناگفته پیداسش کوه بیشوتر ایو نکتوهلوا جوزو ترواۀیو

 - 5رأی فاارابی در باااب پیاادایّ مق ا دّماه اوّلیااه
و آموختن آ ها (جمع آراء دو حکیم)

چنهووه فووارابی در ایوو باووا از رسوواۀ اۀج ووب
مووی گویوود ،مبتنووی اسووش بوور چنهووه پوویا از چن در
گووزارش پووارادوک

منووون نووزد افالطووون و ارس و و
و

گفتوه اسوشب و توی فووارابی بوه وجوود بلوی نف و

بیووای چن اوتنووا جوودّی ندااووته و ن ریوو یووادچوری
بووودن مررفووش را بووه ونوووان راه لوون پووارادوک
منووون ،بووا توجووه بووه ۀ وبّ چن یرنووی وجووود لاۀووش
بینووابی کووه چمیووزهای از دانسووت و ندانسووت اسووش
در ن ور مووی گیوورد ،طبرووا بایود انت ووار دااووته بااوویو
سوووانان پایوووانی فوووارابی در ج وووب افالطوووون و
ارسوو و ،وبووارت خوالوود بووود از ارااوو تبیینووی بووا
رویکرد ارس وایب
مه توری م ۀفووهلوواای کوه فووارابی در خصوووص
پیوودایا می ودّمات اوۀیووه و گووونگی اموور چموووخت
موودّ ن وور دارد وبارتنوود از - 1 :بوواۀیوّه دانووا بووودن
نف و

در بوودو توۀوود - 2 ،ۀووزوق وجووود لوووا

بووه

سووو اخیوور

ارس و میبااوندب بوه ل وی جهوش مویتووان گفوش
فووارابی طووی بحووش پووارادوک

منووون در رسوواۀ

اۀج ب  ،با رویکورد ارسو وای اسوش کوه مویخوالود
به ج ب میوان افالطوون و ارسو و نااون گورددب اۀبتوه
ول به وجوود دو گونوه کلیوات ،گوامی مهوو بووده و
گامهای پویا از چن بوه نووب نگواه فوارابی نسوبش بوه
پووارادوک

منووون ،ن ریوو یووادچوری و گفتگولووای

محاورۀ فایدون برمیگرددب
فوووارابی بوووا اسوووتناد بوووه وبوووارت مرروفوووی از
ارسوو و کووه لصووول دانشووها را از طریوو لوو
مووویاووو ارد ،نکتوووهای را بیوووان مووویکنووود کوووه
مووی توووان چن را یکووی دیگوور از گوواقلووای فووارابی
در ج وووووب میوووووان چرا افالطوووووون و ارسووووو و
او و ردب بهتووور اسوووش وبوووارت را از زبوووان خوووود

فوووارابی باووووانیو« :ارسووو و در کتوووا برلوووان
خووویا وا ووح سوواخته کووه لوور کوو

لسووی را

فا وود بااوود ،ول ووی را فا وود خوالوود بووودب پوو
دانوووالوووا از راه لووو

بووورای نفووو

مووویاووووندب و وووون مروووار

لاصووون

(اوۀیوووهآ بووورای

ونووووان چۀوووشلوووای ادراک لسوووی - 3 ،مالل ووو

نفوو

جزایوووات بوووه ونووووان مترلو و ادراک لسوووی- 4 ،

لاصوون موویاووود انسووان پدیوود اوودن چنهووا را بووه

لصووول کلیووات بوودنبال و بوور پایوو ادراک امووور

یووواد ن ووویچورد و لوووال چنکوووه جوووز جوووز چن

بوودون صوود بلووی و بووه نحووو توودریجی

فارابی و پارادوک

منون در رساۀ اۀج ب بی ر یی اۀحکی ی 91/

لاصوون اووده اسووشب بوودی جهووش بیشووتر مووردق

را بشناسود ،مشووتا چگواه اوودن بوه لوواۀی از الوووال

موجووود

چن اسوش ،در ایو لنگواق چن را بوا توجوه بوه کیفیوش

بوووودهانووود و از رالوووی یووور لسوووی دانسوووته

ویوتهای کووه دارد بوه یزلووای دیگوری کووه پوویا از

لنگوووامی کوووه نوووی تجووواربی

مینکنودب و ایو نیسوش جوز

مووی پندارنوود کووه چنهووا پیوسووته در نفوو
اوودهانووودب پو و
بووورای نفووو

لاصووون گوووردد ،نفووو

وا ووون

خوالوود بووودب ووون ویوون یووزی جووز ل ووی
تجار نیسشب» (فارابی90 :1387 ،آب

چن اناخته بود ملحو

چن کووه چنهووه را در خووود او وجووود دااووته در چن
یووز خوالووان گشووته اسووشب نانکووه اگوور باوالوود
بداند که چیوا یوزی زنوده اسوش یوا نیسوش ،پویا از

م لووب مووورد ااوواره در انوور ارسوو و بووودی

چن مرنووای زنووده و یرزنووده در خووودش وجووود

صوورت اسوش « :روا و اسوش کوه اگوور کسوی فا وود

یافته بوده اسشب پ

لسووی بااوود ،زق اسووش کووه ل هنووی ول ووی را

خوووویا یوووا بوووا لووور دو یکوووی از دو مرنوووی را

فا ود بااوود  -طوریکوه اگوور از راه اسوتیرا یووا یووا

جویاسوشب و وون بوا چن مواجوه اود ،بودان سووکون

موویچموووزیو ،لصووول چن ولووو نووام ک اسووشب و

و اط ینوووان یابووود و از اینکوووه ،چزار سرگشوووتگی و

بوور کلیووات مبتنوووی اسووش و اسووتیرا بووور

نوادانی از او دور اووده اسووش ،ۀووذت خوالوود بووردب و

جزایوواتل و مالل وو کلیووات محووال اسووش مگوور از

ایو ل ووان اسوش کووه افالطووون گفتوه کووه یووادگیری

طریوووو اسوووووتیرا ببب و بوووودون ادراک لسوووووی

ل ووان یوووادچوری اسووش و تفکووور ل انووا مشووویش

( perceptionآ لوو ،لصوول اسوتیرا محوال اسووش -

تحصوووین ولوووو اسوووش و توووذکر ل وووان مشووویش

زیوورا ادراک لسوووی بوور جزایوووات نووایر اسوووشب»

یووادچوری و جوینوودۀ (دانوواآ ،مشووتا ی اسووش کووه

( Posterior Analytics: I.81a38-40-81b1-7آب

مشوویش ااووتیا ا را تح وون موویکنوودب » (فووارابی،

مشووهود اسووش کووه لوور اصوولی ارسوو و وبووارت

91 :1387آب

یووا

اسوش از پوی ریوزی یووا

ایو فورد بوا لو ّ یوا بوا لو

بور اسوتیرا و اسوتیرا بوور

اگوور از ن ونوو مفهوووق زنووده و موورده کووه در

ادراک لسوویب ارسوو و در فصوون پایووانی از باووا

کووالق فووارابی بووه ونووووان مررفتووی اوۀیووه تلیوووی

تحلوویالت نووانی دوبوواره در ج ووببنوودی

اوووده اسوووش بگوووذریو ،موووی تووووانیو ببینووویو کوووه

نهواای انور خووویا ،بوه ووّۀ ادراک لسوی و موووارد

ابتکووار فووارابی در ایوو اسووش کووه بووا توجووه بووه

بروود از چن یرنووی لاف ووه ،تجربووه ،مهووارت و فهووو

تفکیوووم کلیوووات باۀیصووود (تجوووار آ از کلیوووات

ااوواره موویورزدب اۀبتووه در وووی لووال از ویوون بووه

یوور باۀیصوود (مرووار اوۀیووه و مبووادی برلووانآ،

دوق کتووا

ونوووان مبوودا وا ووب در ورای لوووا

نیووز افوون

نیسش( Posterior Analytics: ii, 19آب

ن ریو و یوووادچوری افالطوووون را بووور پایو و ل وووی
مروووووار اوۀیوووووه و مبوووووادی برلوووووان کوووووه

فووارابی در تو وویح م لووب خووویا ن ونووهای را

پدیووودچمووودناوووان بووودون صووود بووووده و زمانوووا

بیان میکنود« :لوال انسوان لور گواه باوالود یوزی

نامشوواط اسووش ،تفسوویر مووین ایوودب پیداسوووش
کووه فووارابی در ایو و نوووب از تبیوووی بووه اصوووول
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مسووه یووا یکوووی دیگوور از لووووا ب موو ل و و

ارس وای گرایا داردب
بررسیلوای پیشوی موا نشوان موی داد کوه فوارابی
طوی بحووش از پووارادوک

منوون در رسوواۀ اۀج ووب،

لوووا

را امووری والوود تلیووی موویکوونوب ببب چیووا

دیوووودن و اوووونیدن و دااووووت دیگوووور لوووووا

بوویا از چنووار دیگوور افالطووون بووه محوواورۀ فایوودون

خودموووان را ،از بووودو توۀووود چ ووواز ن ووویکنووویو »

ن ور دااوته اسوشب در ل وی راسوتا مویتووان بوه دو

(فایدون75a- b :آب

سوه نکتووه از ل ووی محوواوره نیووز استشووهاد ورزیوودل
کوه اگوور از شوووانووداز ویوتۀ فووارابی ۀحوواو اوووند،

به ن ور موی رسود اگور ایو م اۀوب نیون اوده را
از زمینوو یووالری خووود  -یرنووی کوواربرد ن ریوو
در

بوواز مووی توووانیو ببینوویو کووه گونووه فووارابی خوالوود

یووادچوری در انبووات وجووود بلووی و بیووای نفوو

توانسووش اندیشوو افالطووون را بووا مبووانی ارسوو وای

محوواورۀ فایوودون  -جوودا سووازیو ،در ایوو صووورت

رالش تر ج ب ن ایدب

مووی توووان رااووش ارس و وای از ن ری و مررفووش را از

نکووووات نوووووامبرده در محووووواورۀ فایووووودون،

دل چنهووا بیوورون کشووید و مررفووش چدمووی را از ادراک

ووو

اسووووتد ل افالطووووون در انبووووات بیووووای

در پرتووو

نفووو

از راه ن ریووو یوووادچوری چمووودهانووود- 1 :

لسووی تووا اسووتیرا و از اسووتیرا تووا یووا

اصن مشهور مَ فیَود لسوا ،فیود فیَود ول وا ،تبیوی

تبیوووی سوووازوکار یوووادچوری در

سوواخشب از بوودو توۀوود نیووز ،بسووی ادراکووات لسووی

دنیوووا از طریو و مووو ال دیووودن تصوووویر یوووزی و

دااتهایو که برخی از چنهوا را نوه بوه یواد داریوو و نوه

بروودا بووه یوواد خووود چن یووز افتووادن ،موویگویوود:

م ک و اسووش بووه یووادچوریو مگوور چنکووه از لووا بووا

«سووویراۀ :بنوووابرای من وووور موووا از یووووادچوری،

اموووری کووه مشووابه یووا متلوواد چنهووا اسووش ،روبوورو

نوووووی از تجربوووه اسوووش کوووه لوووو اکنوووون چنووورا

اویو و ل ی برخوورد باووش اوود بوه یواد برخوی

توصووویک کوووردیول یوووادچوری بوووویته ن ووور بوووه

از چن تجوووار

پیشوووی فرامووووش اوووده بیوووافتیوب

اموووری رم مووی دلوود کووه چنهووا را بوورای موودت

فارابی با نی رویکوردی ،توانسوته اسوش بوه ج وب

مدیوودی ندیووده و ۀووذا فراموووشاووان کووردهایوووب»

میووان افالطووون و ارس و و در خصوووص پووارادوک

(فایووودون73d-e :آب  - 2افالطوووون بوووا و وووک بوووه

منون یا تبیی مررفوش بشوری اووو از ترلویو و ترلوو

اوووناخش بلوووی مسووواوات یوووا برابوووری پووویا از

دسش یابدب

افالطوووون و و

برخووورد موووا بوووا یزلوووای برابووور در دنیوووا و بوووا

فووارابی در پایووان بحووش موویگویوود« :ببب چنهووه

توجووه بووه چگووالی مووا بووه فرومانوودن ااوویا برابوور

لکویو در چ واز کتووا برلوان بیووان کورده و مووا از او

دنیوووی از خووود مسوواوات ،موویگویوود« :سوویراۀ:

نیوون کووردیو ،بووه سووا افالطووون در کتووا فووا ن

و در ووووی لوووال بووور روی ایووو نکتوووه توافووو

فایوودونن نزدیووم اسووشب جووز اینکووه بووی مو وووب

کووووردیو کووووه مووووا ایوووو مفهوووووق مسوووواوات

دو بحوش تفواوت وجووود دارد و چن ایو اسوش کووه

( equalityآ را کسوووووووب نکوووووووردهایووووووووو و

ا رسوو وی لکوویو م لووب را لنگوواق تبیووی مسوولۀ

ن وویتوانسووتهایووو کسووب کنوویو مگوور بووا بینوواای یووا

ولوو و یوا  ،متوذکر مویاوود وۀوی افالطوون چن را

فارابی و پارادوک

منون در رساۀ اۀج ب بی ر یی اۀحکی ی 93/

لنگوواق تبیووی مسوولۀ نفوو  ،کوور موویکنوودبن و بووه

برونشتی به اورۀ درسوش بوودن ایو نکتوه ،مودّوی

ل وی جهوش اموور بور م اۀروه کننوودگان چنوار ایشووان

اسش کوه فلوای بحوش افالطوون متفواوت از فلوای

داووار اوده اسوش ،اموا تو ویحات موا بورای کسوی

بحش ارسو و ،خوالود بوودب ترلویو و ترلوو وا وب در

کووووه راه اوتوووودال را جویاسووووش کفایووووش داردب»

محاورۀ منون  ،نه بوه ااصوی کوه وبال لیوای کلوی

(فووارابی91- 92 :1387 ،آب اایسووت کوور اسووش کووه

را چموختووه بلکووه بووه کسووی کووه مشووتا ولووو بووه

ج له لوای داخون کرواوه ،ترج و خوود موا اسوشل

لیای بااود مربووۀ اسوشب افالطوون لوو در نوی

ون در موت ترج و فارسوی ،موورد افالطوون فورو
افتواده و موورد ارس و و نیوز بوه جووای مسولۀ ولووو و
با مسلۀ نف

یا

چمده اسش!

منوون اسوشب

زمینهای بوه دنبوال راه لون پوارادوک

برونشوتی ایهوار موی دارد کوه بوا توجوه بوه تفکیووم
اخوووال نیکوماخوسوووی ( 1095a30-b1آ ،محووواورۀ

اگوور نتیج و فووارابی موجووب اووگفتی مووا بااوود،

منون در رسیدن بوه مبوادی اوّۀیوه رالوی اسوشل وۀوی

بهتوور اسووش بووا خوانوودن سووا گوواتری در وورن

چ از کتا

تحلویالت نوانی ،بوه ترلویو و ترل ّوی ن ور

بیسووتو وودری از چن اووگفتی را بکووالیو« :بووا خره،

دارد کووه از مبووادی اوّۀیووه بووه سوووی نتیجووه رالووی

پیواق اصوولی محواورۀن منووون ای و اسوش کووه چنهووه

اسشب ( Bronstein, 2010: 122-123آب

کسووب مررفووش مووینووامیو ،ل ووان رواوو سوواخت

به ن ر موی رسود اگور نوی سوانی لوو میبوول

یووزی اسووش کووه یوور رواوو اسووش ،یرنووی بووه

بااوود ،بوواز ارسوو و را در طووول افالطووون ۀحوواو

فرلیووش رسووانیدن دانشووی کووه از پوویا بووه صووورت

می کنودل بودی مرنوی کوه افالطوون بیشوتر بوه جنبو

باۀیوّه در موا وجوود دااوته اسوشب کوار یوا

بویا

اسووتیراای یووا رسوویدن بووه مبووادی اوۀیووه (ولووو بووه

از ای نیسشل اموا در ووی لوال ،صوورت بنودی چن

لیوای آ مر ووو اسووش و ارسو و بیشووتر بووه جنب و

از سووی ارسو و ،ابوزار مه ّووی بورای اندیشوه فوورالو

یاسوی یوا ت بیو ولوو کلوی بور مووارد جزاوی ،ن ور

کووردب » (گوواتری :1377 ،ج 64 /14آب موویبینوویو کووه

داردب اموا اواید فوارابی بوا نوی نگوالی بوه رالتووی

گاتری نیز ،ن ری یوادچوری بوودن مررفوش یوا ترلویو

کنووار نیایوودب افالطووون بووه روش ج ووب و تیسوویو در

و ترلوو ،را گونووه بووه مرنوای ارس و وای برگرفتووه و

محوواوراتی ماننوود سوفسوو اای و فیلبووو  ،تصووریح

یووا

را گوووای صووورت پاتووه تووری از ن ریو و

یادچوری افالطون ا رده اسشب

داردب روش ج وووووب و تیسووووویو در افالطوووووون و
روشلووای اسووتیرا و یووا

در ارسوو و ،اوواید دو

بووه زوووو برونشووتی  ،میووان راه لوون افالطووون و

روایوش از یوم فراینود ویلویانودب فراینودی کوه طووی

منووون ،نووووی

بووه مریووول را

ارسوو و در خصوووص پووارادوک

چن ،ویوون امکووان گووذر از محسووو

را در

تفووواوت وجوووود داردل ونکوووه ارسو و و در چ ووواز

دارد و در وی لوال مویکواود توا محسوو

تحلویالت نووانی  ،بووه ترلویو و ترلووو یووم متاصووط

پرتو مریول ،تبیی ن ایودب بودی اوتبوار یوالرا نگواه

لندسوه ن وور دارد تووا یووم اوواگرد لندسووهب و لکووو

فووارابی و گوواتری در نزدیووم بووه لووو یووا یکووی

کلی در بوارۀ م لوش ،نشوانگر ولوو تاصّصوی اسوشب

او ردن چرای لور دو لکوویو ،بینشوی خوواق یوا سوواده
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نیسووش کووه بووا ن ووری سوو حی بتوووان چن را نووا یز

اووود و ترلووویو ،ایو و

سووو از مااطبوووه نیسوووشب

سووو تیریوور یووا تووذکیر یووا از ای و سوونخ

ا رده و کنوار گذااوشب اۀبتوه ایو سوا ۀزوموا بوه

اسووو ای و

مرنای تلیید ن ر چنان نیسشب

اۀفوواو اسووشب برخووی از مااطبووهلووا لسووش کووه

توا کنوون اساسووا بوه رسواۀ اۀج ووب ن ور دااووتیوب
امووا بووه خوواطر اووبالش بحووش ،گفتنووی اسووش کووه
فووارابی در کتووا اۀبرلووان خووویا ،موودّوی وجووود
دو گونووه میوودمات کلیووه اسووش کووه بواس و
بدون ا ام یا  ،ییوی

چنهووا و

وروری لاصون مویاوود:

 - 1میوودمات کلیوو لاصوون باۀ بوواب و  - 2میوودمات

طووی چن صوود موویاووود تووا در لوو اوونونده،
مررفتوووی کوووه از بووون نبووووده اسوووش لاصووون

گوورددل طوریکووه از بوون ،نووه بووه صووورت باۀفروون
تووواقّ و نوووه بوووه صوووورت بووواۀیوّۀ ریوووب وا وووب
اسوووشب ترلووویو جوووزو ل وووی

سوووو از مااطبوووه

اسشب » ( Farabi, 2012: 53آب

کلی لاصن باۀتجربوهب فوارابی تصوریح موین ایود کوه

از چنهوه نیوون اوود ،مووی توووان اسووتنباۀ کوورد کووه

زمووان و گووونگی لصووول میوودمات کلی و لاصوون

گویوا سوووای اموور باۀفروون تواقّ و بوواۀیوّۀ ریووب ،در

باۀ بوواب ،نووامرلوق اسووشب او موویگویوود« :اصوووو

لو مووا اموووری لوو بووه ونوووان مو ال بوواۀیوّۀ بریوود

نفو لوای خوویا را نوان موی یوابیو کوه گوووای از

موجوود بااوودب در ای و صوورت چیووا میوودمات کلی و

ل ووان چ وواز ،بوودانلووا میوودمات کلیوو لاصوون

باۀ بواب کوه در بوا نیوون کوردیو ،ل وی

باۀ بووابن سراووته اوودهانوود و بوورای مووا اموووری

خوالنوود بووود یووا نووه اگوور پاسووخ م بووش بااوود در

ریوزیانود کوه از چنهووا خواۀی نیسوتیوب ل وی امووور،

اینصووورت دیگوور تحصووین چنهووا ،تووذکیر نامیووده

میودمات اوۀی و طبیروی بوورای انسوان و مبووادی اوّۀووی

ناوالود اوودب ووون فووارابی توذکیر یووا تیریوور را بووه

نامیده میاوندب » ( Farabi, 2012: 5آب

باۀفرون لا ور اوودن اموور بوواۀیوّه ریوب در ل و ،

اۀبتوووه ووووۀی دیگووور از ل وووی انووور فوووارابی
جوووای درنووو .داردب او مووودوّی اسوووش ترلی وووی
کووه موجووب لصووول ولووو موویاووود ،وبووارت
اسووش از ترلوویو بواسوو

مااطَبووه (گفووشوگووو/

پرسووا و پاسووخآب فووارابی امووور وا ووب در لوو

سوو اخیوور

منحصر سواخشب تفصوین ایو بحوش خوارج از کوار
ایوو میاۀووه اسووش و در اینجووا فیوور خواسووتیو بووه

نکتوهای کوه یوالرا متفواوت از بحوش رسواۀ اۀج وب
اسش ،ااارتی دااته باایوب
 - 6تیجهگیری

انسووان را بووه دو دسووته تیسوویو موویکنوود :اموووور

در صووفحات پیشووی ابتوودا تووالش کووردیو بووا

و اموووور

تحییو و در بسوووتر محووواورۀ

باۀفروون ماننووود خیوووال یوووزی در نفو و

تو وویح پوووارادوک

بوووواۀیوّه ماننوووود وووووهّ نواووووت ب او در ادامووووه

منووون ،زمینووهای را بوورای ورود بووه تیریوور فووارابی از

موویگویوود « :در برلووی از مااطبووهلووا ،صوود چن

پووارادوک

نووزد افالطووون و ارس و و فوورالو سووازیوب

اسوووش توووا امووور بووواۀیوّۀ ریوووب کوووه در لووو

تیریووور فوووارابی از پوووارادوک

اوونونده للووور دارد ،بووه نحووو باۀفروون لا وور

افالطوووون ،بووور محوووور محووواورۀ فایووودون انجووواق

منوووون در بیوووان

فارابی و پارادوک

منون در رساۀ اۀج ب بی ر یی اۀحکی ی 95/

موووی پوووذیرفشل چنهوووو بوووا تلکیووود بووور جنبووو

پوووارادوک

منوووون نوووزد افالطوووون و ارسووو و،

مررفووشاووناختی مسوولۀه ،تفسوویری ویووته از پرسووا

نشوووان موووی دلووود کوووه چن دو لکووویو م سّووو

و پاسووخلووای سوویراطی ،بوویتوووجّهی بووه مبالووش

فلسوووفه ،ل وووی نکتووو بنیوووادی اخیووور را مسووولو

وجوود بلووی نف و

و تناسووخ و بیووای چنب فووارابی بووا

ای و نگوواه مووی توانسووش ،بووه نکتوو اصوولی در لوون

مووویگیرنووود و از ایووو

شووووانوووداز پوووارادوک

منووون را باطوون موویاوو ارندب بوودی ترتیووب چرا

یرنوی ن ریو یوادچوری بوودن مررفووش –

افالطووووون و ارسوووو و در خصوووووص مو وووووب

کوه مسووتلزق بووودن مررفووش بوه یووم مرنووا و نبووودن

موورد بحووش ،یوا ابوون ج وبانوود یوا نووان بوه لووو

مررفوش بووه مرنووای دیگوور اسووش  -ت رکووز ن ایوود و

نزدیووومانووود کوووه میانشوووان اخوووتال بنیوووادی

سووورانجاق چن را بوووا اصووووۀی از مررفوووش اناسوووی

وجو د نداردب

پوارادوک

ارس وای ،ج ب ن ایدب

توووالش فووووارابی در ج وووب چرا افالطووووون و

اصووول ارسوو وای بوور اوۀویووش ادراک لسووی و
ابتنووای اسووتیرا و یووا

بوور لوو

ارس و و از بابووش لوون پووارادوک

منووون ،ن ونووهای

و ویوون تلکیوود

اسووش از یوووم کواووا گسوووتردهب کواشووی کوووه

مویورزیودل طوریکوه اووناخش بلوی میودمات کلووی

نگوارش رسوواۀ اۀج ووب ،یکوی از نی ووهلووای و ووک

را ،اووورۀ بنیوووادی در فهوووو ول وووی جزایوووات

چن مووی توانوود ا و رده اووودب بووه ن وور اسووتاد داوری،

می دانسوشب ل وان فهوو ول وی کوه وبوارت اسوش از

فووارابی دنبووال برناموو کووالن ج ووب و توفیوو میووان

نهادن جزای در یون کلوی و تر ویو لکوو کلوی بور

وی از ایوو کووار

فلسووفه و دیوو بوووده و وور

مصووادی خوواصب بنووابرای ولووو بووه کلیووات ،بووه

یزی اوبیه کوار افالطوون اسوش« :افالطوون ،فلسوفه

نحوی باید از پویا محفووو او رده اوود توا درک

را مبنووای اخووال و و وون و سیاسووش وورار داده و

و فهوو ول وی از جزایوات بووه لنگواق ترلوو و تلموون،

در توواریخ دو لووزار و پانصووود سوواۀ وور لوووو

پدیود چیوودب طب و روایوش فووارابی ،ل ووی جریووان از

فلسوفه ،ای و میوواق را لفووا کوورده اسووشب ببب وور

نگاه ارسو و نیوز ،نشوان موی داد کوه مررفوش ،نوووی

فوارابی لووو در توفیو چرای فلسووفی و ج وب فلسووفه

یادچوری اسشب

و دی جز ای نیسوش کوه میواق فلسوفه را بوه ونووان

بوووه ن ووور موووی رسووود م ووواب نگووواه فوووارابی،

مبنوای م ل و و ون ،مسوولو سووازدب» (داوری:1389 ،

د د ووو اصوووولی افالطوووون در محوووواورهلووووای

 127آب یکووی از جهووات ایوو مهوووّ چن اسووش کووه

فایوووودون و منووووون ،ن ریوو و یووووادچوری بووووودن

اساسا از ن رگواه افالطوون ،ن ور و و ون ،موالزق لوو

مررفووش اسووش و نانیووا جووولره یووا ۀووبّ ن ریوو

بوده و فلسفه ،نوووی اویوۀ زنودگی اسوشب وارهای

یوووادچوری لوووو ،وبوووارت اسوووش از وووول بوووه

جووز مبووادرت بووه انجوواق و وون یووا او وواۀی نیسووش،

وجوووو دن اوووناخش از جهتوووی و نبوووو دن اوووناخش از

ۀویک ن وور و تلموون زق اسووش تووا میوواق و وون نیووز

جهتوووی دیگووورب در اینصوووورت تیریووور فوووارابی از

سروسامان یابدب
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نتیجووووهای مهووووو کووووه از لوووون و فصوووون

افالطون( ،بی تواآب دورۀ چنوار افالطوون ،ج  ،1ترج و

منوووون در رسووواۀ اۀج وووب بدسوووش

مح د لس ۀ فی و ر وا کاویوانی ،واا

موویچیوود ،وبووارت اسووش از ت بیووش امکووان وجووود

دوق ،تهووران ،اوورکش سووهامی انتشووارات

ترلوویو و ترلووو نوووزد لوور سوووه لکوویو افالطوووون

خوارزمی

پوووارادوک

اۀهووی ،مرلووو اول و مرلووو نووانیل لوور نوود کوووه

خراسانی(اوور آ ،شب ( 1357آب ناسووتی فیلسوووفان

اووویوهلوووای گونووواگون چنوووان را نبایووود نادیوووده

یونوان ،واا دوق ،تهوران ،اورکش سوهامی

گرفووشب توصوو ی

نووی نگراووی در میوواق و وون

گوووای ایوو اسووش کووه :ل ووی الوون فوو ترلوویو و
ترلوووو ن وووری یوووا فیلسووووفان لسوووتند کوووه در
میایسووه بووا الوون دیگوور فنووون بشووری ،نسووبش بووه

کتابهای جیبی
داوری اردکانی ،رب ( 1389آب فارابی فیلسو فرلنو،.
اا اول ،تهران ،انتشارات سا

ترلووویو و تربیوووش افوووراد و جامروووه ،اایسوووتگی

گواتری ،دبلیوو ،کوی ،سویب ( 1377آب تواریخ فلسوفهی

بیشوووتری دارنووودب سووویر تووواریخ تفکووور ویلوووی در

یونوان ،افالطووون :محواورات میووانی ،ج ،14

سوونش اسووالمی لووو نشووان مووی دلوود کووه ایوو

ترج

سووونش در میوووا طری از لرکوووش فکوووری خوووود،

روز

لس فتحی ،تهران ،انتشوارات فکور

توانسووته اسوووش بوووه ج وووب میوووان اندیشوووهلوووای

گ درت  ،تئوودور1375 ( ،آب متفکوران یونوانی ،ج ،1

فلسووووفی افالطووووون و ارسوووو و بووووا اصووووول

ترج و مح وود لس و ۀ ف وی ،وواا اول،

اوتیووادات دینووی دسووش یووازد و لکی ووانی اۀهووی

تهران ،ارکش انتشارات خوارزمی

ووووووون ابووووو و سووووووینا و سوووووووهروردی و
صدراۀ تلۀهی را در دامان خویا بدروردب
منابع
ابوو نصوور فووارابی1387 ( ،آب رسوواان فلسووفی فووارابی،
ترج

سرید رلی یوان ،واا اول ،تهوران،

ارکش انتشارات ول ی و فرلنگی
________ ( 1405آب هب  ،کتا اۀج ب بی ر یی
اۀحکی ی  ،دّق ۀه و ول ولیه :اۀبیور نصوری
نادر ،تهران ،اۀ کتبه اۀزلرا
ارسو و 1389 ( ،آب متافیزیوم (مابرداۀ بیروهآ ،ترج و
ار اۀدی خراسانی ،واا پونجو ،تهوران،
انتشارات لک ش
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