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Abstract
Intellectual and theoretical similarities always have been noteworthy subjects among
great thinkers. Enthusiasts of this field, via using comparative analysis, have tried to
reveal important impacts in history of human thought. In the present study, we have
discussed the recognition of Plato’s thoughts and ideas in Chapter Four of Marzbannameh and have tried to present the overview via using content analysis and an
inductive method, and relying on the library and documentary studies. Providing the
evidence from Chapter Four of Marzban-nameh, we have revealed similarities in the
thoughts of the author of the book with Plato. An important point is that we should
become acquainted with intellectual origins of the authors of these works for achieving
a more detailed understanding of great works in the literature. A detailed readout of
Chapter Four of Marzban-nameh shows that the author, perhaps like Plato, believes that
there is only one true benchmark that can test everything and it is knowledge; only
wisdom can save us from engaging to invalid, worldly world and from being deceived
by the illusion. This kind of research, in addition to providing the possibility of a more
accurate understanding of valuable literary works, can be a setting for the exchanging of
helpful ideas among Persian literature and philosophy researchers.
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تأملی در نمودهای اندیشۀ افالطون در باب چهارم مرزباننامه
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چکیده

شباهت هایفکریونظریمیانبزرگاانننیشها ههااهنرومه اهخررتاهر اهای بارنیانوههاهرننباهرون ات 
عالق منیننب نشنحهزۀمطالعا هبابرر های طبیق تهرکهشییوننیبسیارینز أثیرو أثرهایارشان ازرر ارشخ
ننیشهۀبهریرننااشانکننی ررنشننهشتارننیشه هاوآرنءنفالطهنرربابچیاار مرزباانناما بازشنا ا ما شاهر 
چنینبا کی برمطالعاتکتابخان نیون ناریوب روش حلیلمحتهنچهمننینزیکل نزآنیانرنئ م گاررر  ا

هم



بابیروگیرینزشیهۀن تقرنش هنفزونبربیانشهنهیینزبابچیار مرزباننام هشاباهتهاایفکاریمللاککتاابباا
نفالطهننااشانم شهر نکتۀررتهر ها نشنن تک برنیر تشاب ب فیا رقیق رنزآثارمانیگارنربیات علیاا ه
مرزباننام نهاانما رهای

هایفکریایشیآورنیگاننشنگهن متهنآشناشی بازتهنن رقیقبابچیار 

باشیباتا تهاو
ک گهشانهشسنیۀ آننیزماننینفالطهنبرآنن تک  نیاشک کۀحقیق واهررنررک باشیها چیزرنباآن انییی
وآنمعرفتن ت  نیاتررورزین تک آرم رننزرن نشتغالب ایانب نعتبارمحسه اتوفرشفت شینب وهمو
تیالم  هننیبرهانی هایننکاتبنماشۀنصل فر ی های حقیقنشناستارن ات باشای النتت حقیاقوفر ایۀ
حقیقبرهاینمبناشکلگیرر انوهشهاش نزنشنر تهنمکانفیمرقیق رینزآثارنرزشانینرب رنفرنهمما کنای 
همچنینزمین نیمنا ببرنی عامالتفکری ازنیومیانانوهههرنننربفار


وفلسف ن ت 
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1ـ مقدمه
بازتهنن رقیقوننتقاریآثارمکتهبگذشتهاناب  وشنوشااهکارهایحکاا ونربا کا رر اارشخننیشهاۀملّاتهاا
ازبهروننیامه هخمیا ن تک هاهنروباشیب آن ها رنشت آرم با االشبارنیفیامننیشها هاای


رنهشت
گذشتهانهرنشت هایمهاهرونمکاناتآشنیۀتهررنم  هننینرزشاب کنی بازگهتب گذشت نمکاانااذشرنیسات نماا
گفتوگهباگذشت هایه برنیآرم ماکنن ت فررشااامع نیک ایهنیتهررنباا اارشخننیشهاۀبهاریبهسالیه
بنهرروژرفننیشهان رربارۀآشنیونش أملکنی 

نا  هننیآگاهان وبارقتب و عیتنکنهنتهر
«نسبت ارشخفلسف بافیلسهفغیرنزنسبت ن تک میان ارشخعلموشخصعالمبرقرنرم گررر رلیلنشنمایعا
هیچوا تاهررنبارفیلساهفآنعصار حایالناا کنایه
آنن تک  ارشخفلسف ررهرمرحل نزنرونرونعصارب  
ررحال ک  ارشخعلمب گهن نین تک ررهرمرحل نزمرنحلرشیو کاملشهعالمرنب حالتهروننا گاذنررونو

رنب قبهلآنمرحل ملز م کنی هیچرلیل واهرنینررک گفت شهرنظرشۀفلسف لاذّتماًالدررنظارفال افۀقارن
بیستمکامل رنزنظرشۀلذّتررنزرفیلسهفان ماننینایکهروشانفالطهنن ت»(نبرنهیا رشنان ه )3:1333

محتهنینثرومضامینفکریوفلسف ررنشنناهخنقایبایشنزهار

نقی نّت هشک نزننهنخنقینرب ن ت برر

چیزبرنیمنتقینهایترنررو نیابا أملو عاقررمتننااشانم شهر 
گفتن ن تک «نقی نّت باروشکرر ارشخ هنتالق وفلسف چنانچ رچارنفرنطو فرشطنههرهنزاال مکا اب
بسیارمیمررنقینرب ن توآنرنرربرر

(شاشهانفره  )24:1391

آثارنرب وهنرینا  هنننارشیوگرفت»

شیهۀروشاروش نربیاتوفلسف باایانهست شکساننیست نماچهنرغیغۀهرروهاررنتتنب عایق رشنعناصار
وایچییگ هاومهکالتزنیگ ننسان ن تهآنیارنب همم  هننمربهطرننست نشننر باطررنکا ماننایمطالاب
نشنانوهشهناهربیهتریم شابی زشرننزطرف «نفالطهنباآنک شعروصنعتگاریرننسابتبا حکااتومعرفات
تهنرم انینشته تهرذوقوقهۀشاعری رشاریرنشت نفالطهنررحکاتهمیانطرشقاۀن اتیتلو عقالوقاهۀ
شاعریو خیلایهنینشیارکرروبهر»(فروغ ه )26:1364نوب تهب م رننستک نا  هننینزفقططرشاقن اتیتله
هاۀنفکارتهررنبازگهکنی ب هاین ببهبرنیبیانونثباتنظرشا شهرگاوتز ما رننساتهبا نربیااتو اًیال
رویم  آورر ناهنۀبارزنشنمه هخه اًیلغارن تک شاشیبتهننآنرنعصارۀحکاتنفالطهننامیی 
مرزباننام ک نززبانحیهنناات

مرزباننام م نهشسی«:کتاب

ورنوشن نیزب هاینشیهوعالکررون ت نوررمقیمۀ
عُیمو عکرروننیوررعَیَمماعینیکلیل ورمن کتاب رشهرمهحهنب غرنشبحکاتومحههّب رغاشبعظاتو
نصیحتمًلآننساتت ننی»(ورنوشن ه  )24:1392
مرزباننام بررن اتانو اًیال کیا 

نشننرعانهانرهنیۀمحتهنوبنماشۀحکا مرزباننام ن ت «شیهۀن تیتلرر

رنرر نهشسنیوهننهنخرن تانهاوقص هارنبرنینثباترعاویتهششب کارم برر رررن تانهاونمًال ک با کاار
رفت  ع شیون تعال  رشنمطالبونمهرمیرّرروحان ب نفقذهنوفیممخاطابوتهنننایگاننزرشاکشاهر»
(قیرمانتان ه )23:1394

نفالطهنررااشهاوفیلسهفوورنوشن ررمقا نرشبشناتت م شهنی نماشیهۀبررنشتمهاب هارروننیشهاانینز
رنبطۀمیانحکاتونربیاتو اًیلهزمینۀبرر


 طبیق نفکارآنیارنفرنهمم کنی  
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1ـ1پیشینۀ تحقیق
نفکارنفالطهنرربسیارینزآثارمانیگارننیشهانینننشرنن ناهررنرر ب هاین ببانوهشهاای طبیقا ررتاهر
های رربارۀ أثیرنظرش هایویبرحکیاانونربیانفار زبانصهرتگرفت ن ت برر

وبازشنا

ننیشه هااو

عینلیشنورنوشن انوهه نهن تک برنینخستینبارننیا م شهر 
مرزباننامۀ 

آرنءنفالطهنرربابچیار 
1ـ 2سؤاالت تحقیق
باتهننشرقیقرن تان«رشهگاواایورننایرشن »ررمرزباننام ه اچ ننینزوما  اهننبا ننیشها هاایبنیاارشنو
ایانبین نهشسنیوا برر؟ 

باتهننشرقیقرن تان«رشهگاواایورننایرشن »ررمرزبانناما  ه ااچا نناینزوبا ناهرهااینصاالتمعرفاتو
تررورزیررننیشهۀنهشسنیوم  هننا برر؟ 
آشام  هننشهنهیینهانرنرک بیانکننیۀ أثیراذشرینهشسنیۀمرزبانناما نزآرنیفلساف نفالطاهنباشای؟ونگار
چنینن تآنآرنءکین ن ت؟ 
آشام  هننررمرزباننام ب ناهرهاش نزآرنءفلسف ر تشافت؟آرنئ ماننی قابلوهمونررنکحس بامعرفتو
بینشعقالن ه غییرایه ت ررایانمحسه اتوونقعیت غییرنااذشرمستقلنززمانه قابلروحبانف و نهماهیت
گانۀاانونف آرم ون تقرنرهرشکرر عضهبینه رنهشتهارهیزنزلذتو هصی با قناعاتهآمیختها 
عقلونشرنقه فاوتررمیزننتررو هنناش ذن نفرنرهبازگهتب عالمغیبو



1ـ 3فرضیههای تحقیق
ب نظرم ر ینهشسنیورربابچیار مرزباننام هبیشنزآنک ررا رن تاناررنزیباشیهم کهشی اننیشها هاای
حکا تهررنررقالبرن تانبیانکنی 
فر ی نیمبتن برااشهاونصالتمعرفتررنظرگاوهررونهشسنیومطرحگررر 
مرزباننام هنهانم رهیناهرنصالتمعرفتوتررگرنش ررآنیابسیارن ت  

بازتهنن آرنءنفالطهنونهشسنیۀ
بازتهنن رقیقبابچیار مرزباننام  و طبیقآنباآرنیفلسف نفالطاهنهگهشااینشانن اتکا نهشسانیوهتاهنو
مستقیموتهنوغیرمستقیمهنزآرنینفالطهن أثیراذشرفت ن ت فر یۀ هم نیزم  هننمطرحکرروآننشنن تکا 
تررگرنش ونصالتمعرفتنفالطهن ررنهاوورنوشن نیزواهررنشت ن ت نشنفر ی رراا خب نشان النلن ات
ک کین آرنینفالطهن أثیرگذنربهرون ت؟ 
با ها ب فرنونن ررتهر ها ناهرهاینصالتمعرفتوتررگرنش ررمتنمرزباننام هب نظرم ر ینهشسانیورر
نشنمه هخنزآرنءفلسف نفالطهن أثیراذشرفت ن ت  
1ـ 4اهداف تحقیق
مرزباننام باآرنینفالطهنآشاناش 

ررنشنانوهش ع م شهربانرنئۀشهنهیومستنینتآشکارگرررک نهشسنیۀ
رنشت ن ت حت نگرنشنمسئل ب هرعلت ثابتنههرهشباهتهایفکریمهاهرننکارنااذشرن ت 
مرزباننام  أکییم کنیک نثرش رشارنزحکاتهایناررن ت با ها ب نشنک نشننثربرتررومعرفات

نهشسنیۀ
مبتن ن تهررنشناستار الشم شهر ارر ت نشن خنثابتشهر 
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2ـ افالطون
نفالطهننزبزرگ رشنفیلسهفانرر ارشخننیشهۀبهرین ات نورر اال224قبالنزمایالرررتاانهنرونیبازرگو
نراانیب رنیاآمی ب  بب هنناش مال هنوقاتتهررنوقکحکاتکرر رر نبیست اله با قرنطآشناشایو
رو النزهانهین بانوبیروبرر 
«بعض نزمهرتیننقلکرروننیک نفالطهنب مهرقزمینوبعض نقاطآ یاشعن نشرننوحت هنیو تانمساافرت
کرر وظنغالبنشنن تک نززر هتو علیااتنوتبررنشت ن ت»(فروغ ه )11:1364
«مه هعاتنصل نخستیننهشت هاینفالطهنک شخصیتنصال شاان اقرنطن اتهعبار ناینز:ار اشررباارۀ
ماهیتفضیلتهماهیتعلمهوحیتشاکًرتفضاشلوآمهتتن بهرنآنیا ب هیچشکنزنشنار شهاااا اخ مًبات
رنرونا شهر  قرنط عارشکنارر ترنررم کنیوگفتوگهب بنبستم ننیامی هرچنیرراررونشاروهاش ب رنو
حلرر تمسائلب میانم آشی»(بهرمانه )23:1334مسائل ک ررمقا نظرشا هاایفلساف نفالطاهنهبا وشانورر
نهشت هایمتأترنوهب  فصیلبرر

م شهرهعبارتن تنز:نظرشۀنشیوه فاوتمیانبهرونبهره غییرایه ت ررعالم

ناهروونقعیت غییرنااذشرمستقلنززمانهنهایتبینشعقالن وب نعتباریعالممحسه اته قابالروحباانفا و
نهچیست وفنانااذشریروحونظرشۀ یا

نو 

نفالطهن 31البانشتغالب حکاتزنیگ کررورر ال324ایشنزمیالرررگذشت 


3ـ مرزباننامه
مرزباننام  رنن یبیمرزبانبنر تمبنشروشنررنونترقرنچیار ب زبانطبرینهشات «نبانن افنیشارررفصال
حکاایطبر تاننز ارشخطبر تانذکرنشنمرزباننام رنآوررون ت:نصفیبیمرزبانبنر تمبانشاروشناارشمکا 
کتابمرزباننام رننززبانوحهشوطیهرونن واِنوشایاطینفارنهمآوررۀنو اتهنگاررنناارل عااقل نزروی
ننصافن  قلییهمعان وغهنمضوحِکَمومهنعظآنکتاببخهننیوفیمکنیهتاکبر اررنناشبیایاایهفیلساهف
هنیااشیک کلیل ورمن ااعکررووبیننیک بیشنمیاهخنعاامرنبرنهلهنیورشهارنقلایمچنایرراا فخارو
مزشّتن ت»(صفاه« )1443:1363نکنهنآننثرنصل مفقهرشیون ت ول  راا هاش نزآنب فار ا رریوااهر
رنرر»(ورنوشن ه:1364مقیّم « )22ررنونترقرنشهمونونشلقرنهفتمهرونفاربایوننشنکا نزکاارشکایشهرتبار
مرزباننام ومحایبنغازینلالطیهیهصاحبرو ا نلعقاهل اآنرنبا نًارفار ا 

رنشت باشنی اورونشن صاحب
راا م کننی»(شایساه )132:1344
کاررفتا ررآنبا نناینزونین اتکا کاال نزنًارفاصال 
مرزباننامۀورنوشن ننهاش مصنهخرنرروگاه صناشعب  
م گیرروب شعرشبی م شهر نماب طهرکل نشننثرنزمحتهنوبنماشۀارماش ومضامینحکا ب بیرونیست  
روبنلهیهمترامننهلیس مرزباننام م گهشی«:نشنحکاشتنشرنن ماننینفساان هاایشهناان نزووورن اتانهاای
هنییمیاهع کلیل ورمنۀبییاایهنصهل نتالق ب ر تم رهیک باحکاتعال زشرکان ررآمیخت ن توهاۀ
(قیرمانتان ه )12:1394

کننیونیایچییوشیون ت امطلهبطبعشهنیگانشهر»
آنیاررلفاف  رگر  
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4ـ بحث و بررسی
4ـ 1تقابل جدی وهم و ادراک حسی با معرفت و بینش عقالنی
نفالطهنباوررنشتک برنیر یینب معرفتحقیق هب حهنسنا  هنننعتاارکرر زشرنونبستۀحهنسهشعنا عاالم
یربۀعاریهچیزینیستازایه ته وها ونامعتبرحاهنرث کا ررقلااروایشاینرر ما رهای ناهرهاابارنی
شنا نیوهایمختلکهشکساننیستنی زشرنمتعلّقاتنررنکحس هاهنروررحالشینو غییرحالتننی 
«آنهاوک با کًرنشیاءروبروم شهشمهترروشعهرمار تخهشنبیاا و اارشک ما شاهرونشایایکًیارباعا 
م شهنیک نفرنرنسبت ب شکنکت هآرنیگهناگهننبرنزرنرنی نماآنهاوک ننیشهاۀماا احایّرنیاایمًُوالنودگیارره
کلیاترنررم شابیموب رننشونقع م ر یم»(رنرنکرشهنانه  )26:1332
هاۀ الشنفالطهننشنن تک نهانرهیمعرفتچیزیغیرنزنررنکحس ن ت حتا با نظارنوهنررنکماانز
عالممحسهس نیامربهطب آلتهایحس مانیست ررونقعآرم باآلتهایحس تاهرنررنکما کناینمااتاهر
نررنکهباننین هایحس ماصهرتنا گیرر 
نفالطهنررر الۀفاشیونم نهشسی«:کس م  هننیشنا اش بیترورقیق رب ر تآوررک بیهترنزرشهارننتاهر
رننزقیی نآزنر ازرو نیاب شاریننیشه ررنشنرنوگا بررنررهب آنک ح بیناش وشنهنش شاحهنسرشهررنبا 
کارگیررو ام  هننیچهموگهشتهررنببنیرونز اا  نک کاریازمزنحمشینومههّش اتتننینررهکناارو
اهشی »(نفالطهنه )292:1324
نفالطهنب  فاوتاییوهمونررنکحس بامعرفتوبینشعقالنا معتقاین اتوررباابچیاار مرزباانناما ه
عبارن مهاهیوم شهرک گهشایمهنفقتنهشسنیوبانشننظرنفالطهنن ت «رشهگفت:کین چیزمهاهر اتومهااهر
نیست رشن گفت:آنچمهاهر تومهاهرنیستههرچفارورفلاکقار اتنزمفاررنتطبااشعومرکبااتناساا »
(ورنوشن ه )244:1392نزنشنعبارتچنانبرم آشیک نهشسنیومفررنتطباشعومرکباتناسا رنآنچیزیم رننایکا 
هممهاهرن توهممهاهرنیست ا آنیانا  هنننیمنهأمعرفتباشنی زشرنصاحبمعرفتبرچیازیمعرفاترنرر
ک مهاهرن ت ا هرچ فرورفلکقارن تشاب قهلنفالطهن اا نشیایازش همنهأوهمونقعم شهنی 
« رشهیک ب وقتنفسهنچهننبلی نزحهلبهرشخت وچهنمغناطی ررآهنآوشخت مقتینیلهکرشایاطینو
ایههنیانهرمالعینبهرهقافل  اترکارونن اللو رنفررهزنانوهموتیال»(هاان )212:ررنشنعبارنتب طاهر
گسترروبح  قابلمعرفتووهممطرحنهیون ت نماوقت وهموتیالرهزنان  صهرم شهنیک تطارنب شکل
صهنبورروغرنررلباسرن ت م نااشاننیهب طهرطبیع عقلوتررهو یلۀرهاشیننزرن وهموتیاالور ایین
ب معرفتحقیق ن ت 
ررااش رشهرآوررون ت«:ب نغهنءون اللتلقرننزرنوحقونیاتم گررننیینیونباطیالتیااتتررچهام
تررچهمآرمیانهنااشانگرننیشهۀنهشسنیوررنمکانتطا

آرمیانآرن ت م ناهرنی»(هاان )213:آرن تننباطیلتیات
ررنررنکاتحس ن ت 
رربخه رشهرینزمتنهب رن تاناسرنحهلمیزباننشاروم شهر حکاشت ک مهلهینیزررمًنهیآنرنبیانکررو
ن ت « بساتطاهاک وهمب صهرتصهنبررنظرآورروبسارروغهاک تیالررلباسرن ت فرننااشیهچنانکاسر
نحهنلمیزبانرننفتار»(هاان )222:
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«میزباناسررنفرمهرک بروفالنشیه ک فالنااینیار تهبیار اسربیچاروب حهلچهموتبالعقالمبتلا 
بهرهبرفت چهنچهاشبرشیه آمیهعک آنررآشینۀکنناایبصرشروحیمناهر ب نزرشکایرآمیک شیها 
رون تهکین شکآر ؟ هیچچارونیننستهازآنکاسررنگفت:نزروگان شک بهکنورشهربیار اسربا حکام
نشارتایر نگرنبرشیه زرهبهکست چهنرشهرینیافتهتاشبوتا ربازآمیوحکاشتحالبازگفت میااان
رنمعله شیک تللرربصراسربهرون ررنظرایر نشننفسان بیرآنگفتم ابینن ک حا بصرباآنکررنررنک
نعیاننشیاء لیم رحهنسن تنزمهنقعغلطنشاننیست»(هاان )223:
نشنرن تاننیزب نمکانتطاررنررنکاتحس نشاروم کنی چنانک حت ح بیناش نیزنزنشاتباوبا رورنیسات 
ررحال ک ب ح بیناش ررنررنکنعیاننشیاءبیشنز اشرحهنسم  هنننعتاارکرر 
4ـ 2فلسفۀ اخالقی خردگرایانه
« رربابنتالقهنفالطهنماننی قرنطبرآنن تک عالنیاکتز علامبا نیکا ن ات»(فروغا ه )32:1364
«نهرش قرنطب فضیلتهشعن شافتنآنچ صحیحوآنچ نیکه تهفلسفۀنتالق تررگرنشان تهننیوم شهرکا با 
مهابآنتررشاعقالنیتشهان عاملمسلطرر لهکنتالق ن ت»(توشنه  )21:1336
کسنهفهنررتاطرنت قرنط م نهشسی«:روزینز قرنطار یینیآشاکس ک م رننیآرما چا باشایبکناینماا
رفتارشبرتالفآنن تهب عقییۀ هرنناول  عیکنلنف ن ت؟اا خرنر:ب هیچروی زشرنفرق بامرر نارننو
آنیاک بتهنننیهرنه رنننتخابم کننیوب کارهاش ر تم زننای
فا یولها گسیخت نینرر شقینرنر هاۀکسانه ا 
نشنرومعتقی هرک کاربیم کنین رننا تون تهشهتنرنر ا نا آنکا کا 
ک برنیتهر هرمنیم رنننی نز 
نیک وزشباش رنم شنا یچیزیرنبرعینلتوفضیلتبر ریم نییون کس ک نشنرورننا شنا یکاریمهنفق
عینلتوفضیلتم  هننیکرر »(کسنهفهنه  )132:1343
گهشامهلهینیزررنشنباببا قرنطونفالطهنهمعقییوبهروک ررمًنهی رورون ت :
فــرد دیــد عمــد عمــل بــیهــیش شــ

پــــا ن اشــــد مــــردم اال مردمــــ
(مولوی)333 :1331 ،

نلبت  قرنطب نشننتیی ر ییوبهرک ماکنن تعیونیچنینبینیشهنیک شکحکامنزحکامرشهارناا  هننای
صحیح رباشی نمام  هننینزآنبیترباشی ب نشنمعن ک نتییۀبیتریبرآنحاصلباشی نشنگفتۀفلساف هنصاالت
عالرنب ذهنم آورر  
قرنطب نشننظرمخالکه ها رنشت نمانورنرن

نا کرر « اقرنطرربرنبارمخالفاانشررنشانباابنصارنر

م ورزرک وقت شکازشکارشانبیااریمرنایشبین م کنیهررونقعبیشنزتهرمنآشنیون رنم رننی هنهام کا 
مرر ررنشنباروک رولتچ فرمانهاش باشیصاررکنیباهمنتتالفنظرم شابنیهنشننتاتالفنهاانما رهایکا 
برت مرر رربارۀآشنیوبیشنزرشهرنننطالخرنرنی ا نزاذشرفتننشننتیی ناگزشرشمک شاخصرنناابارنیچیزهاا
میزنن بیترنزشخصنارننن ت»(رن له )229:1394
نهانرهنیۀنهایتتارربارنینهشسانیوقبالنزننیاا 
رررن تان«رننایرشن ورشهگاواای»عبارن واهررنررک  
عالن ت نوهمچنینترررنرنهناایننسانب اارۀرن تمعرف م کنی «رویب ر تهرمیترآوررک تاطر اهرر
اانبکاررنونزشاک

نعاالنشننتیی چ م  بینی؟گفت:چهنکاریبَینَطَرَف نلنَّقیضنفتیهحکمررآنقضی برشک
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هننیشهییننتتیارعقلنیست عَس نَن َکرَههنشَیئادههتَیرٌلَکوموعَس أَن وحِبّهنشَیئادوهُاهَشَارللَکوام»(ورنوشنا ه
 )222:1392هاانگهن ک مهاهیوم شهرهنهشسنیونظرتهررننززبانشخصیتنصل رن تانچنینبیانم کنایکا 
وقت شخصمیبهرب ننتخابشک نزرورنومتناقضن ته نیان تفارۀرر تنزعقلهقبلنزننیا عالهب نوشااری
م ر انی 

بان تنارب آش نینزقرآنکرشمشارآورم شهرکا تاهشآمایهاشااکرنهاتهاانزنماهرنباشایمبناای

صایمگیریقرنرگیرر  

رربخشرشهرینزمتنآمیون ت«:رشهگفت:فاشیۀتررچیست؟رشن گفت:آنکچهنرنوحقگمکن هنوزماا 
ناقۀطلبترنب اارۀرن ت کهیوچهنغاهینشهیهننی ننایوگسااروالای حاقگازنرتنوباشایوچاهنرر
مصارماتوقاشعااشتبلغزر ر ت گیرتنوباشیوچهنروزگارتب روزرروشه نفکنیه ارماش  اهننهرینزکیساۀ
ک یایاش  عارتنوبخهیوچهنبتر

ررکنکحفظنونشانباش هاانرننزتطاوتَطَلورلرننزنسیانوزَلَال

نومصهنرنرر»(هاان )263:
نزنشنعبارنتچنینررشافتم شهرک نهشسنیوترررنبرعالمقیّ م رننیوبرآنن تک  نیاباکاربستعقله
ننسانتطارننزصهنببازم شنا ی نوترررنبازرنرنیۀاانورلنزتطاوفرنمهش م رننی ررحقیقتبر ریتارر
براانورلهنهانرهنیۀایانبین نهشسنیوونهایتتررنزنظرنو ت همچنیننهشسنیوررنشنااالتهبرنیترر
شخصیتمستقل ررنظرگرفت ن توهاۀفعلهارنب نونسبتم رهی ررنظرگارفتنچنایننقاشفعاتنا نیبارنی
تررهنفزونبرمعرف تررآنک ررااشهاوشکنبزنرهفلسفۀنتالق تررگرنشان رننیز ینع م کنی 

4ـ 3تغییر پیوسته در جهان محسوسات و واقعیت تغییرناپذیر مستقل از زمان
مسئلۀثباتو غیّرشک نزقیشا  رشنمه هعاتفلسف ن ت ب گهن نیک حت قبالنز اقرنطونفالطاهننیازنظار
ننیشهانیننبزرگرنب تهرالبکرروبهر اارمنییسباوررنشتک ونقعیتهنبییومساتقلنززماانن اتو غییارو
غیرّیک ررعالمظاهرایشینرم شهرهنمریمههه ن ت «چیز غییرنااذشرآنمهاهرین اتکا  نیاابا شااری فکّار
محضررشافتن ن ت [و]فلسف ررمقا شنا اش مهاهر غییرنااذشرههیشۀتینب آرمیانن ت»(بهرمانه )61:1334
نزطرف هرنکلیتهسباوررنشتک ررایانهیچچیزااشینرنیستوها چیزررحال غییارو حاهلن ات گهشاا
رکیبنشنرونظرش هب نظرشۀنفالطهنرربارۀماهیتروگانۀایانننیامییون ت 
نفالطهنررر الۀ یااشهسم نهشسی «:ن تار]صانع[ب نشنننیشه نفتارک  صهشرمتحرک نزنبایشّتبا وااهر
آورروب نشنمنظهروررعینحالبرنینشنک نظمونظا تز رنب ایانببخهیهنزنبیشّتکا علا نلایون ررحاال
وحیت و کهنن ته صهشرمتینوم  اتتک برطبقکًرتعیرایه ت ررحرکتن ت نشنهااانن اتکا ماا
زمانم  نامیم شهان  خنرن ترربارۀهست نبیینشنن تبههشیمهستوعبارتبهروتهنهیبهررنفقطرربارۀ
شینو حهّل ک ب مهنزنتزمانررارشانن تهحقرنرشمب کاربرشم»(نفالطهنه )24-26:1321
ررنرنم ناهن هاش نزمتنبابچیار مرزباننام بیانم شهرک  أشییکننیۀنشننظرشۀنفالطاهنن ات «رشاهگفات:
کین چیزمهاهرن تومهاهرنیستوکین چیزمهاهرن تو لبواهرنزنوناماکن؟رشن گفت:آنچمهااهر
ن تومهاهرنیستههرچ فرورفلکقار تنزمفررنتطباشعومرکباتناسا ک حقااشقآنایه ات براا اتو
نازنیآنرر الش و حلّل اهرذرونیک نزآنب عالمعی بازرورهرشهریقائممقا آنررواهرآشیبر بیلننتقال
صهرت وآنکمهاهرن تو لبواهرنزنوناماکنهعالمنلههیّتوذنتااکونابنلهاهرک فنااوزونلرنبا 
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هست آنرنونیست»(ورونشن ه244:1392و )241
رراایرشهرمرزباننام آمیون ت «:رشن گفت:ایانبر قسمن تهشکا مفاررنتعناصارومرکبااتکا نز
نازنیآنحاصلم آشیوآننزحرکاتنیا اشیوبرشکحالن اشایو بایّلو غیّارحااتدفحااتدنزلاهنز آنن ات»
(هاان )224:
« یه عالمعقهلونفهسنفالکک اههرنشهاننزبساطتو رکیببریباشیونزنسبت کهنحرکاتعاریو
نزنقصحیثانو غیّرزمانومکانلباسفطرتب  رچهاۀقیسوطیارتشست وایهاکاریبارگااوعلّیاینشافتا »
(هاان )229:
رر نشنعبارنتهنزطرف ب  غییرایه ت ررعالمماروونز هیرشهرب عالمرورنزنسبت کهنوحرکتو غییار
زمانومکاننشاروم شهر 
4ـ 4تقابل روح با نفا و تد
«عالمننسان ررمابعینلطبیعۀنفالطهن ههاچهنشکتطمرزیب  صهرآمیون ت ننسانررنشنک باینرنررهاازوعاالم
اساان ن تو أثرنتحس ماننیآنرنررشافتم کنی لیکنررعینحالروح(شاعقل)غیرماریرنررک مساتعیشاناتت
چنینشکفاعلرنهنااونرنروکننیوشعن نف رنررک هاچهنشکنرنب بان هصیکشیوکا هامرنننایوو

صهرن ت نوهم
رنهبرن توهمب و یلۀرون بهشعن روحوبینرننیوورهبریم شهر»(اااکینون تروله )169:1332
نفالطهنررر الۀفیروسب نشنمه هخم اررنزر«:نف رنب رون ببالینرونرّنب بان ماننیما  اهننکارر نازر
تینونیننن بانونرّنب بانهر نییبونصیلننی نمانفهسرشهرن بانتهبوبیآمیخت رنرنی نخستباشیباینن 
ک نرّنب  بانآرم هرننینرون برنب عییورنررونزنشنرون بشکا نییابونصایلن اتورشهاری ارکشو
بینصل ا رننیننرّنبۀآرم کاررشهنرواُررنی ن ت نف ها ااشکحقیقتن توفرمانرونش برآنچا بایون
نف ن تها بانو ت نما وقت کاملن توبالهاشش المن تمیلب فرنزرنرروبرایانحکارنن ما کنای 
کنیهبالهاششانمرروم شهرومیلب نهیبم کنیوب زماینفارورما آشایورر

نماوقت ب صهرتناقصالهوم 
قالب نم رور»(نفالطهنه )134:1324
رربابچیار مرزباننام ب مه هخمبارزوبانف هشاب قهلنفالطهنروحفان وهمچناینگاههرمرکابننساان 
نشاروشیون ت «هااناک ب رشا ت ه نطبیعترنرن کرر تک رر خنگفاتنتاهررن ازشانا ناا زنایورر
ایارنکبربانف کافرشاهیرزر تک نزایهارما رنا ننینزرهنماچ کنمهچهنشروخرفتهملز شیهناچارقی 
ایشم باشینیار»(ورنوشن ه )222:1392نهشسنیوررنشنبخشهنفزونبرنشنک ب مه هخمبارزوبانف نشاروم کنیه
نزرن کررن ه نطبیعت خنم گهشیوآنشارآور هبی نفالطهنرربارۀنرّنب باان ن اتکا باشاین اب ارکشرن
رهبریونرنروکنی  
ررااش رشهرم گهشی «:گههرفرشتهانعقلااکستک بییرنبیننهیچآشناش نیستوگههررشهننآزوتهام
ک ازبییوزشت نفرماشیوگههرمرر نزنشنهررومرکبک هرگاوک گههرعقلررنوب انبشآشیهذنتنوبا 
لباسمالکیتمکتس شهرونف نوررنفعال تهرها  لقینرحاان شنهروهرگ ک گههرآزوتهمررنون اتیال
کنیهب صفترشهننبیرونآشیوررنمرونی ب نلقایشیطان گرنشی»(هاان )264:
نفالطهنهب نییببهرنن بانونرّنب باننزرتینونینننشاروم کنیوم گهشینفهسرشهرهن بانتهبوبیآمیخت 
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رنرنی ورنوشن نیزررعبارنتباتبرهاینمه هخ أکییم کنیوم گهشیگههرفرشتهانهعقلاااکوگاههرمارر ه
مرکّبنزعقلااکوآزوتهمن ت 
4ـ 3ماهیت سهگانۀ جان و نفا عدمی و استقرار هری

در سه عضو بدن

نزنظرنفالطهن« نرنرنی ازمیمن تک  انبۀنف ررآنیان تقرنررنرر  رمقرعقل  ین مقرعهنطاک
وهاتونرنرو شکماایشیهنتن ت»(فروغ ه )222:1364
ررمتنرن تانبابچیار هب نشنماهیت گانۀاانآرم ونر باطهرشکباشک نزنعضایبینهب طاهرمساتقیم
نشاروشیون ت «اانمرر  حقیقتن تب  عضهنزنعضایرئیس قائم شک روحطبیع کا نزاهارمنبعا 
شهروباق نوب میریباشیک نزقهّتغاذش ایهنینوگررر رو روححیهنن ک منهاأنورلن اتومبایأحا و
حرکتنزنشنیاباشیوقهّتنزنوانبشنفالکونیرنتمستفار ته یه روحنفسان ک محلنورماغن تو فکار
و یبرنزآنیاتیزرههاچنانک قهۀنامی ررروحطبیع طلبغذنکنیهقهۀمایزوررروحنفسان  عارتروایاان 
اهشیونزن بابشقاوتناتنابنااشیون تاینرقهنینونزنارنیعلهیوهیاکلقی

بهروتلقتکااالنونشان

ن تک ومَنْشُلتَنلحِکْاَۀفَقَیْنووِ َتَیْرندکًیرندوماشُذَکَّرونلّانولهنلْالبابْ»(ورنوشن ه264:1392و )261
4ـ 6سرنوشت
مسئلۀ قیشرو رنهشتهنزمیم رشنمسائل ن تک ررطهل ارشخهذهنبهررنب تهرمهاغهلکاررون ات باا
برر

نهشت هایمنسهبب نفالطهنهم  هننررشافتک نونیز حت أثیرهااینمسائل باهرون ات «اایشنزآغااز

فلسف هشهنانیانرربارۀایاننظرش شانحسا

رنشتنیک م  هننآنرنرشن شانتالق نامیی مطابقنشننظرشا هارک 

شاچیزیااشهاوووظیفۀمعین رنرر نشننمر ابعمهیتزئهسنیست زشرنتهرزئهسنیز ابعهاانقانهن ن تک ا 
بررشهرننحاکمن ت نشننظرش بامفیه  رنهشتو قیشربسته رنرر تینشاننیزکامالد ابعنشنقانهنننای ایین ات
ک شالهرۀ صهرنفالطهننزعینلتنیزمبتن برهاینایانبین ن ت»(رن له132:1394و )133
ررباورنفالطهنه«عینلتعبارتن تنزنشنک هرکس ررااشهاوتهرشقرنرگیرر شیرهنهام متعارلن اتکا 
ایه  ورو ربازو رار تهرکین ب کارتهرب ررنزنیوررنمهرطبقااترشهاررتالاتنکننای»(هااان )132:رر
ر الۀ یااشهسهفر یۀایانشنا

نفالطهنمهاهیوم  شهر ررنشانر اال  عرشفا نززمااننرنئا شایون اتکا 

ب نر باطبامفیه  رنهشتنیست «هست کاملتالین تهلیکنررمرحلۀمحسه اتنمکانتهرمحالن ات نشان
بهرک رأیتینبرنشنقرنرگرفتک  صهشرمتحرک نزتهرایشیآورروهنهام ک آ اانرن نظیمکررنشن صاهشر
رنمخلیول نزحی عیرمتحرک اتتهحالآنک نف تلهرباروحایتن اتهنرن اتونشان صاهشررن اازمان
م نامیم»(هاان )221:ررااش رشهرنزنشنر ال آمیون ت «:رنیااااانهرننفاان وبااق ررشافاتکارروونزنشان
اانهرننکاالشافت وتهراانهریمرئ گهت ن تک حاهیتاینیمحساهسن اتکا صاهرتتاینیمعناهی
نامحسهسن ت»(هاان )222:نشنعبارتهمفیه  رنهشترنب ذهنونررم کنی زشرنرنیایمحسهسرنچیزیاز
ظیهرتینیمعنهیِمحسهسنا رننی 
رربخشرشهرینزنشنر ال آمیون ت «:روقسمعلتواهررنرر علل ک باشعهرنیوآنیاش ک ب و ایلۀعلال
رشهرب حرکتررآمیوننیوب نهبۀتهرونرنرشیوننیعللرشهررنب حرکاتررآورنای علالنخساتینبااشاعهرنیو
ازنیۀچیزهایتهبوزشباشنی عللرو آثار صارف ب نظموقاعیورنایشیما آورنای هارروقسامعلالرنباشای
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کرر زشرن آفرشنشمرکبن تونز رورتوشعهر رکیبشافت ن ت ررنشنیا یااشهسب ابرما ااررنزر 

بح رربارۀ یا ک ابرررآفرشنشرنرر»(هاان )222:
ررمرزباننام نیزماننیبسیارینزآثارنهشسنیگاننشرنن هشهنهیینزنعتقارب  قیشرونرنرۀنزل رشیوم شهرک با 
بعض نزآنیارربابچیار کتابنشاروم شهر :
«بررأیتررمنیننکارآزمهرواهشییو نیستک روچیزبرشکحالااشنیوناانی شک رولتررطاالعهرو ااانرر
نک هررونزغاشت معله ونَمَییمعینن ت نمروزک نشا ررایاانونتینو توقضااآنیااکا ر ااینوههار
یبیریک ماننینزشمبرنهانۀکارنیاشیوهرننیشه ک رررفعکارنوکنیمهتا نااشی»(ورنوشن ه214:1392و )213
« [مار]اهتبرآفتابکرروبخفتهنزآنب تبرک ششایتکعبتین قیشرنزایتمهن مهنفقتهنهیآمای
وچیارگهشۀ ختنررعناصربررویبقاینوتهنهینفهانی»(هاان )223:ررااش رشهرنززباانمارررشنا آمایو
ن ت«:مهرنرنرتنزل نزنلتتب شاانزاهتزمینتهن تستوطیارترنمنآترنلزماننزلهثواهرشاا قایشر
کررووزماننفسارشیاطینررعالمکهنوفسارب  رآورر»(هاان« )223:وآناچنزهاا چیزهاازمانرور ر اته
روزینامقیرن تک کسبآنمقیوربسترنیستم»(هاان )262:
4ـ 7پرهیز از لذت و توصیه به قناعت
ررآثارمنسهبب نفالطهنبرارهیزنزلذتطلب و هصی ب  اروزشست  أکییم شهر ب عقییۀنفالطهنهنگرننسان
نیازمنییهاششرنمحیورکنیهباقناعتواهل ننیکم  هننیزنیگ کنیوهایننمارفرنغاترنبارنینوبا نرمغاان
م آورر ررنتیی با ارکزتز م  هننیب است واهیحقیقتاررنزر گهشانوو قرنطهزنیگ زنهینن رنب شارط 
أشییم کننیک مقیم نیبرنیکسبمعرفتباشیوب زهینابمیانۀزشارینینرنی  
نفالطهنررر ال نینززبان قرنطم نهشسی «:صایمقطع منبرنشنن تک بکهشم ارربرنبرفیلبثابتکانم
ک آنچیزیک باع شیون تک زنیگ مختلط]نزرنناش ولذت[هتهن تن وررعینحاالتاهبباشایههرچا 
م تهنهیباشیباعقلورننشتهشه رنررهن بالذتوتهش وبنابرنشننظرش حقرنرشامبهاهشیمکا تهشا رر
نگرنشن بارب عقلمننعتاااریبکنایمهمر باۀ اه نیازاااینونیسات»

مر بۀنولقرنررنررن ررمر بۀرو وحت 
(نفالطهنه )699:1324
ررنرنم ناهن هاش مهاب نزبابچیار مرزباننام بیانم شهر ا طحرشهرینزشباهتهاایفکارینهشسانیوباا
نفالطهنآشکارگررر 
«نما یبیرصالحوننیشه منیحآنن تک ب و ه ۀشیطان وهنی اۀ احررنن ن ااسرنیارو ات رر اینۀنو
نفکن ونورنب نقشزتارفررنشن رنیغرورمهغهلومهغهفگررنن ورشهنررنهیننهارتانۀشیهنتولاذنت
رنررچهمنوالهو ره وقطرنتننهبینحرصنز رشاتسارنَمَلچنانررکا نوچکان ک نژرهاینالرنررزشر

اایتهششگهارو کا نبینیو َز َّشنَ َل ُیمُنلهَّیطانمااکاانهنشَعاَلاهنبارناحیاۀحاالنونهشسا  ااکافاۀتالشاقنورننز
ورزیوعفافاهش ب رنیامهغهلبیننی»(ورنوشن ه222:1392و )223


کفاف
همهغهلکررننوب لذنتن ات رربخها 

ررنشنعبارنتهبیترشنرنهکارر تهررشهگاواایبرنیغلب برمرررشن
رشهرنزمتنهقناعترنعاملتهش معرف م کنیومعتقین تطالباانرنیااتاهررننزآ اهرگ حاصالنزقناعات
محرو م کننی بنابرنشنب شارینا ر نی 
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« مارآنکنجتانۀعافیتشافتهبر رگنجمرنربنهستو ربراای المتنیاروحلقا ونرتاهررنبارررگانج
بست آریههرک رناایب گنج عارتفرورورهحلقۀنشنررزنیهنماطالبانرنیااحلقاۀررقناعاترنبا شاکلماار
م بیننیک هرک رنر تانبانیینآنحلق نیست تار نز لهت رنینقبالورولتچهنحلق برررنی 
کســی کــه عــزت عزلــت نیافــت ،هــیش نیافــت
کســی کــه روی قناعــت ندیــد ،هــیش ندیــد»
(همان)236 :

4ـ 8کارکرد و رسالت ادبیات
نزنظرمنتقینن ماننینفالطهنهکاربرروهیفنربیاتمیم رنزهرنصالرشهارین ات برااشاۀنشانرشایگاوهآنچا 
نهایتبیهتریرنررهمحتهنوبن ماشۀمتهننرب ن توباشیرننستک هیفنهشسنیونزتلقنثرچ باهرون اتوآن
نثرچ  أثیریبرمخاطبانم گذنرر 
نفالطهنررر الۀنشهنبامحتهنیهنررنویشعرهم نهشسی «:نگرکس معن گفت هایشاعررننفیایهناا  هننای
مفسّرنشعارنوباشی چ وظیفۀرنوینشنن تک ننیشه هایشاعرومعاان رنکا ررگفتا هااینونیفتا ن اتبا 
شنهنیگانتهربفیاانیوبیشی ن تک نگرتهررنویب نشنمعان ا نبرروباشیهرگزنخهنهی هننستوظیفۀشاک
رنویرنچنانک باشیننیا رهی»(نفالطهنه )46:1324

ررااشانرن تانرشهگاواایورننایرشن آمیون ت«:آنکنزشکرویایّن تونزشکرویهزلهنشننفساانهاا
ون اارمه هخنزو عتررمنیننرننشانووک ااعآورروننیوررن فاروکتبثبتکارروهنزآنرویکا نززباان
حکاتهایتف ررمضاامین

حیهننانعیمحکاشتکرروننیهصهرتهزلرنررونزآنوا ک  رن رنشارتن تو
آنمنیردهایّمحضن ت اتهنننیورنمیلطبعب مطالعۀظاهرآنکهشکنیها برن رنرباطنبا طرشاق هصال
وقهفشابی»(ورنوشن ه )242:1392
عقییۀنهشسنیونززبانشخصیتنصل رن تانبیانم شهر نوبرنشنباورن تک حکاشااتهصاهرتهازلرنررو
ب  ببرنشتنحکات هایانیانهنهایترنرر نوآرن ته صهرتحکاشاترنبرنیآنم رننیک تهنننیگانب مطالعۀ
ظاهر رغیبشهنی ابرن رنرباطنآگاه شابنی 
4ـ 3عمیختگی تعقل و اشراق
نفالطهننزآنر ت فیلسهفان نیستک  نیانزطرشقن تیتلهمطالبمنظهرتهررنبیانم کننی نوحکیموشااعر
ونرشبن توبرنیآشکارکررنننیشه هایتهرهگاوشاعریم کنیوگاوررا منطقنابم رور نلبتا بیهاترههار
ال
روشیهورنباهمآمیخت ن ت « ب نظرنفالطهنفلسف نهع بینشن تهبیانشاااالحاق فلساف شاکچیازکاام د
عقالن نیست صرفرننشنیست بلک عهقب رننشن ت عهقعقالن ب تینک ن ینهزننزآن اخنما گهشایه
رکیب ن تنز فکرونحساسک ب  رکیبنفالطهنشباهتبسیاررنرر»(رن له )192:1394
نوررر الۀفیروسهنظرتهررنررنشنبارونززبان قرنطبیانم کنی«:برعییۀمنن تک نهانرهمبا تاهری
عهقهبخهه ن تک تینشانب آرمیانکرروننی هیش نین تکا تررمنایننآنرنبااآغاهشباازما اذشرنای نماا
کمتررنننزاذشرفتنشبیمرنرنی»(نفالطهنه )132:1324

ررااشانرن تان«رشهگاواایورننایرشن »هنهشسنیوایه ت نزعقلورلشارم کنیونهایتبسیارهرشکرنشارآور
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م شهر « رشهگفت:کین ازو تک برکلتهششمحیطشهروکاین اازوکا نبتاینیکالنزنو اتونونزکال
شرشک ر توکین چیز تک نزشکرویهزلن تونزشکرویایّ؟رشن گفت:آنازوکا بارکالتاهشش
محیطن تهآنعقلن تک منزلنوحیبرماغنینیوچهننزقهنینفسان طَهرندفَطَهرندارورروشهروب بلهغحال
ر یهبرعقلکلنزروینررنکمهرفگررروماهیتآنبیننیوآنازوک نبتینیکلن توشرشک ارنزکالهرل
ن تک نقطۀارگارآفرشنشنو تومنهأروححیهنن ک ماش بخشاالۀقهتها تههمنوب ن فااقشارشک ارشن
کلنعضاءونازنءباشی»(ورنوشن ه )241:1392
4ـ 11تفاوت در میزان خرد و توانایی ذاتی افراد
نفالطهنننسانهارنررمیزننبیرومنیینزتررشکساننا انینشتوبرآنبهرک  هننااش ذن ا نفارنربااشکایشهر
متفاوتن ت نشنرشیگاورربارۀننسانهاه أثیرمستقیا برنظرشۀ یا

نوگذنشت ویننیشهۀفلسف رنوشانۀنفارنر

ننیک م رننستورنو عارترشهرننرنررایروینزنشننفرنرم رشیوم گفت«:کهرک ک م  هننیفیلساهفشاهر
نزنشنیانزمیانهاهنانشبازشناتت م شهرک منصکومیربانن تهآمهتتنرنرو تما رنرر حافظا نشقاهیو
روحیا شطبیعتادمتعارلن ت»(رن له« )193:1394کهرکانونت باررنباشیبرگزشیوررمقا اا ینرننآشنایوآماهزش
وارورشرنر»(رنرنکرشهنانه« )29:1332مسلّمن تننیشه باعقییۀصحیح فاوترنرر زشرنشکا نزطرشاقنعاال 
ایشیم آشیورشهرینزطرشقنقناخ شک هارنوباعقلحقیق ن تورشهریچنیننیست هاۀنفارنربهارررعقیایۀ
صحیحمهترکننی نماننیشه هوشنۀتینشانو ن چنینزآرمیانن ت»(رن له222:1394و )223

رهنیۀهمفکرینهشسنیوبانفالطهنررنشنزمین ن ت«:آناچنتاهنن


هنهان
مرزباننام

عبارنتکه اوزشرنزبابچیار 
آمهتتزشرک ک نگرررگههرفطرتنسرشت باشنیونزتزننۀشه ی ِمَنشَهاءُعطانکرروهررمکتابهایچ علایمبا 
حصیلآننر ی»(ورنوشن ه )262:1392
4ـ 11بازگشت به عالم غیب
شاشیررمیانفیلسهفانغرب هکس ب ننینزۀنفالطهنرربارۀبقایروحوبازگهتب عالمغیب خننهفتا باشای 
نوررمکالااتگهناگهنتهرهب نشنمه هخم اررنزروبرنینثباتآنهرتشل رننززبان قرنطبیانم کنی نزاالا 
نشنک  نیاچیزهایمرکّبفا یم شهنی نماروحآنچیزبسیطن تونزنازنء رکیابنهایون ات ررر االۀفیایو
م نهشسی «:نگرفیلسهفنزرنورر تب فلسف اررنتت باشیوب رن ت فرنگرفت باشیک چههن ب آ اان باامارگ
روب روشهرهنشنب معن  ارشنمرگن ت ا ]بامرگ[روح]نو[ب ااش هااننیتهششتهنهیرفتک نامرئ ه
تینش هااورنن وفرزنن ن ت ااش ک ررورورب آنیاهشاریب ایهاهنزنوما آشایونز  ااام مصااشبننساان 
رهاش م شابیوچنانک شعاشرمذهب م گهشیهااش ن تک ررآنیاب رن ت  اا وقاتتاهررنررکناارتینونای
تهنهیگذرننی»(نفالطهنه )132:1331
مرزباننام هرشهگاواایم ار یبازگهاتمارر با کیا اتورنناایرشنا ررااهنبما گهشای:

رربابچیار 
«بازگهتب عالمغیبن تک مقا ثهنبوعقابن تونشارتکیاش ب تمکاننر ی»(ورنوشن ه )261:1392

3ـ استدالل (ارزیابی دادهها)
نیبرنشنباوربهروننیک مضاهنومحتهنیآثاار

شیهۀروشاروش نفرنربانربیاتهررطهل ارشخشکساننبهرون ت عیو

أمل ررناهرهایننیشه نفالطهنرربابچیار مرزباننام
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نرب بسیارنهایترنرروگروه رشهربرآنبهروننیک ررنربیاتچههن گفتننزنهایتبیهتریبرتهررنرن ات رر
نشنیاقصیبرآننیست ارربارۀنشننتتالف خنگفت شهر نماب نظرم ر یرربخشهاش ک مللف هنثارتاهررن
نزنظرمحتهنومضاهنمیمم رننیهنباشینزرقتررمحتهنیآنغفلتورزشی 
نشنمه هخرربارۀآثارنرب وحکا مانیگارنهایتبیهتریم شابی زشرن أثیرمستقیمبرفرهنگو اارشخننیشهاۀ
نزاال آثارین تک نزنشننظرررتهربرر
شکملترنرنی مرزباننام  
محتهنینثرشنصرنرم  ورزروهمنشنکتابنزآثاربزرگنًرفار

ن ت زشرنهمتاهرنهشسانیوبارنهایات

ن ات نز اهیرشهارنشاننثارما  هننایآشیناۀ

فرهنه وفکریزمانتهرباشیوبرآثارروروهایبعینزتهرنیز أثیرگذنرر 
نکتۀرشهرنشنک  أثیرو أثرفکریوفرهنه میاننقهن ومللگهناگهنررطهل ارشخننکارنااذشرن ت نشنمه هخ
گاه ب  هرملتهاوگاه ب زشانآنیا ت گروه نزمحققان ع م کننیبابرر هایرقیق ارشخ همنهأنصل 
شکنظرش رنبهنا نی نشنشناتترراایتهرمفیین ت زشرنبارنیهارملتا نهایاترنررکا باا اارشخننیشهاۀ
نسلهایگذشتۀتهرآشناشهر انزنشنطرشقههشّتمل تهررنبازشنا

کنی باشناتتمنهأشاک فکاره اأثیرنت

آنرنبرزمانواغرنفیاش مهخصهم  هننمطالع کررونزنشنطرشقهنمکاننقیرر تآن فکربیهترم شهر نلبتا 
برر های ارشخ نباشیانوهههررننزاررنتتنب نصلننیشه غافلکنی ب بیانرشهارنزشاک اهباابرر ا هاای
ارشخ هررمهنرربسیاریم  هننب نظرقطع ر یی نز هیرشهرهنگر االشبارنیننتساابنظرشا نیبا  اارشخو
اغرنفیایمهخصهبیشنزبرر

تهرنظرش نهایتشابیهآنهاوماکنن ترنوریرربارۀنو اخفرهنها و یا ا 

وناتااع آن زمانومکانمهخصهااشهزشننقیوبرر

تهرنظرش شهر حت ماکنن تعهنملرشهرینزنظار

رورباانیک برنو اخونحهنلمطلهبشانامطلهبررآن ارشخواغرنفیایمهخص أثیرگذنشت ن ت  
نکتۀااشان نشنک ررایانغربهنفالطهنرننزنخستیننظرش اررنزننفلسف م رنننی نمانا  اهننباانطایناانهاا 
نظرهاینورنوشنۀفرهنگشهنان رننست رربخشهایقبلنشاروشیک آشناش نفالطهنبااحکااتنشرننیاانبا اتان
رورنزگااننیست ا م  هننگفتر تکمبخه نزنفکارنفالطهنررفرهنگنشرنن رشه رنشت ن ت 
نشننکتۀمیمرننیزباشینفزورک ننیشه هایهااهنگرر رزمینهایگهناگهنبرنیمرر گهناگهنایشما آشایو
نشنمه هخررگذشت هقبلنزایینششو اشلنر باطااع بیهترآشکاربهرون ت بنابرنشنههنهاام کا ننیشها هاای
مهترک رربیننفرنرمهاهیوم شهرهبانطایناننا  هنننز أثیرو أثر خنگفت چ بساانفارنریبایونآگااه نز
ننیشه هایشکیشهرهررمه هعا شکسانننیشهییوباشنی  

6ـ نتیجهگیری
بابرر

هشباهتهایفکارینهشسانیۀآنباانفالطاهنرنناا  اهنننارشایوگرفات نشان

مرزباننام

رقیقبابچیار 

مرزبانناما 

شباهتها اننینزونین تک م  هننگفتر تکمرربرت نزمه هعاتبیانشیوررمتنمقال هنهشسنیۀ
نزنفکارفلسف نفالطهن أثیرگرفت ن ت روگانه هایفلسفۀنفالطهنهنزقبیلوهمرربرنبرمعرفاتهمحسه ااترر
برنبرمعقهتتهایانناااشینررربرنبرونقعیت غییرنااذشرمستقلنززمانومکانهنف و نرربرنبارروحولاذترر
مرزباننام ب طهرمستقیمشاغیرمساتقیمبیاانشایو

برنبر اروزشست وقناعتهرربخشهایمختلف نزمتنبابچیار 
مرزبانناما با 

ن توررهاۀنشننکاتهمفکرینهشسنیوبانفالطهنرربر ریشک بررشهریررتهر أملن ت رر

متنشنا
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ه الانیاوو ه

نهایتتررنشارن شیون تونزآنم  هننب نشننتیی ر ییک گهشانهشسنیوماننینفالطهنچنینم ننیشهایکا 
تررشاعقالنیتهشهان عاملشاعاملنصل رر لهکنتالق ن ت نعتقارب  رنهشتوبازگهتب عالمغیبا نز
ااشانهرایانبین مهاب نهشسانیوباانفالطاهنن ات 

مرگههرچنیب طهرمستقیمنزعقاشینفالطهنگرفت نهیوباشیهن
مرزباننام ن ت نز هیرشهرگهشاانهشسانیو

فاوتنفرنرررمیزننبیروورینزتررهنزرشهرننیشه هاینفالطهن رر
رربارۀکاربرر علیا نربیاتونهایتبسیارمحتهنیمتننسبتب ظاهرآنهبانفالطهنهمعقییوبهرون ت 
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