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چکيده
یىی اظ ٔثاحخی و ٝزض ق َٛتاضید فّسفٔ ٝكطح تٛز ٜتحج حطوت است .زض ایٗ ٔیاٖ تطذی فالسفف ٝلالفُ
تٚ ٝرٛز حطوت  ٚتطذی ٔٙىط آٖ تٛز ٜا٘س .ز ٚتٗ اظ فیّسٛفاٖ اغّی زض ایٗ ظٔیٞ ٝٙطاوّیتفٛ

 ٚپاضٔٙیفس

ٞستٙس و ٝاِٚی ضا اظ لالّیٗ  ٚزٔٚی ضا اظ ٔٙىطیٗ تحج حطوفت زا٘سفت ٝا٘فس .زض ایفٗ پفژٞٚص ،تف ٝتطضضسفی
غحت ایٗ ٘ظطی ٝذٛاٞیٓ پطزاذت  ٚتطضسی ذٛاٞیٓ وطز و ٝآیا ٔیتٛاٖ ٌفت فیّسٛفی تسِ ٖٚحال ٞفط ٘فٛ
حطوتی ،حثات ضا ازعا وٙس یا حثات ضا تسٞ ٖٚط حطوتی ّٔحٛل زاضز؟
واژههاي کليدي :حطوت ،حثاتٞ ،طاوّیت ، ٛپاضأیٙس .
مقدمه

تٛزٜا٘سٞ .طاوّیتٛ

فیّسٛف افسٛسفی تف ٝعٙفٛاٖ

ز٘یای فّسفف ٚ ٝعطغف ٝتفىفط فّسففی ٕٞفٛاضٜ

ا٘سیطٕٙسی وف ٝحطوفت ضا اغفُ ٔ ٚثٙفای رٟفاٖ

ٔحُ ٌفتٍٞٛا ،تؿاضب آضاء ٔتؿاز ٚ ،تفا ا٘فساظٜای

لّٕساز ٔیوٙس  ٚلالُ ت ٝحطوت است  ٚزض تطاتط اٚ

٘یع ٔتٙالؽ تٛز ٜاسفت .آٖچٙفاٖ وف ٝذٛاسفتٍاٚ ٜ

فیّسٛف اِ ایی ت٘ ٝاْ پاضٔٙیس

وفٙٔ ٝىفط حطوفت

ظازٌأ ٜسفالُ تٙیفازیٗ فّسففی زض ٕٞفیٗ ٚیژٌفی

است  ٕٝٞ ٚچیع ضا زض رٟاٖ حاتت  ٚتفس ٖٚتيییفط

آضىاض ضس ٜاست .اظ رّٕٔ ٝسالّی وف ٝزض ٔثاحفج

اعالْ ٔیزاضز .ایٗ ز ٚاظ تطرست ٝتطیٗ ا٘سیطفٕٙساٖ

فّسفی ت ٝغٛضت ٔثٙایی ت ٝآٖ تٛر ٝضفس٘ ٚ ٜمكفٝ

تاضید  ٚتاضید فّسفٞ ٝستٙس.

عكفی زض تمسیٓ فیّسٛفاٖ استٍ٘ ،ا ٜفیّسٛفاٖ تفٝ

زض ایٗ ٔماِ ،ٝوٛضص ضس ٜاست تا تفٔ ٝحتفٛای

تحج حطوت ٔیتاضفس .تفا تٛرف ٝتف ٝایفٗ ٔسف ّٝ

اغّی ایٗ تأییس  ٚا٘ىاض زض ٔٛؾ ٛحطوفت زسفت

فیّسففٛفاٖ تفف ٝلففالّیٗ ٙٔ ٚىففطیٗ حطوففت تمسففیٓ

یاتیٓ  ٚضٚیىطز ٞط وساْ ضا زض ذػٛظ ایٗ ٔس ّٝ

ٔیض٘ٛس .أا ز ٚفیّسٛف ٘اْزاض زض تاضید فّسف ٝتفٝ

اضظیاتی وٙیٓ تا ت ٝزضن لاتُ اعتٕفازتطی اظ ٔنٙفای

عٛٙاٖ ٘رستیٗ ٔتفىفطاٖ لالفُ ٙٔ ٚىفط تفٚ ٝرفٛز

تاییس  ٚا٘ىاض حطوت اظ قطف ٞفط یفه اظ آیفٗ زٚ

حطوت ،زض فّسف ٝظٟٛض یافت ٝا٘س و ٝتطای ٔتفىطیٗ

فیّسٛف ٘الُ آییٓ.

پس اظ ذٛز ٕٞفٛاض ٜاِٟفاْ ترفص ٔ ٚحفُ تٛرفٝ

احثات  ٚا٘ىاض حطوت زض تفىط ٞطاوّیتٛ
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 ٚپاضٔٙیس

چیعٞا فٕ٘ ٟٓفیآٔفٛظز ٌٚط٘ف ٝتایفس تفٞ ٝعیفٛز ٚ

زبان هراکليتوس
ٞطاوّیت 504 -501 ( 1 ٛق )ْ.پسط تِٛٛسفٖٛ

فیخاغٛضث ٘ ٚیع ٌع٘ٛفا٘ٛ

ٞ ٚىاتفالٛ

آٔٛذتفٝ

 ٚظاز ٜاِفِس 2 ٛاست .زض ق َٛتفاضید فّسففٞ ٝفط

تاضس» (لكن .3)40 ٝوسی وف ٝزض ٔفٛضز زا٘طفٕٙساٖ

فیّسٛفی تطای تیاٖ زیسٌا ٜفّسففی ذفٛز قطیفك ٚ

ظٔا٘ ٝذٛز چٙفیٗ لؿفاٚت وٙفس تىّیفو ٚ ٚؾف

ظتا٘ی تطٌعیس ٜو ٝزض تسیاضی ٔفٛاضز ایفٗ ٌفعیٙص

ٔطزٔاٖ عازی ز ٚچٙساٖ ضٚضٗ است .ضرػفیت اٚ

٘ح ٜٛتیاٖ اضتثاقی ٘عزیفه تفا ٔحتفٛای فّسففی اٚ

ضایس ت ٝزالیُ سیاسی  ٚضىست اظ ایطا٘یاٖ  ٚیا تفٝ

زاضزٕٞ .یٗ تیاٖ تفطای تسفیاضی اظ ایطفاٖ ٚیژٌفی

زِیُ عٕك تفىطات فّسفی ا٘عٚا ٌعیٗ تفٛز ٜاسفت.

اغّی فّسف ٝاست ،ت ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝحتی ف ٟٓزلیفك

٘طاٖ تطرست ٝایٗ ا٘عٚاٌعیٙی اظ رٕاعفات تطاحتفی

فّسففف ٝفیّسففٛف رففسای اظ فٟففٓ ظتففاٖ ذففاظ اٚ

اظ ٚاٌصاضی أتیفاظ سفّكٙت تف ٝتفطازض ذفٛز لاتفُ

٘یستٞ .طچٙس و ٝذٛز ظتاٖ تٛ٘ ٝعی تطای ضسفیسٖ

ٔطفففاٞس ٜاسفففتٔ .فففطزْ ظٔا٘ففف ٝتففف ٝزیفففس ٜاٚ

تٔ ٝنٙای فّسفی آٖ فیّسٛف ٔا ضا تا زضٛاضیٞفایی

تسیاضتحمیطآٔیع تٛز٘س  ٚتٛغی ٝا ٚت ٝآٖٞا ایٗ تفٛز

یىففی اظ ٟٔففٓتففطیٗ

واض ذٛتی ذٛاٙٞس وطز اٌط

ٔٛارففٕ٘ ٝایففسٞ .طاوّیتففٛ

ؤ« ٝطزاٖ تاِغ افسٛ

فیّسٛفا٘ی اسفت وف ٝاظ ٕٞفیٗ ٚیژٌفی تطذفٛضزاض

ذٛز ضا یه یفه حّفك آٚیفع وٙٙفس»(لكنف.)121 ٝ

است ینٙی زاضای ظتاٖ فّسفی پیچیس ٚ ٜزیط فٕٟفی

چٙیٗ ضرػیتی زض تیاٖ ٘ىات  ٚیافتٞٝفای فّسففی

است ،تا آ٘زا و ٝضایس ٘تفٛاٖ تف٘ ٝظفطی لكنفی زض

ذٛز زض لیس  ٚتٙس ٌٛش  ٚفٔ ٟٓطزْ عازی ٘رٛاٞس

ٔٛضز ٔحتٛای آٖ فّسف ٝضسیسٞ .طچٙفس تسفیاضی اظ

تٛز  ٚظتاٖ آٖٞا ٘یع تطای ا ٚظتا٘ی و ٝتفا آٖ تتفٛاٖ

ٔفسطیٗ عّفت ایفٗ سفرت فٕٟفی ضا زض ٘ساضفتٗ

حمایك یا حمیمتفی ضا ٌففت ٘یسفت .ظتفاٖ ٔطزٔفاٖ

وتاب اظ سٛی أ ٚیزا٘ٙس .أفا أخفاَ اضسفك ٛلالفُ

ظٔا٘ ٝتطای ا ٚظتا٘ی احٕما٘ ٝاست و ٝلازض تف ٝتیفاٖ

ٞستٙس ا ٚوتاتی اظ آٖ ذٛز  ٚتٛ٘ ٝضت ٝذٛز زاضفتٝ

ٞیچ حمیمتی ٘یست  ٚتٕٞ ٝفیٗ زِیفُ ٞطاوّیتفٛ

است أا تٞ ٝفط حفاَ ٘ف ٝا٘ ٚ ٚف ٝحتفی افالقفٖٛ

تطای تیاٖ ا٘سیطٞٝای ذٛز ظتا٘ی ٔتففاٚت اظ ظٔفاٖ

چٙساٖ ٔایُ ت ٝاضرا ٔسفمیٕی تفٛ٘ ٝضفتٞٝفای اٚ

ذٛز تطٔیٌعیٙس.
ٞطاوّیتٛ

٘یستٙس  ٚت ٝاظٟاض ٘ظفط زضتفاض ٜالفٛاَ ایفٗ ٔتفىفط،

ضا فیّسفٛف «ٌطیفاٖ» « ،تاضیفه» ٚ

تس ٖٚشوط عثاضات ذفٛز فیّسفٛف تٕایفُ تیطفتطی

«ٔثٔ »ٌٛ ٟٓنطفی ٕ٘ٛزٜا٘فس ،ایفٗٞفا ٘یفع اظ زیٍفط

زاض٘س.

زالیُ پیچیسٌی  ٚاظ ٚیژٌیٞفای ظتفاٖ فّسففی اٚ
اظ ٔنفسٚز فیّسفٛفا٘ی اسفت وف ٝاظ

است .اِثت ٝضایس ا٘تراب ظتاٖ ٔتفاٚتتطی اظ ظتفاٖ

ٞیچ زا٘طٕٙسی زض ظٔا٘ ٝذٛز استفاز٘ ٜىفطزِٚ ،فی

عٛاْ ت ٝزِیُ ٚیژٌی ٔٙحػط ت ٝففطز زضیاففتٞفای

زض ٔٛضز  ٕٝٞزا٘طٕٙساٖ اظٟاض ٘ظط وطز ٜاست  ٚزض

فّسفی ا٘ ٚیع تاضس .حتی تاظ ٔیتٛاٖ عفسْ اسفتفازٜ

ٔٛضز تیطتط آ٘اٖ ٔنتمس تٛز ٜو« ٝآٔفٛذتٗ تسفیاضی

ا ٚاظ زا٘طففٕٙساٖ ٔناغففط ذففٛز ضا تففطای یففازٌیطی

ٞطاوّیتٛ

3

- Herakleitos
- Ephesus

1
2

 -لكنٞ ٝا اظ ٔتٗ ٔٛرٛز زض وتاب ٘رستیٗ فیّسٛفاٖ

ی٘ٛاٖ آٚضز ٜضس ٜاست
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فّسف٘ ٝیع ٘طاٖ اظ ذاظ تٛزٖ  ٚغیط ٔطتطن تٛزٖ

عٕ ْٛزض زضیافت فٟفٓٞ ،فٓ زض تفاض ٜذفٛز ٞ ٚفٓ

یافتٞا  ٚظتاٖ تیاٖ ایٗ یافتٞٝا زا٘ست.

زضتاض ٜاضیاء پیطأ٘ٛی ذٛز تػفیطت وفافی ٘ساض٘فس.

ضی ٜٛا ٚزض فّسفٔ ٝثتٙی تط ٘ٛعی اِٟاْ زض٘ٚی ٚ

 ٕٝٞاضیاء پیطأٔ ٖٛا حأُ پیأی

تطای ٞطاوّیتٛ

٘ح ٜٛای ذٛز پژٞٚی  ٚتأُٔ زض٘ٚفی تفٛزٌ .فٛیی

ٞستٙس  ٚتٙاتطایٗ ،ضفٙاذت  ٚزضیاففت ٕٞف ٝآٖٞفا

یافتٞٝای ا« ٚلّثی» است  ٚایفٗ چیفعی اسفت وفٝ

الظْ ٘یست ،تّى ٝفمفف زضیاففت پیفاْ ٚاحفس آٖٞفا

ٔطزْ ظٔا٘ٚ ٝی اظ زاضتٗ آٖ تی ٘ػیة ا٘س ٗٔ« .زض

وافی است .ا ٚاظ قطیك زض ٖٚواٚی ت ٝتنیٗ ترفص

رستزٛی ذٛز تٛز ٜاْ» (لكن .)101 ٝتیفاٖ چٙفیٗ

 ٕٝٞچیعٞا ینٙی ٌِٛٛ

4

ا٘سیطففٞٝففای ٔثتٙففی تففط عففآِ زض ٖٚاسففت وففٝ

اوخط ا٘ساٖٞا اظ زضیافت ایٗ ٌِٛٛ

ٞطاوّیتٛ

زست یافت ٝاسفت« .أفا
٘اتٛا٘ٙفس ...أفا

ضا ت ٝاستفاز ٜاظ ظتا٘ی و ٝتطای ٍٕٞفاٖ

ا٘ساٖٞا ت٘ ٝظط ٘ازاٖ ٔیآیٙفس» ( لكنفٞ .)2 ٝطچٙفس

لاتُ زضن  ٚف٘ ٟٓثاضس ٚازاض  ٚتطفٛیك ٔفیوٙفس ٚ

وٌِٛٛ ٝ

زاضای ٔنا٘ی ٔتنسز  ٚظیازی اسفت أفا

ت ٝظتا٘ی ٔنٕا ٌ ،ٝ٘ٛپاضازٚوسفیىاَ ٕ٘ ٚفازیٗ پٙفاٜ

ٔنٙای ٌِٛٛ

ٔیتطز .ا ٚوُ فّسفف ٝذفٛز ضا زض لاِفة تیفا٘ی وفٝ

است وٌِٛٛ ٝ

تطای ٍٕٞاٖ لاتُ ف ٟٓتاضس ،یا زض عثفاضات ٔٙكمفی

اظ آٖ پیطٚی وٙیٓ  ٚضسیسٖ تف ٝایفٗ أفط ٍٕٞفا٘ی

ٔتػُ  ٚپیٛست ٝت ٝضی ٜٛاستسالِی یا استٙتاری تیاٖ

فؿیّت ٔنطفتی است .اضىاَ ٔطزٔاٖ ایٗ است وفٝ

ٕ٘ٛٙز ٜاست ،تّى ٝتف ٝغفٛضت عثفاضات  ٚوّٕفات

آ٘چ ٝضا ٔیتیٙٙس حمیمت ٔفیضفٕاض٘س  ٚذفٛز ضا اظ

لػاض  ٚتیا٘اتی اظ ٌ ٓٞسیرت ٝعٛٙاٖ ٔیزاضز  ٚایٗ

آ٘چ ٝتا آٖ ت٘ ٝحٚ ٛالنیتطی تطذفٛضز زاض٘فس رفسا

ٚیژٌیای است و ٝپیفاْ ا ٚآٖ ضا تحٕیفُ ٔفیوٙفس.

ٍ٘ٔ ٝیزاض٘س ،چٙا٘ىٌٛ ٝیی ا٘ساٖٞا اضیای پیطأٖٛ

پیاْ  ٚزضیافتی و ٝچٙساٖ ٔنم ٚ َٛتا عمُ ٔٙكمی ٚ

ذٛز ضا احسا

ٔفیوٙٙفس ِٚفی تفٛاٖ تفسفیط آٖ ٚ

حساتٍط زض لیس تٙالؽ لاتُ زضیاففت ٘ثاضفس ،پفس

زستیاتی تٌِٛٛ ٝ

زض لیس ظتاٖ ٔنمٔ ٚ َٛتناضف ٘یست .تفا تٛرف ٝتفٝ

اسفففت .ایفففٗ آٖ زضن  ٚآٖ چیفففعی اسفففت وفففٝ

ضٚش زض ٖٚواٚیِ ذٛز ،تیطتط ٔكاِة ضا تفا ٘فٛعی

ٞطاوّیتففٛ

ضا اظ رٕاعففت تیففط ٖٚضا٘ففس ٚ ٜتیففعاض

ضٟٛز وسة ٕ٘فٛز ٜاسفت  ٚتٙفاتطایٗ ،فمفف لاتفُ

ساذت ٝاست.

اضاض ٜاست ٔ ٚنتمس است وف« ٝذفسایی وف ٝپاسفد

تط ایٗ اسا

چیعی ضثی ٝت ٝایٗ

تطای ٞطاوّیتٛ

أطی ٍٕٞا٘ی است و ٕٝٞ ٝتایفس

ٔطتطن آٖ تطای آٖٞا ٘فإٔىٗ

ا ٚتٌِٛٛ ٝ

ت ٝعٛٙاٖ اغّیتطیٗ

غیثی ذٛز ضا تٛسف ٞاتو زِفی ٔفیزٞفس ٔمػفٛز

اغُ ٞستی لالُ است .ایٗ ٌِٛٛ

ذٛز ضا ٘ ٝآضىاض تیاٖ ٔیوٙس  ٝ٘ ٚپٟٙاٖ تّى ٝآٖ ضا

 ٚعمُ وّی رٟاٖ است و ٝتط  ٕٝٞچیع  ٕٝٞ ٚرفا

تا عالٔت  ٚاضاض٘ ٜطاٖ ٔیزٞس» (لكنف .)93 ٝپفس

 ٕٝٞ ٚوس فطٔاٖضٚاست ٕٝٞ .پسیسٜٞای عفآِ اظ

ضا ٔیتٛاٖ وٙایی  ٚاضاضی ذٛا٘س.

آٖ پیطٚی ٔیوٙٙس ٔ ٚكاتك تا آٖ ٞستٙس ِٚی آزٔیاٖ

ظتاٖ ٞطاوّیتٛ

لفا٘ ٖٛرٟفا٘ی

اظ ایٗ لا٘ ٖٛآٌا٘ ٜیستٙس .تٙاتطایٗٚ ،ظیف ٝآزٔیفاٖ ضا
ف ٟٓچٙیٗ ٌِٛٛسی زض قثینت تیاٖ ٔیزاضز وف ٝتفٝ

پيام هراکليتوس
تستیٙی ٔٙسٛب تٞ ٝطاوّیتٛ

اظ آ٘زاسفت وفٝ

- Logos
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ٚاسك ٝآٖ  ٕٝٞچیع یىفی اسفت .تٙفاتطایٗ ،اظ ٘ظفط

ٍٕٞ ٚا٘ی آٖ ٘ثٛز ٜا٘س ،تف ٝا٘سیطفٕٙسا٘ی ففطزی ٚ

عآِ ،اغّی ٚحست ترص زاضز و ٝایٗ

تىط ٚو٘ ٝتٛا٘ست ٝا٘س تٔ ٝحتٛای اغفّی ٍٕٞ ٚفا٘ی

است أا ایٗ ٚحست تا وخفطت

زست یاتٙفس ٔثفسَ ضفس ٜا٘فس پفس ایطفاٖ

ٞطاوّیتٛ

اغُ ٕٞاٖ ٌِٛٛ

ٌِٛٛ

ت٘ ٝحٛی عزیة آٔیرت ٝاست ت ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝتسٖٚ

ٔتفىط تِ ٝحال ٔنٙای ٚالنی وّٕ٘ ٝعز ٞطاوّیتفٛ

وخطت چٙیٗ ٚحستی أىاٖپصیط ٘یست.

٘یستٙس.

اٌط تطای ٞطاوّیتٛ
است ٌِٛٛ ٚ

تطای زضیافت چٙیٗ پیأی تایس تیساض تفٛز ٔفا زض

اغُ پٟٙاٖ عآِ ٌِٛفٛ

لا٘ ٖٛعاْ رٟا٘ی است پس پیاْ اٚ

تیساضی ت ٝتزطتٔ ٝطفتطن  ٚتفیٗ االشٞفا٘ی زسفت

٘یع ٕٞیٗ اغُ است .اغُ وخطت  ٚرٍٙی وٕٝٞ ٝ

ضا ت ٝزضٔ ٖٚیوطیٓ ٚ

وخطات زض عآِ تا یىسیٍط زاض٘سٌِٛٛ .

است وفٝ

ٔییاتیٓ  ٚتا حٛا

ٌِٛٛ

زض آٖ ضطوت ٔیرٛییٓ  ٚضیاؾفتی عمال٘فی ضا تفط

 ٓٞا٘سیط ٝا٘سا٘ی  ٚ ٓٞ ٚاغُ ٞسایتٌط رٟاٖ ضا

ذٛز تحٕیُ ٔیوٙفیٓ .پفس ٘مفص وّیفسی حفٛا

«آضذف 5»ٝاسفت  ٚتفطای

لكنی است أا تا آ٘زا و ٝتا ٘ٛ

تطىیُ ٔیزٞسٌِٛ ،فٛ

ٔ ٕٝٞطتطن .ایٗ أط اِٟی است و٘ ٝظٓ عمال٘فی ضا
زض رٟاٖ پسیس ٔیآٚضز٘ .ح ٜٛاضتثفاـ ٔفا تفا اضفیاء
فیعیىی ٔ ٚازی ،اظ قطیفك حفٛا

تطای ٞطاوّیتٛ

ا٘سا٘ی تتفٛاٖ اظ آٖ فطاتفط ضففت .غفطف احسفا
ینٙی زیسٖ  ٚضٙیسٖ ٔحؽ تطای ٞطاوّیتفٛ

وفاض

 ٚاظ ضا ٜتفٙفس

اوخط ٔطزْ است ٕٞ ٚیٗ عّت تحمیط آٟ٘ا اظ را٘فة

غٛضت ٔیٌیطزٔ .فا تفٚ ٝسفیّ ٝایفٗ ز ٚتفا أفطی

ٚی ٔیتاضس «چطفٓٞفا ٌ ٚفٛشٞفا تفطای آزٔیفاٖ

ٔطتطن ٍٕٞ ٚفا٘ی ٘سفثت پیفسا ٔفیوٙفیٓ .أفا تفا

ٌٛاٞا٘ی تس ٞستٙس» (لكن.)107 ٝ

ا٘سا٘ی تا عمفُ «٘فٕٙٞ 6 » ٛطفیٗ ٘طف٘ٛس

حاَ ایٗ وخطات ٔٛرٛز زض عآِ زاضای لفٛا٘یٙی

لاتفُ اعتٕفاز ٘یسفتٙس  ٚا٘سففاٖ تایفس تف ٝزضن پیففاْ

ٞستٙس اِٚیٗ اغُ رفاضی زض ٞسفتی ٕٞفاٖ اغفُ

اتعاضٞای حسی ذٛز ٘الُ آیسٔ .ا تا سفٟیٓ ضفسٖ ٚ

تؿففاز  ٚوطففٕىص اسففتٛٔ .رففٛزات عففآِ زض

لففازض تفف ٝا٘سیطففیسٖ

وطٕىطففی ٕٞیطففٍی تففا یىففسیٍط لففطاض زاض٘ففس ٚ

تطای ا٘ساٖ تٝ

ٚحست عفآِ ٔفسیٕٞ ٖٛفیٗ ٘یطٞٚفای ٔتؿفاز زض

قٛض ٔطتطن حاغُ ٔیضٛز زضست است .ظیفطا تفا

ٞستی استٔ .ثٙای رٟاٖ زض ر ٚ ًٙتؿفاز ٟ٘فتفٝ

اسفت وف ٝایفٗ أفط ٔطفتطن

است  ٚسى ٚ ٖٛآضأطی و ٝعآِ ٔطاٞسٔ ٜیوٙفیٓ

تٝزست ٔیآیس ،پس آ٘چ ٝتفطای یفه ففطز حاغفُ

ٔسیٕٞ ٖٛیٗ وطص تفیٗ ٘یطٞٚفای ٔتؿفاز اسفت.

ٔیضٛز ،لاتُ اعتٕاز ٘یست .ت ٝعمیسٍ٘ ٜاض٘س ٜضایس

ٕٞاٍٙٞیٕٞ ،اٍٙٞی اؾساز است،

حٛا

ضففطوت وففطزٖ زض ٌِٛففٛ

ٔیضٛیٓ  ٚآ٘چ ٝو ٝاظ قطیك حٛا
ٔطاضوت زض ٌِٛٛ

عّت تستیٙی ٞطاوّیتٛ

تطای ٞطاوّیتٛ

اظ زا٘طٕٙساٖ لثُ اظ ذفٛز

اٌط ؾسی ٚرٛز ٘ساضت ٝتاضس ٕٞاٍٙٞی ٘یع ٚرفٛز

زض ٕٞیٗ أط ٟ٘فت ٝاست وف ٝچف ٖٛآٖٞفا لفازض تفٝ

٘رٛاٞس زاضت ٞ ٚط ٚحفست  ٚیىافاضچٍی ضیطفٝ

زض وّیت  ٚغٛضت اضفتطاوی

زض تؿاز  ٚاذفتالف زاضز  ٚایفٗ تؿفاز  ٚاذفتالف

زضیافت پیاْ ٌِٛٛ

ساظ٘سٞ ٜط ٚحست ٕٞ ٚاٍٙٞی است  ٚتفس ٖٚایفٗ
- Arche
- Noos

5
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ٞاضٔ٘ٛی تی ٔنٙی است .ا ٚتفا ایفٗ اغفُ زض تطاتفط

عآِ پیٛسفت ٝزض رٙفً  ٚسفتیعٚ ٜرفٛز زاضز پفس

فیخاغٛضیاٖ لطاض زاضز ،ظیطا اظ ٘ظط فیخاغٛضیاٖ قثفای

زالٕا زض حاَ تيییفط  ٚزٌطٌف٘ٛی اسفت  ٚعفآِ ٚ

ٔتؿففاز اظ ٕٞاٙٞففً ضففسٖ اتففایی ٘ساض٘ففس  ٚزض

ویٟاٖ زض ٞیچ زِ ٚحظٝای یىساٖ ٘یست ٔ ٚا لفازض

ٕٞففاٍٙٞی تفف ٝحاِففت سففى ٚ ٖٛحاتففت ٔففیضسففٙس.

ت ٝتزطت ٝعآِ زض ز ٚظٔفاٖ تف ٝیفه حفاَ ٘یسفتیٓ.

آٖچٙاٖ ؤ ٝخاَ آٖٞا زض تاب ٔٛسیمی تیاٍ٘ط ٕٞیٗ

تففاضظتطیٗ ٔخففاَ تففطای تیففاٖ چٙففیٗ ٍ٘ففاٞی ٔخففاَ

ٕٞفاٍٙٞی تفیٗ

«ضٚزذا٘ »ٝاست وٞ ٝطٌع ز ٚتاض زض آٖ لفسْ ٘تفٛاٖ

عٙاغط ٔتؿاز ؾطٚضتا تط تٙص  ٚستیع تیٗ عٙاغطی

ٟ٘از ظیطا آبٞا پیٛستٔ ٝفیض٘ٚفس ٘ ٚفٔ ٛفیضف٘ٛس.

وٕٞ ٝاٍٙٞی اظ آٖ حاغُ آٔس ٜاست ٔثتٙی اسفت،

تٙاتطایٗ ،اٌطعفآِ اظ چٙفیٗ ٚیژٌفی ای تطذفٛضزاض

ینٙی ٕٞاٍٙٞیٕٞ ،فاٍٙٞی تفیٗ عٙاغفط ٔتؿفازی

است ٞطٌع یهرا  ٚوأُ ٚرٛز ٘فساضز .تٙفاتطایٗ،

است و ٝتا ٓٞزض ستیع زالٓ لفطاض زاض٘فس  ٚغفّ ٚ

سىٞ ٚ ٖٛستی زض عآِ ٔٛرفٛز ٘یسفت ٞ ٚسفتی

سى٘ٛی زض واض ٘یست .اغفُ رٙفً اسفت  ٚفمفف

ٕٞاٖ ضفسٖ اسفت ٞ ٚفط چیفع زض ٞطِحظف ٝچیفع

رٚ ًٙرٛز زاضز٘ ،ثٛز ر٘ ًٙثفٛز ویٟفاٖ اسفت ٚ

زیٍطی ٔیضٛز  ٚزض ٞط آ٘ی غیط اظ ذٛز ٔیتاضفس،

ٔنتمس است وٞ ٝعیفٛز وف ٝتفطای تطلفطای غفّ ٚ

ینٙی آٖ چیع ٕٞا٘ی وٞ ٝست ٘یست ٚچیفعی وفٝ

آضأص زض رٟاٖ زعا ٔیوطز ٕ٘یزا٘ست وف ٝتفطای

٘یسففت ٞسففت ٔ ٚایففس ایففٗ رّٕففٔ ٝنففطٚف

٘اتٛزی عآِ زعا ٔیوٙس .پس ٕٞفاٍٙٞی تفیٗ أفٛض

ٞطاوّیتففٛ

اسففت وفف« ٝزض یففه ضٚزذا٘ففٔ ٝففا پففا

ٔتؿاز ٘فٛعی ٞٚفٓ ٘ ٚسیفسٖ رٙفً تفیٗ عٙاغفط

ٔیٌصاضیٓ ٕ٘ ٚفیٌفصاضیٓٔ ،فا ٞفٓ ٞسفتیٓ ٞ ٚفٓ

ٕٞاٙٞففً ضففس ٜاسففت .زض ٞففط عٙػففطی اظ عففآِ

٘یستیٓ» (لكن .)49ٝپس آ٘چ ٝتی حطوفت  ٚسفاوٗ

وطٕىطففی ؾففطٚضی ٚرففٛز زاضز وفف ٝتففا ٘ثففٛز آٖ

ت٘ ٝظط ٔیضسفس ٟ٘فا٘ی زض حطوفت اسفت .زض ایفٗ

وطٕىص آٖ چیفع زیٍفط ٘رٛاٞفس تفٛز .زض حاِفت

رطیأٖ ،ساْ چیعٞا تٔ ٓٞ ٝثفسَ ٔفیضف٘ٛس  ٚایفٗ

سى ٚ ٖٛحثات اضیا ٔا فمف ایٗ ر ًٙضا ٕ٘یتیٙفیٓ.

لا٘ ٖٛزض  ٕٝٞچیع ،اظ ا٘ساٖ  ٚحیٛاٖ ٌطفت ٝتا ٕٝٞ

أا ایٗ عسْ ساظش ت ٝضىُ زِثرٛا ٜا٘زاْ ٕ٘یضٛز

اضیای زیٍط ساضی  ٚراضی است ٞ ٚفیچ اسفتخٙالی

تّى ٝاظ ضٚی لاعس ٚ ٜاغفُ اسفت٘ .ظفٓ رٟفا٘ی ٚ

زض عآِ ٘ساضزٕٞ .ف ٝایفٗ تيیفطات زض زأفاٖ  ٚتفٝ

عمُ وّی آٖ ضا ت ٝلاعسٔ ٜیآٚضز  ٚایفٗ ٔنٙفای آٖ

فطٔاٖ ٌِٛٛ

ا٘زاْ ٔفیضفٛز  ٚاٚسفت وفٚ ...« ٝ

ٌفت ٝاست و« ٝآ٘چ ٝوف٘ ٝاسفاظٌاض اسفت تفا ذفٛز

تنؿی ضا چ ٖٛذفسایاٖ آضفىاض وفطز ٚ ٜتنؿفی ضا

ٕٞاٍٙٞی ٕٞفاٖ

چ ٖٛآزٔیفاٖ .تنؿفی ضا تفطز ٜسفاذت ٚ ٝتنؿفی ضا

حاِت تنازَ ٘یطٞٚا است و ٝت ٝضىُ عاضیتی ایزاز

آظاز» .اٌط  ٕٝٞایٗ ٔٛاضز تا ٌِٛٛ

ا٘زاْ ٔیضفٛز

ضسٕٞ ٚ ٜاٍٙٞی ضا پٛیایی حطوات ٔتؿاز ٔیزا٘س.

پس لاعفس ٚ ٜلفاٖ٘ٙٔٛفس اسفت ،ظیفطا ٞطاوّیتفٛ

أط اسفت .أفا تفطای ٞطاوّیتفٛ

ساظٌاض است» .اظ ٘ظط ٞطاوّیتٛ

ایٙىٔ ٝا عآِ ضا زض ر ٚ ًٙستیع ٔفساْ تفسا٘یٓ،

ٔیٌٛیس «:ذٛضضیس اظ حسٚز ذٛز تزاٚظ ٕ٘فیوٙفس

ٔنطٚفتطیٗ ٙٔ ٚتسةتطیٗ اغفُ تفٞ ٝطاوّیتفٛ

ٌٚط٘ ٝآضیٞٛٙا ،یفاٚضاٖ زیىف( ٝعفسَ) ٚی ضا پیفسا

است  ٚآٖ ایٙى ٕٝٞ« ٝچیع زض ٌصض است» ظیطا اٌط

ٔیوٙٙس» (لكن.)95ٝ
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ٔثسَ ت ٝآتص ٔفیضفٛز

ٔیضسس وٞ ٝط چٙفس وف ٝتسفیاضی اظ ٔفسفطاٖ ایفٗ

ٌ ٚطْتطیٗ  ٚذاظتطیٗ ضىُ ٔفاز ٜآتفص اسفت.

حطوت ضا تف ٝرٟفاٖ ٔحسفٛ

٘سفثت زاز ٜا٘فس ٚ

ضٚح اظ چٙیٗ آتطی تطىیُ ضسٚ ٚ ٜیژٌفی اغفّی

لالُضس ٜا٘س وف ٝپفیص اظ ٞطاوّیتفٛ

تٕفایع ٔیفاٖ

آٖ ٔا٘ٙس آتص ذطه ٌ ٚطْ ٔا٘سٖ است .أفا ضٚح

ٔحسٛ

٘یع ٔا٘ٙس قثینت ٔظٟفط تيییفط  ٚزٌطٌف٘ٛی اسفت.

و ٝتیا٘ات ذٛز ٞطاوّیتٛ

ضٚح سطز ٕٙ٘ ٚان ٔیضٛز تا ضٟٛات  ٚاحسا ٞا

ساحت اظ یىسیٍط ٘عزیه ٔیوٙس چٙفاٖ وف ٝضفایس

زض ٔیآٔیعز  ٚت ٝآب تسَ ٔیضٛز ،آب ٘یع ت ٝذان

ٚسٛس ٝایٗ تٕایع ضا زض ٔا ایزاز سفاظز وف ٝچٙفیٗ

ٔثسَ ٔفیضفٛز أفا زٚتفاض ٜاظ ذفان آب  ٚاظ آب،

تٕایعی ضا ت ٝا٘ ٚسثت زٞیٓ أا تا ایفٗ حفاَ ذفٛز

آتص فطأ ٓٞیآیس .پس ٔفا زض زض ٖٚذفٛز حأفُ

ٞطاوّیتٛ

تٕایُ ت ٝایٗ رفسا سفاظی ٘فساضز  ٚزض

اغّی ٞستیٓ و ٕٝٞ ٝچیع است  ٚعمُ اظ رٙس آٖ

ذف سیط ٕٞاٖ فیّسٛفاٖ پیص اظ ذٛز ینٙفی عفسْ

است ینٙی آتص  . ٌِٛٛ ٚأا تا وذ فٕٟیٞا تيییط

تٕایع تیٗ ٔنمٔ ٚ َٛحسٛ

ٔیٔا٘س  ٚاظ آ٘زا وفٝ

ٔیوٙس ٔ ٚا تا ضٟٛات ذٛز اظ آٖ فاغّٔ ٝیٌیطیٓ.

تٕاْ ٍ٘فا ٜا ٚتفٕٞ ٝفیٗ عفآِ ٔطفٟٛز اسفت پفس

ا ٚاغُ  ٕٝٞاضیاء ضا زض آتص لفطاض ٔفیزٞفس ٚ

ٔ ٚنم َٛچٙساٖ ضٚضٗ ٘ثفٛزٞ ٚ ٜطچٙفس
ٔا ضا ت ٝرسایی ایفٗ زٚ

حطوت ضا  ٓٞغطفا ت ٝت ٝرٟفاٖ ٔحسفٛ

٘سفثت

آتص ضا اظ  ٕٝٞچیع ت ٝرٟاٖ ٘عزیهتط ٔ ٚكفاتكتفط

ٔیزٞس ٘ظطی ؤ ٝفسطیٙی چٌٕ ٖٛثطتس  ٚحتفی

ٔیزا٘فس .آٖ چٙفاٖ وف ٝآتفص تفٕٞ ٝف ٝچیفع رفاٖ

افالق ٚ ٖٛاضسك ٓٞ ٛت ٝآٖ لالُ ٞستٙس.

ٔیترطس  ٕٝٞ ٚچیع ضا اظ تیٗ ٔیتطز .ایٗ آتفص اظ

أا ت٘ ٝظط ٍ٘اض٘س ٜایٗ تٕایع زض ٔٛضز ٞطاوّیفت

ضا ٜفطٚز  ٚضا٘ ٜطیة تٛٔ ٝاز ٘اظَتط تسَ ٔیضفٛز،

ت ٝقٛض وّی چٙساٖ ٔحُ اعتٙا ٘یسفت  ٚا ٚزض تیفاٖ

أا زٚتاض ٜت ٝضىُ اِٚی ٝذٛز تاظ ٔیٌطزز ضا ٜففطاظ

زیسٌا ٜذٛز زض ٔٛؾ ٛحطوت  ٚزض سفیالٖ زالفٓ

٘ ٚطیة یىی استٔ .ا  ٓٞاظ آتص ٔیآییٓ  ٓٞ ٚتٝ

تٛزٖ اضیا ٞط چٙس و ٝذفٛز ٌفعاضٕٞ« ٜف ٝچیفع زض

آتص تاظ ٔیٌطزیٓ .ایٗ آتص سفطآغاظ ٞفط حطوتفی

سیالٖ است» ٘یع ت ٝقٛض غطی زض لكنات ٔٙسٛب

اسففت أففا تفسٞ ٖٚففسف اسففتٕٞ .چفف ٖٛپسففطوی

تففٞ ٝطاوّیتففٛ

٘یأففس ٜاسففت  ٚتنثیففط زیٍففطاٖ اظ

تاظیٍٛش زض ضٗٞای سفاحّی تفیٞفسف ٔطفيَٛ

اٚستٔ .یتٛاٖ زض ٔفٛضز ٞطاوّیفت لالفُ ضفس تفٝ

ساذتٗ ٔزسٕ ٝتا ٔاسٞٝای ضٙی  ٚذفطاب وفطزٖ

ایٙىٚ ٝی حطوت ،تؿفاز  ٚرٙفً  ٚوطفٕىص ضا

آٖ است ،آتص  ٕٝٞ ٓٞچیع ضا ٔیساظز ٕٞ ٓٞ ٚفٝ

اغُ ذٛز ٞستی ٔیزا٘س ٔ ٚیتٛاٖ ٞستی ضا زض ٞط

چیع ضا اظ تیٗ ٔیتطز .ایٗ چطذ ٝو ٝزض ٔٛضز آتفص

ٔطتث ٝای ٔتيیط  ٚزض رطیاٖ ضسٖ زیس .اٌط ٔخفاَ اٚ

ت ٝعٛٙاٖ اغُ ٟ٘فایی عفآِ ا٘زفاْ ٔفیضفٛز  ٚتفٝ

ضا زضتاب آتص تٛزٖ  ٕٝٞچیع ت ٝقٛض وّی زض ٘ظفط

ٚاسك ٝآٖ  ٕٝٞچیع زض عآِ زض تيییفط  ٚزٌطٌف٘ٛی

ٞ ٚفٓ

وأُ لطاض زاضز.

آٚضیٓ آٌٖا ٜایٗ آتص  ٓٞرٟفاٖ ٔحسفٛ
ذٛز ٌِٛٛ

ضا  ٚحتی  ٓٞا٘ساٖ ضا زض تطٔیٌیفطز

حاَ تنییٗ حس  ٚحفسٚز ایفٗ زٌطٌف٘ٛی ضا تفٝ

 ٕٝٞ ٚساحتٞای ٞستی زض تيییط لطاض ٔفیٌیط٘فس.

زلت ٕ٘یتٛاٖ ضٚضٗ سفاذت أفا تف٘ ٝظفط چٙفیٗ

زالٕا ذٛز ضا اففعایص ٔفیزٞفس ٕٞ ٚفٛاضٜ

ٌِٛٛ
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تیص اظ آ٘ی است وٞ ٝسفت  ٚحتفی ایفٗ رطیفاٖ

٘ٛعی اِٟاْ  ٚاظ قطیك پی٘ٛس تا ذسایاٖ ٔفیزا٘سفتٙس

لففطاض زاضز  ٚتففٝ

ا٘ ٚیع ت ٝتث ا٘سیطٞٝای فّسفی ذٛز ضا ٘ٛعی اِٟاْ

است وف ٝا٘سفاٖ  ٚعفآِ ٘یفع اظ آٖ

اظ قطف ٘یطٞٚفای ذسا٘ٚفسی ،وف ٝزض ضفنط ا ٚتفٝ

ضففسٖ  ٚتيییففط ،اتتففسا زض ٌِٛففٛ
ٚاسكٌِٛٛ ٝ

تٟطٜٙٔس است .تٙفاتطایٗ ،شات ٞسفتی ٔتيیفط اسفت

ضىُ «اال »ٝٞظاٞط ٔیضٛز تّمی ٔیوٙس .پاضٔٙیس

ذٛز ٞستی عثاضت اظ وطٕىص  ٚسفیالٖ اسفت ٚ

زض ٔمسٔ ٝضفنط ذفٛز ٔفیٌٛیفس وف«:ٝاسفثا٘ی ٔفطا

وُ ٞستی ت ٝیىسیٍط ٔثسَ ٔیضفٛز (آتفص ،آب ٚ

ٔیوطیس٘س تا آ٘زایی و ٝآضظٚیص ضا زاضتٓ ضٚا٘ ٝاْ

ذان) ٔ« ٚطي ٞط یه ظ٘سٌی زیٍفطی» لفطاض زازٜ

وطز٘س تا ٔطا ت ٝسط ضا ٜتّٙس آٚاظ ٜاالٞف ٝای ٟ٘از٘فس

ٔیضٛز .تسٞ ٖٚیچ تٕایعی تیٗ ٔنمٔ ٚ َٛحسٛ

ؤ ٝطز زا٘ا ضا زض سطاسط ضٟطٞا ٔیتطزٔ .فٗ تفط آٖ

تيییط آٖ اغّی است و ٕٝٞ ٝرای ٞستی ضا زض تفط

ضا ٜوطیسٔ ٜیضفسْ ...ضفتاتاٖ تف ٝسفٛی ضٚضفٙایی

ٔیٌیطز .تٙیاز  ٚتٙیاٖ ٞستی تط ضسٖ اسفتٛاض اسفت

ٔیضا٘س٘س» .10پاضٔٙیس

ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝحٛا

ٔٙتٟای آضظٞٚفای ذفٛز ضا

ٔا آٖ ضا ٌعاضش ٔیزٞفس .زض

و ٝزض ٚال ٟ٘ایفت تفٛاٖ  ٚآضظٚی تطفطی اسفت،

ٔتيیط تٛزٖ ٞستی ٞیچ استخٙالی ٚرٛز ٘فساضز ٕٞفٝ

ت فٝزسففت آٚضز ٚ ٜحتففی ا ٚذففٛز زض ایففٗ قطیففك

ٞففٓ ا٘سفاٖ ٞ ٚففٓ

ٕ٘یضفتف ،ٝوف ٝاضاتف ٝضا٘فاٖ ا ٚضا تف ٝسفٛی ٘فٛض ٚ

چیفع ٔففیضفٛزٞ ،ففٓ ٔحسفٛ

حمیمت ٔیوطیسٜا٘س .فطاٌفطفتٗ ایفٗ ا٘سیطفٞٝفا اظ

ِ. ٌٛٛ

اال ٝٞزض ٚال ٘طاٍ٘ط ایٗ است و ٝایفٗ ا٘سیطفٞٝفا
«حمیمت» ٞستٙس  ٝ٘ ٚاظ ساذتٞٝای شٞفٗ ا٘سفا٘ی،

زبان پارمنيدس
پاضٔٙیس  7پسفط پفٛض

8

زض سفاَ 515 -510

تٙاتطایٗ ،یمیٙی  ٚحمیمی  ٚتطای  ٕٝٞلاتفُ اعتٕفاز

ق .ْ.زض ضٟط اِ ا 9زض ت ٝز٘یا آٔس ٜاست .پاضٔٙیفس

ٞستٙس .پاضٔٙیس

٘رستیٗ فیّسٛفی است و ٝا٘سیطٞٝای فّسفی ضا تٝ

چیعی و ٝذٛز ا٘ ٚاٌْصاضی وطز ٜظیطا االٞفٌ ٝفتفٝ

٘ظٓ وطیس .ا٘سیطٞٝا  ٚتیاٖ ا ٚساحت رسیفسی زض

است و «: ٝایٗ ٘ف ٝترفت تفس تفٛز ٜاسفت وف ٝتفطا

فّسف ٝضا ٔكطح وطز ٜاسفت .ایفٗ اغفُ رسیفس زض

فطستاز ٜتا ت ٝایٗ ضا ٜتیایی – ظیطا ایفٗ ضا ٜتطاسفتی

«ٞستی» است و ٝا ٚضا ت ٝاسفتفازٜ

اظ رازٍِ ٜس وٛب ضس ٜآزٔیاٖ تیط ٖٚاسفت -تّىفٝ

اظ ظتاٖ ذاظ ذٛز ینٙی ظتفاٖ ضفنطی سفٛق زازٜ

حك  ٚعساِت» (ٔمسٔ .)ٝضنطی تٛزٖ ایٗ تیفاٖ ٘یفع

است.

تسیٗ ذاقط است و ٝذٛز ضنط ٘تیزٛ٘ ٝعی اِٟاْ ٚ

فّسف ٝپاضٔٙیس

ایٗ ٚلای ضا حمیمت ٔیزا٘فس ٘فٝ

وُ فّسف ٝذٛز ضا زض لاِة ضنط تیاٖ

اضطاق عمال٘ی ا٘زاْ ٔیضٛز  ٚذٛز عثاضات ضنطی

ٔیوٙس .ا ٚضاٌطز ٔىتة فیخاغٛضی تٛز ( ٜاظ قطیفك

اظ را٘ة ذسایاٖ تفط ا٘سفاٖ سفطاظیط ٔفیضفٛز ،تفٝ

آٔیٙیا ) .فیخاغٛضیاٖ ا٘سیطٕٙسا٘ی تفا ٌفطایصٞفای

ٌ٘ٛففٝای وفف ٝی٘ٛا٘یففاٖ ذففٛزِ ضففاعط ضا ظتففاٖ ذففسا

زیٙی ٔ -نٛٙی تٛز ٜا٘س  ٚوسة ٔنا٘ی  ٚحمفایك ضا

ٔیزا٘ستٙس.

پاضٔٙیس

- Parmenides
- Pures
- Elea

7
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9

10

 -تىٞ ٝای ضنط پاضٔٙیس

ضسٜا٘س.

٘یع اظ ٕٞاٖ وتاب ٘مُ

احثات  ٚا٘ىاض حطوت زض تفىط ٞطاوّیتٛ
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آٖچ ٝضا و ٝپاضٔٙیس

 ٚپاضٔٙیس

زض غسز تیاٖ آٖ است اظ

ٕٞیطٍی ،حاتت  ٚالیتيیط وف ٝضا ٜآٖ «ضا ٜحمیمفت»

را٘ة آزٔی فطا٘ ٓٞیأس ٜاست  ٚحاغُ آٖ ٘فٛعی

است .أا ایٗ أطٕ٘یتایس تسیٗ ٔؿٌٕ ٖٛطفت ٝضفٛز

اِٟاْ ٔنٛٙی اسفت .زض ٕٞفاٖ رٕفالت  ٚعثفاضات

و ،ٝپس پاضٔٙیس

پیأی عطفا٘ی  ٚضفٟٛزی تفطای

ا٘سا٘ی ٘یع ٔنٙای ذٛز ضا چٙفساٖ آضفىاض ٘رٛاٙٞفس

ا٘ساٖ آٚضز ٜاست تا تٛر ٝتٔ ٝحتٛای پیاْ ٕ٘یتٛاٖ

ساذت ٘ ٚیاظ ت ٝتیا٘ی اِٟی ٘یع زاض٘س .ایٗ ضفنط زض

اال ٝٞضا تٔ ٝنٙی زیٙی وّٕ ٝزا٘ست ظیطا وفُ پیفاْ،

لاِة ز ٚترص  ٚیه ٔمسٔ ٝعطؾفٔ ٝفیضفٛز وفٝ

پیأی عمال٘فی اسفت  ٚپیٕایطفی ٔنمف َٛضا ٘طفاٖ

«ضا ٜحمیمفت» ٔفی٘أفس ٚ

ٔیزٞس .حمیمت ضاٞی است و ٝعمُ اال ٝٞآٖ است

ترففص ز ْٚضا «ضإٌ ٜففاٖ یففا عمیففسٟٔ . »ٜففٓتففطیٗ

 ٚاغٙٔ َٛكمی ا٘سیط ٝحفاوٓ تفط آٖ .اسفتسالِٟای

ا٘سیطٞٝای ا ٚزض ترص ٘رست لطاض زاضز وٕٞ ٝاٖ

ت ٓٞ ٝپیٛست ٝا٘س  ٕٝٞ ٚآٟ٘ا یىی است.

ترص ا َٚضا پاضٔٙیفس

اِٟأات اِٟف ٝتفطای پاضٔٙیفس

اسفت .ترفص زْٚ

احتٕففاال ٘ظطیففات فیّسففٛفاٖ ٌصضففت ٝاسففت وففٝ
پاضٔٙیس

پاضٔٙیس

آ٘چ ٝت٘ ٝظط زضٛاض ٔیآیس یافتٗ ٔتنّك ایٗ ا٘سیطفٝ
است ینٙی زست  ٚپٙز٘ ٝطْ وطزٖ تا ٞستی.

تاقُ تٛزٖ ٌٕ ٚا٘ی تٛزٖ آٖٞا ضا ٘طفاٖ

ٔیزٞس«.الظْ است وف ٝتفٕٞ ٛف ٝچیفع ضا پفژٞٚص

شعر پارمنيدس

وٙی ٓٞ ،زَ ِطظش٘اپصیط حمیمت تف ٝظیثفایی ٌفطز

راه حقيقت

ض ٝضا  ٓٞ ٚپٙساضٞای آزٔیاٖ فٙاپفصیط ضا وف ٝزض آٖ
ٞیچ حمیمتی ٘یست»(ٔمسٔ.)ٝ
استفاز ٜپاضٔٙیس

پیص اظ ٞط چیع االٞف ٝتف ٝپاضٔٙیفس

ز ٚضا ٜضا

٘طاٖ ٔیزٞس و ٝایٗ ز ٚضا ٜضا فیّسٛف تایس ایٗ زٚ

اظ ضنط ضا ٔیتٛاٖ عفال ٜٚتفط

ضا ٜضا تیأٛظز«او ٖٛٙت ٝت ٛذٛاٌ ٓٞفت (سفرٙی ضا

زضیافت اِٟفاْ ا ٚاظ االٞفٔ ٝعیفسی تفط پیچیفسٌی ٚ

ؤ ٝیضٛٙی پا

زاض)تٟٙا ضاٜٞای پفژٞٚص ضا وفٝ

اتٟاْ زض ف ٟٓضنط ا ٚزا٘سفت .آ٘چف ٝوف ٝاالٞف ٝتفٝ

ٔیتٛاٖ ت ٝآٖ ا٘سیطیس .یىی آ٘ىٞ ٝست  ٚتطای آٖ

پاضٔٙیس

ٔیآٔٛظز چیعی اسفت وف ٝزض زسفتط

٘إٔىٗ است و٘ ٝثاضس .ایفٗ ضا ٜیمفیٗ اسفت ظیفطا

ٔتفىطیٗ لثّی ٘ثٛزٞ« ٚ ٜستی» آٖ چیعی است وفٝ

پیط ٚحمیمت است .زیٍطی آ٘ى٘ ٝیست  ٚتفطای آٖ

ٕٞاٖ است و ٝاال ٝٞت ٝا ٚآٔٛظا٘سٜ

٘إٔىٗ است و ٝتاضس .ت ٝتٔ ٛیٌٛیٓ وف ٝایفٗ ضاٜ

است ٔیتٛاٖ ا٘تظاض زاضت و ٝایٗ ٞستی ت ٝزضستی

ت ٝوّی پژٞٚص ٘اپصیط است ظیطا ت٘ ٛفٔ ٝفیتفٛا٘ی

فٕٟیس٘ ٜطٛز یا حتفی تسفیاض تفا احىفأی ٔتففاٚت

٘أٛرٛز ضا تطتاسی  ٝ٘ ٚآ٘طا ت ٝظتفاٖ آٚضی...ظیفطا

ظٟففٛض وٙففس .احىففاْ  ٚلففٛا٘یٙی وفف ٝحتففی تففطای

ا٘سیطٞ ٚ ٝستی ٕٞاٖ اسفت»(.لكنفٔ .)1 ٝفیتفٛاٖ

فیّسٛفاٖ ٘یع سرط ٜآٔیع تاضس ِٚی تطای پاضٔٙیفس

ٌفت زض ٕٞیٗ لكنف٘ ٝرسفتیٗ ضفنط پایف ٝاغفّی

تطای پاضٔٙیس

ٕٞاٖ «ٞستی» است ینٙی آ٘چ ٝو ٝتفا وٙف ٖٛوسفی

ا٘ٙسیط ٝپأٙیس

ت ٝآٖ ٘طسیس ٜاست  ٚایٗ ٔٙتٟای آضظٚی پاضٔٙیس

اساسی لالُ ضسٖ تیٗ «ٞسفتی» ٘« ٚیسفتی» اسفت.

است .سّٛن  ٚعطٚد عمال٘ی پاضٔٙیس

ظٟٛض ٔفیوٙفس .ایفٗ پایف ٝتٕفایع

عطغ ٝای

رسایی وأُ ایٗ ز ٚحفٛظٔ ٜثٙفای اغفّی ا٘سیطفٝ

ضا ٌطٛز ٜاست تفا ٔحتفٛایی ذفاظ وف ٝرفاٚزاٖ،

است .ینٙی تٕایعی عمّی وف ٝزض ٚحّفٝ

پاضٔٙیس
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ا َٚتایس آٖضا تطریع زاز ٘ ٚثایس تیٗ آٖٞا ذّفف

ضٙاذت ٝضٛز .أا «٘یستی ٞ ٚیچ» آ٘چیعی است وفٝ

ٕ٘ٛز ایٗ است ؤ ٝسأحتا ،ز ٚلّٕطٔ ٚتٕایع اظ ٓٞ

اغال ت ٝا٘سیطٕ٘ ٝیآیس  ٚا٘سیطفیسٖ تف ٝآٖ ٕٞفاٖ

تطا عمُ عمُ ٚرٛز زاضز ،لّٕفطٞ ٚسفتی  ٚلّٕفطٚ

٘یا٘سیطیسٖ است  ٚسرٗ ٌففتٗ زضتفاض ٜآٖ ٕٞفاٖ

٘یسففتی .ایففٗ زٞ ٚیچٍ٘ٛفف ٝاضففتطاوی  ٚتنففأّی تففا

سرٗ ٍ٘فتٗ .پس تفیٗ ایفٗ ز ٚذّیزفی پیٕفایص

یىسیٍط ٘ساض٘س .تفط ٔثٙفای ایفٗ ز ٚتػفٛض اِٚیفٚ ٝ

٘اپصیط ٚرٛز زاضز ت ٌٝ٘ٛ ٝای وفٞ ٝفیچ عثفٛضی اظ

وأال ٔتٕایع ت ٝز ٚحىٓ اِٚیف ٚ ٝتفسیٟی ٔفیتفٛاٖ

یىی ت ٝزیٍطی ٕٔىٗ ٘یست .ایٗ زض ٟ٘ایت زٚضی

ضسیس ینٙی «ٞستی ٞست» ٘« ٚیستی ٘یست» «.ایفٗ

 ٚتی ضثاٞتی ت ٝیىفسیٍط لفطاض زاض٘فس  ٚا٘تمفاِی اظ

ضا ت ٝت ٛفطٔاٖ ٔیز ٓٞو ٝزضیاتی» (لكن .)6ٝفّسففٝ

ٞیچىساْ ت ٝزیٍطی أىاٖ پصیط ٘یست.

پاضٔٙیس

تا ز ٚتػٛض اِٚیف ٚ ٝتفا اتتفسای اظ اغفُ

ایٕٟٙا٘ی آغاظ ٔیضٛز.

زض ٔطتثفف ٝا َٚتفىففط پاضٔٙیففس

اغففُ ٚرففٛز

ٞٚستی ضا احثات ٔفیوٙفس ا ٚچیفعی وفٞ ٝسفت ضا

أا ایٗو ٝایٗ ز ٚاغُ ٞستی ٘ ٚیسفتی چٍ٘ٛفٝ

عثاضت اظ چیعی ٔیزا٘س وف ٝزض تفاض ٜآٖ ٔفیتفٛاٖ

فطا چٔ ًٙیآیٙس؟ اظ قطیك عمُ  ٚا٘سیط .ٝعمفُ ٚ

ٌفت  ٚا٘سیطیس ،تنس ا زض پی آٖ اسفت وف ٝتتٛا٘فس

ا٘سیط ٝاست و ٝایٗ ز ٚضا اظ ٔ ٓٞتٕایع ٔیوٙس ایٗ

احىاْ ٞستی ضا زضتاضٛٔ ٜرفٛزات تیفاٖ  ٚاسفتٙتاد

تٕایع تطای عمُ تسیاض تسیٟی  ٚاِٚی ٝتزّی ٔیوٙفس

ٕ٘ایس ّٔ ٚعٔٚات آٖ ضا پیٍیطی وٙس .ساس ،تا آ٘زا

چٙاٖ و ٝحٛظ ٜا٘سیط ٝضا تٟٙا ٞستی ٔفیپٛضفا٘س ٚ

پیص ٔیضٚز و ٝ٘ ٝایٗ ٞستی ضا احثات ،وف ٝتطذفی

فمف تٞ ٝستی ٔیتٛاٖ ا٘سیطیسٞ .ستی ٕٞاٖ اسفت

«٘طا٘ٞٝا  ٚغفاتی» ضا وفٞ ٝفط آ٘چفٞ ٝسفت تایفس

و ٝا٘سیط ٝت ٝآٖ تنّفك ٔفیٌیفطز  ٚا٘سیطفٕٞ ٝفاٖ

زاضت ٝتاضس آضىاض وٙفس ،ینٙفی پفی ٌفطفتٗ ِفٛاظْ

است و ٝتٞ ٝستی ٔیا٘سیطفسٕ٘ .فیتفٛاٖ تفىفط ضا

ٞستی تا ا٘تٟا .ایٗ چیعی اسفت وف ٝپیطفیٙیاٖ ا ٚاظ

تسٞ ٖٚستی یافتٞ ،ستی ٔحتٛا ٔ ٚتنّك ا٘سیط ٝضا

آٖ قفط ٜضفت ٝا٘س  ٚزض ٔٛضز آٖ تی زلت تٛز ٜا٘فس.

تطىیُ ٔیزٞسٞ .یچ ا٘سیطٝای تسٔ ٖٚتنّك ٚرفٛز

ٔا تایس تٞ ٝست ٘یطٚی وأُ آٖضا اعكا وٙیٓٔ.فا تفا

٘ساضز ٔا تا ا٘سیط ٝتٟٙا زض تاضٞ ٜستی تفىط ٔیوٙفیٓ

ٌفتٗ آ٘چٞ ٝستٔ ،ا٘ پیسایص  ٚتثاٞی  ٚتيییط یفا

یا ٔا تا ا٘سیطٞ ٝستی ضا ٔی٘أیٓ  ٚزضتفاض ٜآٖ فىفط

حطوت ضس ٜایٓ.

ٔیوٙیٓ .پس ٞستی ٕٞفاٖ اسفت وف ٝازضان پفصیط

اِثت ٝایٗ أط لاتُ شوط است و ٝزض تفىط ی٘ٛفا٘ی

است  ٚزض  ٕٝٞاضفیاء رٙثف ٝازضان پفصیط آٖٞفا ضا

ا٘ساٖ زاضای لٜٛای ت٘ ٝاْ «٘ » ٛاست و ٝایٗ ل،ٜٛ

تطىیُ ٔیزٞس .زض ٚال ٞستی آٖ است وٞ ٝط ٌاٜ

تٛا٘ففایی زضن ضاسففتیٗ ٔٛلنیففتٞففا ضا تفف ٝا٘سففاٖ

ا٘سیط ٝضخ ٔیزٞس تایس حؿٛض زاضت ٝتاضفس ،ینٙفی

ٔیترطسٌٝ٘ٛ ،ای لاتّیت ضاظٚاضا٘ ٝو ٝاضسك ٛحتی

ٞستی شاتی ا٘سیط ٝاست  ٚچیعی اسفت تفا چٙفاٖ

آ٘طا ٘یطٚیی ذاضری  ٚاِٟی ٔیزا٘س و ٝپس اظ ٔطي

ٚ

أىففاٖ زاضز تففالی تٕا٘ففس .ایففٗ ٘یطٚیففی اسففت وففٝ

زیٍط فالسف ٝالظٔفٔ ٝاٞیفت زا٘فص  ٚأىفاٖ پفصیط

ٔیتٛا٘س ت٘ ٝح ٛتی ٚاسفكٛٔ ٝلنیفتٞفا  ٚضفطایف

تٛزٖ آٖ است تا چیعی «ٞست» ٘ثاضفس ٕ٘فیتٛا٘فس

ٔرتّففو ضا تففطای ا٘سففاٖ آضففىاض سففاظز یففا لففٜٛ

ضثاٞت  ٚلطاتتی ت ٝتفىفط وف ٝتفطای پاضٔٙیفس

احثات  ٚا٘ىاض حطوت زض تفىط ٞطاوّیتٛ
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حمیمتیفاب ا٘سفا٘ی اسفت وفٔ ٝػف ٖٛاظ ذكفا ٚ

زض ظٔاٖ زیٍطی ٘ثاضٙس ٔستّعْ ایٗ است وف ٝاضفیا

اضتثا ٜاستٔ .ا تا ایفٗ لف ٜٛتف٘ ٝحفٛی ٔاٞیفات ضا

ٔساْ تیٗ ٞستی ٘ ٚیستی پفیص ٚپفس ضف٘ٛس تٟٙفا

ضٟٛز ٔیوٙیٓ ضٟٛزی تیٚاسفكٔ ٚ ٝسفتمیٓ وف ٝاظ

چیٙففیٗ چیففعی ضا ٔطزٔففاٖ عففازی تففاٚض زاض٘ففس.

ایٗ ِحال ٔیتٛاٖ آٖ ضا تا ضٟٛز تی ٚاسك ٝحسفی

تا ایٗ اٚغاف زض ٚال ٘ظطی ٝپطزاظی زض

ٔمایس ٝوطز .پاضٔٙیس

پاضٔٙیس

ٍٙٞأی ؤ ٝیٌٛیس چیفعی

تاب پیسایص ٞستی ضا ٘یع ا٘ىاض ٔیوٙس ظیطا ٞسفتی

و ٝزضن ٔیضٛز تایس ٚرٛز زاضت ٝتاضفس ٔٙظفٛضش

اظِی است ٚزاضای ٞیچ اتتسایی ٘یستٞ .ستی ٚاحس

زضن تٛسف ایٗ ل ٜٛاست.
تط ٕٞیٗ اسا

ت ٝتفىطٔٙكمی  ٚعمال٘ی زضتاضٜ

ٔٛرٛزات (ظیطا پاضٔٙیس

تف ٝاغفُ ٞسفتی عیٙفی

ٔٛرٛزات  ٚتفىط ٔٙكمی ت ٝایٗ ٞستی تسیاض پایثٙس
اسففت) ٞ ٚسففتی آٟ٘ففا ٔففیپففطزاظز .پاضٔٙیففس

تففا

پصیطفتٗ اغُ ٞستیٔ ،نٙای ذاظ ٚرفٛزی ضا زض
٘ظط ٔیٌیطز  ٚتط اسا

ایٗ فطؼ ٘تایذ ذاغی ضا

استٙثاـ ٔیوٙس و ٝتا تػٛض ٔطس ٚ ْٛضایفذ زضتفاضٜ
رٟاٖ ٚالنی ساظٌاض ٘یسفت« .تٟٙفا یفه ضا ٜتفطای
سرٗ ٌفتٗ اظ آٖ تالی ٔیٔا٘س وٞ ٝست ٚ ،زض ایٗ
ضا ٘طاٖٞای تسیاض است وفٞ ٝسفتٙس٘ ٜفا ظاییفسٚ ٜ
تثاٞی ٘اپصیط است ،ظیطا وأُ  ٚرٙثص ٘اپصیط  ٚتی
ا٘زاْ است ٝ٘ .زض ٌصضفت ٝتفٛز ٘ ٚف ٝذٛاٞفس تفٛز
چ ٓٞ ٖٛاوٞ ٖٛٙست یىااضچ ٝوُ ،یىتا ٔٚسفتٕط»
(لكن )8 ٝاست ینٙی ٞسفتی اتفسی  ٚاظِفی اسفت،
«تثفاٞی ٘اپففصیط  ٚتفی ا٘زففاْ اسفت...پففس چٍ٘ٛففٝ
ٞستٙسٔ ٜیتٛا٘س تثا ٜضٛز» ایٗ لكنف ٝتاظٌطفت تفٝ
لاعس ٜی٘ٛا٘ی است و( ٝاظ ٞیچٞ ،یچ پسیس ٕ٘یآیس)
پس ٚرٛز ٞطٌع لاتُ تثسیُ ت٘ ٝیستی ٘یسفت ظیفطا
آٖ فمف ٞست ٕٔ ٚىٗ ٘یسفت زض آیٙفس٘ ٜثاضفس ٚ
ٌصضت ٚ ٝآیٙس ٜزض ٔٛضز ٚالنیت ٔنٙا ٘ساضزٞ .ط چٝ
ترٛاٞس ٘یست ضٛز ،تایس تاضس تا ٘یست ضفٛز پفس
ؾطٚضتا ٞستی است .ایٗو ٝاضیا زض ظٔا٘ی تاضفٙس ٚ

 ٚوأُ است ،ظیطا وٕاَ ٞط چیعی ت ٝذٛز ٞسفتی
است  ٚآٖ اظ  ٕٝٞچیفع وفأّتط اسفت عمفُ ٕٞفٝ
وٕاالت ضا تٞ ٝستی ٘سثت ٔیزٞس  ٚآٖضا اظ ٕٞفٝ
وأُتط ٔیزا٘فس  ٚاِثتف ٝایفٗ ٞسفتی ٘یفع ٚاحفس ٚ
یىااضچفف ٝاسففت چفف ٖٛاٌففط ترٛاٞففس ٔتطففتت ٚ
٘إٞا ًٙٞتاضس تایفس تٛسفف چیفعی غیفط اظذفٛز
تمسیٓ ضٛز  ٚچیعی ت ٝغیط اظ ٞستی ٚرٛز ٘فساضز
تا ترٛاٞس ٞستی ضا تمسیٓ ٕ٘ایفس .اٌفط لفطاض تاضفس
ٞستی تٛسف ٞستی ٔٙمسٓ ضٛز چ ٖٛلسٓ  ٚلاسٓ
یىی ٞستٙس پس ٞیچ زٌٚاٍ٘یای ٚرفٛز ٘فساضز ٚ
 ٕٝٞیه چیع ٞستٙس  ٚاظ رٙس ٞستی .تف ٝعفالٜٚ
پاضٔٙیس

ٚالینت ضا زض تٙسٞایی لطاض ٔیزٞس «أفا

تی حطوت زض چ ًٙتٙسٞای ٘یطٙٔٚس»(ٕٞفاٖ) ایفٗ
تٙففسٞای ٘یط٘ٚففس ٕٞففاٖ آ٘ففاٖوفف( ٝسط٘ٛضففت ٚ
ؾطٚضت) است و ٝضىست٘اپصیط اسفت ٕٞ ٚفٛاضٜ
رٟاٖ ضا زض حػط ذٛز زاضز٘ ٚ .یع تٕٞ ٝفیٗ زِیفُ
ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝتٝعالٞ ٜٚستی غیفط لاتفُ تمسفیٓ
است ،ظیطا و« ٝآ٘چٞ ٝست ت ٝآ٘چٞ ٝست ٘عزیفه
است»  ٚپاضٔٙیس

ذالء ضا ٕ٘یپصیطز ظیفطا ذفالء

رایی است وٚ ٝرفٛز ٘ثاضفس  ٚرفایی وفٚ ٝرفٛز
٘ثاضس ،رای ٘أٛرٛز استٞ .ط تمسیٕی ضاٞفٓ وفٝ
ترٛاٞیٓ زض ٔٛضز ٞستی لالُ ضٛیٓ تاظ ذٛز ٞستی
است پس ٞستی ٕٞا٘ٙس است  ٚزاضای رع ٚیا ٔخُ

پژٞٚصٞای عّ ْٛا٘سا٘ی ٘مص رٟاٖ ،ساَ ٞطتٓ ،زٚض ٜرسیس ،ساَ ا ،َٚضٕاض ٜا ،َٚتٟاض 95

37

ٔ ٚا٘ٙس ذٛز ٘یست .ایٗ ٞستی ٔتٙاٞی استٔ ،ىاٖ

ٔٛرٝتط ٔیٕ٘ایسٕٞ .چٙیٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝتٕفایع

ٞستی حس زاضز ظیطا اٞ ٚستی ضا ٕٞچف ٖٛوفط ٜای

ٔیاٖ ٔنمٔ ٚ َٛحسٛ

و ٝزض تفىط افالق٘ ٖٛمطی

تػٛیط ٔیوٙس و ٝفاغفّ ٝآٖ اظ ٞفط قفطف یىسفاٖ

ٔثٙایی ٔییاتس ٘یع تطای پاضٔٙیس

است.زض تفىط ی٘ٛفاٖ تاسفتاٖ ٞفط أفط ٘أتٙفاٞیای

است  ٚچ ٝتسا اٌط اعظٓ ضفنط زض قف َٛتفاضید اظ

٘الع است تٙاتطایٗ ،حس ٘ساضتٗ ؾفنو ٘ ٚمفع

ٔیاٖ ٘طفت ٝتٛز ٔیتٛا٘سفتیٓ ضفٛاٞسی تیطفتط تفطای

ٚرٛز ضا ٔیضسا٘س  ٚرٚ ٖٛرفٛز ٚالنفی  ٚعیٙفی

ایٗ ٔسعی زض آٖ تیاتیٓ.

ضىُ ٌطفت ٝتٛزٜ

است ٚ ٚالنی ٕ٘یتٛا٘س ٘فأنّ٘ ٚ ْٛفأتنیٗ تاضفس

تا ایٗ حاَ ضایاٖ شوط است ؤ ٝا تا ایٗرفا تفا

پس حتٕا ٔٛرٛز است  ٚتطای آٖ غیط ٕٔىٗ است

فیّسٛفی ذطه  ٚتی ضٚح ٔٛار ٝتٛز ٜایٓ فؿایی

و٘ ٝثاضس .اِثت ٝایٗ ٕٞاٖ ٘مك ٝای است و ٝتسیاضی

سطز  ٚ ٚضاوس و ٕٝٞ ٝچیع زض آٖ ٕٞاٖ اسفت وفٝ

آٖ ضا ضاٞس تط آٖ ٔیزا٘ٙس و ٝپفس ٚرفٛز اظ ٘ظفط

تٛزٕٛ٘ ٕٝٞ .زٞای حسی ا٘ىاض ضس ٜاست ٞ ٚستی

پاضٔٙیس

ٔفازی تػفٛض ضفس ٜاسفت ٔ ٚحسفٛ

ضً٘  ٚت ٚ ٛقنفٓ ذفٛز ضا اظ زسفت زاز ٜاسفت ٚ

ٌٚط٘ ٝالظْ تفٛز یفا ضفایس تایفس ٔٙتظفط تفٛزیٓ وفٝ

ٞیچ ٚالنیتی ت ٝرع ٚالنیت عمال٘فی تفالی ٕ٘ا٘فسٜ

چٙیٗ ٚرفٛزی ضا وفٚ ٝغفو ٔفیوفطز

است و ٝتفىط ٔٙكمی ضاٌٜطفای اسفت  ٚزلفت زض

پاضٔٙیس

تفىط اظ ٕٞف ٝچیفع تطتفط اسفت .آضی اٌفط فّسففٝ

٘أتٙاٞی تاضس.
زض ٚال ٔیتٛاٖ ایٗ لكن ٝضا رسیتفطیٗ لكنفٝ

پاضٔٙیس

زض ٕٞیٗ را ذاتٕٔ ٝییافت لكنا چٙفیٗ

زض تفسیط ٔاتطیاِیستی زض تطاتط تفسیط ایس ٜآِیستی اظ

تٛز أا ا ٚت ٝرع «ضا ٜحمیمفت» «ضا ٜعمیفس »ٜضا ٘یفع

زا٘سففت.ا٘سیطففٕٙسا٘ی

تیاٖ زاضت ٝاست ؤ ٝطتثف تفا عفآِ ٕ٘فٛز  ٚحفس

چفف ٖٛتسففّط  ٚتط٘ففت سففنی زض اضالفف ٝتفسففیطی

استٌٛ.یی پاضٔٙیس

ت ٝل َٛاضسكٔ« ٛزثٛض ضفسٜ

ٔاتطیّیسففتی اظ تفىففط ا ٚزاض٘ففس  ٚوسففا٘ی چففٖٛ

و ٝزض تطاتط ٕ٘ٛزٞفا  ٚپسیفساضٞا تسفّیٓ ضفٛز» ( 4

ٌٕثطتس  ٚضایٟٙاضت ا ٚضا پسض ایس ٜآِِسٓ ٔیزا٘ٙفس.

 .)200/آ٘چٙاٖ ؤ ٝیتٛاٖ ٌفت زض ٟ٘ایت ظ٘فسٌی

تا تٛر ٝت ٝتفسیطی و ٝاضالف ٝضفس اظ ٘ظفط ٍ٘اض٘فسٜ

ذٛز ضا زض التال  ٚپیطإٔٞ ٖٛیٗ ٕ٘ٛزٞفا ٔفییافتفٝ

ضا زض ظٔفط ٜایفسٜ

استٞ .طچٙس وف ٝرفٞٛط ٜاغفّی  ٚپیفاْ ٔا٘فسٌاض

آِیستٞا لطاض زازٖ تا وفُ سفاذتاض فّسففی  ٚآضاء

پاضٔٙیس

زض ٕٞاٖ ضنط «ضا ٜحمیمفت» تیفاٖ ضفسٜ

ٚی ساظٌاضتط است .ظیطا ت٘ ٝظفط ٔفیضسفس وف ٝتفا

است أا ؾٕیٕ ٝضا ٜعمیفس٘« ٜیفع ٔكّثفی زض ذفٛض

عمفُ ضا واضفو ٞسفتی

تٛرفف ٝاسففت وفف ٝاِثتفف ٝذففٛز تحمیففك  ٚپژٞٚطففی

آضاء  ٚتفىففطات پاضٔٙیففس

ٔنمَٛتط آٖ است و ٝپاضٔٙیفس

تٛر ٝت ٝایٗ و ٝپاضٔٙیس

ٔیزا٘س ٞ ٚستی عیٙی ٞستٙسٜٞا ضا زض پطتف ٛتفىفط

رساٌا٘ٔ ٚ ٝستمُ ٔیقّثس.

عمال٘ی پژٞٚص ٔیوٙس ٘ ٝاظ قطیك تزطت ٚ ٝایٗوفٝ

نتيجه

عمُ ضا زض ضا ٜحمیمت ٚاغُ ت ٝحمیمت ٔیزا٘س ٘فٝ
حس ضا ،عمٌُطایی  ٚایس ٜآِیستی تٛزٖ ا٘سیطف ٝاٚ

ایٙىٞ ٝطاوّیتٛ

 ٚپاضٔٙیس

ضا تف ٝعٙفٛاٖ زٚ

لكة ٔراِو زض فّسف ٝتیاٖ ٔیوٙٙس ٔیتٛا٘س ٘تیزٝ
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احثات  ٚا٘ىاض حطوت زض تفىط ٞطاوّیتٛ

 ٚپاضٔٙیس

زٍ٘ ٌٝ٘ٛ ٚطش تا تفاٚتی ظطیو تاضس و ٝیىی تفٝ

ضففطف اِففسیٗ ذطاسففا٘ی٘ ،رسففتیٗ فیّسففٛفاٖ

ٕ٘ففٛز  ٚپسیففساضٞای حسففی اقٕیٙففاٖ وأففُ زاضز.

ی٘ٛاٖ٘ ،طط ا٘تطاضات  ٚآٔفٛظش ا٘مفالب اسفالٔی،

چٙا٘ى ٝحىٓ پسیساضٞای حسی ضا تٔ ٝفاٚضاء حفس

چاج ز ،ْٚتٟطاٖ 1370

٘یع تسطی ٔیزٞس  ٚاظ زض افتفازٖ زض ٚضقف ٝتفىفط
تٙالؽآٔیع  ٚزیاِىتیىی اتایی ٘ساضزٕٞ .اٌٖ ٝ٘ٛوفٝ
حس رٟاٖ ضا ٔتحطن  ٚغیط سفاوٗ زض ٔیاتفس شات
ذٛز ٞستی ٘یع ٔیتایست ت ٝتثف ٕٞفیٗ پسیفساضٞا

ٔحٕس حسٗ ِكفیٔ ،تفىطاٖ ی٘ٛفا٘ی رّفس ا،َٚ
ت ٛزٚض ٌٕثطتس٘ ،طط ذٛاضظٔی ،تٟطاٖ 1375
ٔحٕس عّی فطٚغی ،سیط حىٕت ض اضٚپا٘ ،طفط
غفی عّی ضا ،ٜچاج پٙزٓ ،تٟطاٖ 1376

ٔتحطن  ٚزض سفیالٖ زالفٓ تاضفس ٕٞ ٚفیٗ سفیالٖ

ٟٔسی لٛاْ غفطی ،تاضید فّسف ٝی٘ٛفاٖ ،6 ٚ 5

زالٕی ٞستی است و ٝاظ چطٓ ٔطزٔاٖ پٟٙاٖ اسفت

زتّی .ٛوی .سیٌ .اتطی٘ ،طط فىط ضٚظ ،تٟطاٖ 1376

ٕٞ ٚففیٗ غففیطٚضت اسففت وفف ٝتفف ٝفىففط ٚیژٌففی

٘زو زضیاتٙسضی ،تاضید فّسف ٝغفطب ،تطتطا٘فس

زیاِىتیىی ٔیترطس ت ٝقٛضی وٞ ٝطٞستی٘ ،یسفت
ٞ ٚط ٘یستیٞ ،ست ٔیضٛز .اظ قفطف زیٍفط تفطای
زیٍطی و ٝپی یافت تفىط ٔٙكمی است آٖچٙاٖ وفٝ
ٔیذٛاٞس شات ٞستی ضا زض ا٘سیط ٝتیاتس  ٚتا ت ٝأط
حاتتی زست ٘یاتس اظ وٛضص فطٌٚصاض ٘یسفت .ظیفطا
تطای ا ٚتفىط ؾطٚضتا ت ٝأط حاتت تنّك ٔیٌیفطز ٚ
زض رستزٛی أط حاتت عمال٘ی تط ٔیآیفس ٞ ٚسفتی
ضا حاتت  ٚتس ٖٚحطوفت ٔفییاتفسٕٞ ٚ .فیٗ حثفات
ٞستی است وف ٝأىفاٖ زضن  ٚفٟفٓ آٖ ضا ففطآٞ
ٔیوٙس.
منابع
رالَ اِسیٗ ٔزتثٛی ،تفاضید فّسفف ٝی٘ٛفاٖ ، ٚ
فطزضیه واپّسفت٘ ،ٖٛطفط سفطٚش ،چفاج سف،ْٛ
تٟطاٖ 1375
ضؾٛاٖ غسلی ٘ژاز  /وتایٔ ٖٛعزاپٛض ،تٙیازٞفای
فّسف ٝزض اساقیط  ٚحىٕت پیص اظ سمطاـ ،زضیفٛا.
ٞایّٙس٘ ،طط عّٓ ،تٟطاٖ 1384
ضففطف اِففسیٗ ذطاسففا٘یٔ ،تافیعیففه اضسففك،ٛ
اضسكاقاِیس٘ ،طط ٌفتاض ،چاج ا ،َٚتٟطاٖ 1366

ضاسُ ،چاج ضطٓ٘ ،طط وتاب پطٚاظ ،تٟطاٖ 1373

