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For explaining Iranian transmission from the ancient period to the Middle 

Ages, we can hire different approaches, of which Habermass' structure of 

consciousness theory is one of them. Using this theory, the forward paper 

concluded that in the transmission of ancient mythical consciousness to the 

Middle Ages religious consciousness, Iranian political thought never cut its 

connection to metaphysics. In the ancient epoch, myths and Zoroastrianism 

were the most important sources of Iranian political thought, whereas in the 

Middle Ages, Islamic sharia took this role. If, in the ancient period, the ideal 

king was pivotal in Iranian political thought, in the Islamic period, Nabi, in 

Ibn Sina and Sage in Suhrawardi got this place. In addition, in the ancient 

era, there was a general law known as Aša that governed simultaneously 
nature and society, whereas in the Middle Ages the sharia wore this cloth. 

The main question is how we can analyze the nature of worldview 

transmission from ancient to Islamic Iran. We hypothesized that the nature of 

transmission from ancient Iran to the Islamic period could be explained by 

Rationalization theory, i.e. Iran moved from a mythical worldview based on 

a dual vision to the Islamic worldview based on a monotheistic insight.  

Introduction 

Rationality, considering this paper, is supposed to provide a framework for 
explaining the stages of evolution in man's history. We are focusing on the 

structures of consciousness, which show us how history progresses from a 

lower to a higher level. This rationalization is consistent with the philosophic 

approach on the one hand and Weber's historical and religious sociology on 

the other hand. Thus, it could be considered an interdisciplinary approach.  

Habermas, inspired by Max Weber's disenchantment theory and Karl Marx's 

historical materialism, innovated a theory explaining the historical evolution 

of societies which resolves the defects of Marx's theory related to different 
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forces of historical evolution in which the role of culture was weak. The 

rationalization of structures of consciousness through three phases illustrates 

the nature of rationalization from one period to another.  

In primitive societies and ancient civilizations, the mythical consciousness 
has the responsibility of explaining the relations between man, nature, and 

society. But in traditional society, the form of consciousness transfers from 

the mythical and reaches the religious worldview. In the final stage, 

rationalization as a societal force will drive some societies in Western 

Europe from the traditional to the modern worldview.  

We are willing to explain the rationalization process in Iran when 

transmitting from ancient to the Islamic era or middle age Iran. Thus, the 

main question of the paper is: in terms of different worldviews, how can we 

explain the nature of the transition of ancient Iran to the Islamic period? To 

answer this question, we hypothesize that the transition of Iran from the 

ancient to the Islamic period could be explained as a rationalization by 

transmitting from mythical cosmology based on dualism to a religious 
worldview based on monotheism. 

The consistency between religion and politics, on the one hand, and the 

importance of the situation of an ideal ruler in Iran, on the other hand, are 

some important features that connect ancient Iran to the Islamic period. 

Therefore, understanding this kind of transition and moving from a mythical 

to a religious worldview in Iran could be essential. We are not wrong if say, 

many parts of Iranian political culture are inherited from the past, so 

understanding this heritage is very important for understanding the 

contemporary problems of Iran. The time range of this research will consist 

of ancient Iran to the Islamic period. 

Methodology 

The research method that we employed is a critical method that is mainly 

used by Frankfort school thinkers, including Habermas. Research done by 

this method tries to go beyond the shallow and dominant stream and cast 

light on the real structures which are hidden behind the events. 

Result and Discussion  

As mentioned in the epilogue, our main consideration in this research would 

be the transition of Iran from the ancient to the middle ages periods. To 

respond to this question, we employed the rationalization theory of Max 
Weber and the structures of consciousness evolution made by Habermas. 

Ancient Iran and other Mesopotamian civilizations were largely under the 

effect of myths. Based on the mythical approach, there is consistency 

between the earth and the heavenly system. Besides, the king is imagined as 

the representative of God on earth. When Zoroastrianism arrived in Iran 

about the 1st millennium BC, the rationalization process attained a new level 

and Iranian civilization slowly started transmitting from a mythical to a 

religious system. Based on the Zoroastrian narration, the world is divided by 

Good and Evil as the two basic cosmic powers. Their long clash would be 

ended by the victory of the Good at the end of history. In the middle of this 
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great battle, Ahura Mazda (The Good power) will create humans and the 
physical world to assist him in putting down Ahriman (The Evil) and 

winning the cosmological war. The ideal ruler is one of the main parts of 

Iranian ontology in the ancient period. He is not only the representative of 

God on the earth but also responsible for holding the truth (Aša), the class 

system, and leading the civic system based on Zoroaster’s decrees. In 

addition, there is a cosmological force called Farrah, which, with Aša, makes 

the king to be loyal to justice. 

In the 7th century, when Islam opened its way to Iran, the consistency 

between civic and religious systems not only didn’t end but was also 

empowered. When various Iranian, Greek, and Indian thought arrived into 

the Islamic world, Muslim thinkers tried to rationalize their Islamic beliefs 

and created Islamic scholastic theology (Ilm al-Kalām). Ismailism was the 
first group that tried to merge religion and philosophy. Based on their 

thinking school, religion has an inside (Ẓāhir) and outside (Bāṭin) in which 

the prophet (Nabi) is responsible for conveying sharia and the Imam is 

accountable for explaining the bottom of religion. At this school, Imam has 

an important and focal situation that without him the cosmological order will 

face some serious defects. Therefore, the main result of political thought is 

that the Imam should hold the leadership of society in his hands because he is 

the only person who is aware of the hidden parts of the religion.  

Farabi is the great founder of political philosophy in the Islamic world, 

followed by Ibn Miskawayh and Ibn Sina in Iran. In Farabi's civic system, 

philosophy was more important than religion, but in Ibn-Sina this goes vice 
versa. The Prophet and sharia were placed at the highest point by Ibn Sina 

and were considered the only legitimate rulers of Islamic society. It should 

be mentioned that Ibn Sina, beyond Aristotelian philosophy, was attracted by 

intuitive wisdom. Shihāb ad-Dīn Suhrawardi followed him and completed his 

work with the foundation of the Illumination philosophy (Hikmat-al-Ishraq). 

Suhrawardi put the intuition approach higher than reasoning and 

philosophical method in his epistemology. He came to the result that the 

Sage (Hakim) who is aware of Hikmat (wisdom) and philosophy 

simultaneously should be the ruler of society. 

Conclusion 

The idea of progress is one of the main beliefs of some great thinkers, such 

as Jürgen Habermas. He classified history into three periods: primitive, 

traditional, and modern, which are matched to mythical, religious-

metaphysical, and scientific-philosophical worldviews. In this way, the 

human being started to demystify from his beliefs and society and came to 

the modern period and scientific-philosophic worldview. In this paper, we 

employed Habermas ideas and reflected on the nature of evolution from 

ancient Iran to the Middle Ages and discussed how Iranian political thought 

transferred from an ancient mythical worldview to the monotheism and 
religious-metaphysical worldview in the Islamic era and pulled into this 

stage. 
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As mentioned above, the process of rationalization in Iran went from dualism 

and mythical consciousness in the ancient period to monotheism and 

religious-metaphysical worldview in the Islamic Era. In this long period, 

from the ancient to the Middle Ages, political thought kept its connection to 
Iranian metaphysics. The elements such as cosmic law and the ideal ruler 

ensured the cohesion of Iranian political thought from the ancient period to 

the Islamic epoch. An ideal king as the representative of God on earth was a 

holder and follower of cosmic law (Aša) which converted to sharia in the 

Islamic term. Farabi appointed the prophet-philosopher as the ruler of 

society. If at Farabi the first master was more a philosopher than a prophet, 

Ibn-Sina changed this balance and gave the most credit to the prophet and 

stressed that in the absence of Nabi, sharia would be the legitimate ruler. 

With Suhrawardi and the appearance of mystical views (Erfan), this balance 

remained and took some new aspects. The sage-ruler of Suhrawardi should 

be connected with the Imaginational world (Alam al-Mithal) and have some 

dignity for getting the support of the people. 
As another important point in Iranian political thought, we should reiterate 

that "Conquer" as a political approach could not get a legitimate position in 

Iranian political thought from the past to the Middle Ages. Therefore, at least 

in theory, Iranian rulers were not authorized to govern autocratically.  

The comparison between Iranian and European political thought in the 

middle ages makes clear an important point. In the late centuries of the 

European Middle Ages, which were contemporary with the Iranian mystical 

turn, an important change occurred in political thought by thinkers such as 

Aquinas that drove politics out of theology in the Renaissance period. But in 

Iran, this evolution didn’t happen and Iranian political thought still held its 

connection with metaphysics. 
Keywords: Rationalism, Aša, Ideal Ruler, Islamic Cosmology, Shia.  
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 iD  iD  iD 

گذار از  از ایران باستان به ایران اسالمی؛سرشت عقالنی شدن در گذر 
 بینی دینیای به جهانبینی اسطورهجهان

تذواا اد برای تبیین چگونگی گذاا  ارذراا اد رۀ ب بتاذ تا بذر رۀ اا ااذمیی  یی
گذتهی هتبریذتی  ر ذی اد چت چوب هتی گونتگونی بهره برر کذر نرررذت تلذوگ ه

رررر  بر ارذن ن یهذر  اذیاه ااذت کذر هتات. یقتلت حتضر بت اا فتره اد ارن نها
گذتهی ااذرو هانارشت ایتای اررانی  بر ای ر  عهذا بتاذ تا بذر یوادات گاا  اد ه

گتهی ررنی ر  رۀ ب ییتنر  هیچ گته پیونا خور  ا بت ی تفیزرک قرع ن رره اات. ر  ه
شمت  تررن ینتبع تف ر ایتای برارراا بتا تا  ااتطیر ۀ اپس  ررن د رش ی  یهم

عهذاه گرفذت.  ف نا کر بت ۀ ۀر اامم بر ارراا  شررعت اامیی ارن نقش  ا بریی
اگر ر  عها بتا تا  شته ر  کتنوا انارشت ایتای اررانی بور  ر  رۀ ب اامیی  ر  

رات اینت  نبی  ۀ ر  نرررت اهرۀ ری  حتکِم ح یم  ارن یوقعیت  ا برانارشت ابن
بذر طبیعذت ۀ « َاشذر»نتم   رذک قذتنوا ک ذی بذربرارن  ر  عها بتا تاهۀ ر. افزۀا

 ااذت شذا. « شذررعت»اج متع حتکم بور کر ر  رۀ ب ییتنر  ارن جتیر  بذر تذن 
ارشت گاا  ارراا بتاذ تا بذر ارذراا »پراش اص ی پژۀهش حتضر ارن اات کر 

فرضذیت « تواا تل یل ۀ تبیذین کذرر بینی چگونر ییللتظ نوع جهتااامیی  ا بر
ارشت اص ی تلوگ اد ارراا بتاذ تا بذر ارذراا ااذمیی  ا »ت کر پژۀهش ارن اا

ای بت بیذنش رۀانگذت ی بینی اارو هصو ت گاا  اد جهتاشاا برتواا عقمنییی
کت  ف ذر ر  ارذن  ۀش بر«. انگت   توصذی  کذرربینی ررنی بت بینش رگتنربر جهتا

ان فذو ت  پژۀهش   ۀش ان قتری اات کر بیش ر تواذ  انارشذمنااا ی  ذر فر
 کت  گرف ر شا.ادجم ر هتبریتی  بر
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 مقدمه

عقمنیت یو رنرر پژۀهش حتضر  بیش ر چت چوبی  ا برای تبیین شذیوب ت تیذل جوایذع بشذری 
یراتر بتالتر اات.  تر تت رخ تلوگ اج متعی بر کنا کر ر بررا ناب گاا  اد یراتر پترین فراهم یی

شنتاذی ررنذی یذتکس  شنتای تذت ریی ۀ جتیعر یعنت  ضمن ا تبتط بت جتیعر ارن عقمنی شاا بر
 شمت  هۀ ر. ای بر تواا ها  ا  ۀر رری بینت ش ر رتبا ۀ یی بر  بت ف سفر نیز پیونا ییۀ

دراری یذتکس ۀبذر ۀ یتتررتلیسذم تذت ریی کذت گ  گیری اد نرررت افسذوا هتبریتی بت الهتم
بنای کرره اات کذر نت اذتری نرررذت  ای  ا ر بت ب تلوگ تت ریی جوایع  صو ت یت کس  نرررر

 نذ   کر عنصر فرهنذ  ر  ها کم لوه ۀ نیرۀی تلوگ تت ریی جوایع بشری ذذیت کس  ا ر بت ب ن
هتی هگتهی بشر  ر  طذوگ اذر رۀ ه  ارشذت  شاا ش ل کنا. یفهوم عقمنی  ذذ برطرف یی بور

اۀلیذر ۀ   رهذا. ر  اج مذتع ای بذر رۀ ب ررگذر  توضذیی یی هذت  ا اد رۀ ه بینی عقمنی شاا جهتا
ای  توضذیی  ۀابذ  ییذتا طبیعذت  انسذتا  ۀ جتیعذر  ا  و ههتی کهن  ش ل هگتهی اار تماا

کنذا ۀ بذر هگذتهی  ای گا  یی عهاه را ر. ایت ر  جوایع ان ی  ش ل هگتهی اد یرح ت اارو ه بر
. ارانهتم  ر  یرح ت پترتنی  نیرۀی عقمنی شاا  جذوایعی ر   اا ییبینی ررنی  ررنی رت جهتا

 برر. بینی یا ا فرایی رنی  بر جهتابینی ر ا ۀپتی غربی  ا بت گاا  اد جهتا
ارن یقتلر بر ها اات تت جررتا عقمنی شاا  ا ر  ارراا  هنگتم گذاا  اد ارذراا بتاذ تا بذر 

ارشذت گذاا  ارذراا »ارراا اامیی رت ییتنر  بر ای کنا. پراش اص ی پژۀهش ارن اات کر: 
فرضذیت « اا تل یل ۀ تبیین کرر تو بینی  چگونر یی للتظ نوع جهتا بتا تا بر ارراا اامیی  ا بر

بینی ااذمیی  ا  بینی بتا تنی بر جهذتا ارشت اص ی تلوگ اد جهتا»پژۀهش نیز ارن اات کر: 
انگت ی  بذر  ای بذت بیذنش رۀگتنذر شنتای ااذرو ه صو ت گاا  اد کیهتا تواا عقمنی شاا بر یی

 «.شنتای ررنی بت بینش توحیای توصی  ۀ تبیین کرر جهتا
ۀ ایتات ۀ یوقعیت حتکم  عوای ی هس نا کذر ارذراا بتاذ تا ۀ ییتنذر  ا بذر هذم  پیوا گی ررن

بینی ررنذی ر   ای بذر جهذتا  ۀ  ر ک ارشت ارن گاا  ۀ فرا ۀی اد هگتهی اارو ه دننا؛ ادارن پیونا یی
هتی فرهنذ   ارم اگذر بگذوریم کذر بسذیت ی اد ی لفذر ارراا اامیی  اهمی ی بنیذتررن را ر. بیذراه نرف ذر

 ۀ   انا؛ ادارذن ا ث  اذیاه هتری تأثیر پاررف ر اات کر اد گاش ر بر یت بذر ای ایرۀد ارراا  اد انارشرایت
ر ک ارن ییراث  یت  ا ر  فهذم یسذت ل ایذرۀد جتیعذت ارذراا  توانذتتر خواهذا کذرر. یلذاۀرب دیذتنی 

 ر.گیر شاه ر  پژۀهش حتضر نیز اد عصر بتا تا تت ارراا رۀ ب ییتنر  ا ر بر یی بر ای
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 . پیشینۀ پژوهش1

یوضوع اص ی پژۀهش حتضر  ارشت گاا  اد ارراا بتا تا بذر ارذراا رۀ ب ااذمیی ااذت کذر 
 ۀ پژۀهشگر ارن حوده نتچت  اات بذت تأیذل  بت ه پژۀهش چناانی انهتم نشاه اات؛ ادارن ر ارن

 یراج کنا.هتی الدم  ا اا  هتی ارراا بتا تا ۀ ییتنر  ی لفر شاه ر  حوده انهتم تلقیقتتر  
 کمال پوادی  ( اثذر 1397« )ر  اورای نرتم رار»  ک تب کت  یتتررن پژۀهش بر  نزررک

هتی هگتهی ر  ارراا  ا اد عصذر بتاذ تا  اات کر بت تأثیرپارری اد  ۀش هتبریتی  تلوگ ش ل
 کنا. تت قرۀا ییتنت اامیی رنبتگ یی

هتی ا دشمنای انهذتم  هتی اخیر  ر بت ب انارشت ایتای ر  ارراا بتا تا  پژۀهش ر  اتگ
(  نوش ت 1393« )تلوگ انارشت ایتای ر  ارراا بتا تا»تواا بر  عنواا نمونر یی شاه اات کر بر

« گتهذتا»  « ر  ۀرا»ای  اشت ه کرر. نورسناه ر  ارن ک تب بت بر ای ار ی ن پترر مسلمپعبلسی
اات تت انارشت ایتای اقوام اررانی  ا اد دیذتا پیذاارش تذت     تمش کرره«بغس تا»نبش ت  ۀ ان 

 رۀ ب هیتینشی  بتداتدی کنا.
حللا پپرنحۀ  شاال پحممونداو( کذت  یشذ رک 1396« )انارشت ایتای ر  ارذراا بتاذ تا»
ر. اات کر بر انارشت ایتاذی ر  ارذراا  اد عصذر هیتینشذی تذت اتاذتنی  تمرکذز را  حسالمی

ۀ بذت ت یذر بذر چهذت   جلنپمالرنیشرۀعیت  ذ نورسناگتا ارن پژۀهش بت اا فتره اد الگوی غترت
ی لفت یشرۀعیت ایتای  غترت ایر ایتای  یلذاۀررت اعمذتگ قذا ت  ۀ اع ذرا  بذر ضذا 

 انا. حتکمیت  انارشت ایتای ر  ارراا بتا تا  ا نقا ۀ ا درتبی کرره
همراه  اشذت ه کذرر کذر بذر جادح پببلببال یهتی  وشذ رتذواا بذر ن ر بت ب ارراا ییتنذر نیذز یی

  بر تااۀم فرهنگذی ارذراا اع قذتر را ر. طبتطبذتری ر  هثذت ی هلدر پکربنانارشمناانی همچوا 
الم ذک طواذی؛  خواجذر نرتم»( ۀ 1395« )ر هیای بر تت رخ انارشت ایتای ر  ارذراا»یتننا 

ارراا ییتنر  ا بر اذی کذرره ااذت. ۀی  (  انارشت ایتای1399« )گف ت  ر  تااۀم فرهنگی ارراا
بر ینرذ  ر ۀنذی  (  بت ت یذر1373« )دۀاگ انارشت ایتای ر  ارراا»تررن اثر خور  رعنی  ر  یهم

اذینت  انارشر بر ارن ن یهر  ایاه اات کر تف ر عق ی ۀ اا االلی ر  حودب ایتات  پذس اد ابن
 شا.   ت میلخدحج پدصیرحلو نپبدسیبر یلتق  فت؛  ۀنای کر بت 

هتی ااذمیی ین شذر  هتری کر بر دبتا انگ یسی ر بت ب انارشر ر  ارنهت بر رۀ یو ر اد نوش ر
« تت رخ انارشت ایتاذی ر  ااذمم؛ اد عصذر پیذتیبر تذتکنوا». ک تب کنیم ییشاه اات  اشت ه 

هتی انارشذت ایتاذی ر  ااذمم  ا بر اذی کذرره  تررن یقولذر   یهمآدتددیپبلک(  نوش ت 2011)
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بت توجر بر هییی گی نبوت ۀ ایتات ر  اامم  نورسناه  کت  خور  ا اد نیس ین یراحذل اات. 
 کنا. گیری اامم  رعنی بعثت پیتیبر اامم هغتد یی ش ل

کسفو ر»  ِکناو ( نوش ت ررگری اات کذر اد 2007« )ک تب  اهنمتی ف سفت اامیی رانشگته ه
کنذا. ررذاگته  کنا ۀ تت رۀ اا یعتصر  ا بر اذی یی ییگاا اا ف سفت اامیی هغتد  عنواا ر ی اد بنیتا بر

را  هثت  رونتنی نیست ۀ پذس اد قذرۀا  ک ی حتکم بر ارن نوش ر ارن اات کر ف سفت اامیی  تنهت ییراث
 هتی اامیی ررگر ارایر رتف ر اات. ییتنر ر  ینتطقی چوا ارراا ۀ اردیین

 . چارچوب مفهومی پژوهش2

 ه کرررم  ینرو  اد عقمنی شاا  برراش ی اات کذر یذتکس ۀبذر ۀ گونر کر ر  یقایر اشت همتا
تواا گفت  عقمنیت ر  هثت  ۀبر بر رۀ  انا. ر یهموع یی رو گن هتبریتی اد ارن یفهوم ا ا ر راره

یعنت ااذت  ارن  گرارتنر را ر ۀ بذر شاا  یفهویی عمل  کت   ف ر اات: نیست ارن ر عقمنی یعنت بر
خذایت خذور ر هۀ ر.  تت بر طبیعت ۀ جهتا خت ج چیره شذور ۀ ها  ا بر کنا کر انستا تمش یی

یعنت  ارن شور؛ بذر دراری خمصر یی یعنتی رۀم عقمنیت ر  را گته ف ری یتکس ۀبر  ر  افسوا
تر  ۀر ۀ ب وانا فذت   اد نیرۀهذتی جذترۀری ۀ  کر انستا  هرچر ر   ۀنا  اددراری اد دناگی پیش

طو   (. بذر1383تذر شذاه ااذت )فرۀنذا   تیتا بیشذا  عقمنیااتطیری  دناگی خورش  ا اذ
دراری  ۀضعی ی اات کر بر اثر ها  ع م ۀ خرر  ااذرو ه ۀ جذترۀ  تواا گفت  افسوا خمصر یی

نرر یذتکس ۀبذر   گیرر. بذر عهاه یی کنا ۀ خور  تفسیر عقمنی جهتا  ا بر  ا اد صلنر خت ج یی
هرذا.  شذمت  یی ای  خور  ر ی اد یرتهر عقمنیت بر ظهو  اررتا بز گ ۀ گاا  اد یرح ت اارو ه

کررنذا ۀاقعیذت  ا  رم تت رخ  بت اا فتره اد جترۀ ۀ توال بر ارذزراا تذمش یی هت ر  اپیاه انستا
ینرو   یهت  کننا؛ ایت بت ظهو  اررتا بذز گ  بشذر اد ارذن یرح ذر گذا  کذرر ۀ عتلمذتا ررنذی بذر

بنای عقمنی بتۀ هتی ررنی اقاام کررنا. پس  و تهتی پیرۀاا خور  بر ص گوری بر پراش پتاخ
عهاه گرفذت. الب ذر  اد گاا  اد ارن یرح ر ۀ بت  ایاا عصر یا ا  ع م  ۀظیفت تبیین جهتا  ا بر

بین نبور ۀ عتقبت ها  ا گرف ذت ی انسذتا ر  قفذس  گف نی اات کر ۀبر بر عقمنیت یا ا  خوش
 (.969  1999  1)اۀریرانست  ههنین بو ۀکراای یی

دراری ۀبذری بذر طرحذی ینسذهم  تذمش کذرر  ۀنذا تلذوگ  رو گن هتبریتی  بت تبارل افسوا
ااتی  تت رخ بر اذر یرح ذت اب ذااری  اذن ی  ۀ یذا ا  هگتهی بشر  ا برااتی ها توضیی رها. برارن

                                                             

1. Audi 
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ی تفیزر ی ۀ  ذ ای  ررنی هذذتی ااذذرو ه بینی ترتیر بذذت جهتا هذذت  بذذر شذذور کذذر هررذذک اد ها تقسذذیم یی
کذر ارذزراا پرشذمت   یهذت  دنذاگی انسذتا  ا ر   1شور. ر  رۀ اا اب ذااری ف سفی همتهن  یی ذ ع می

رات را نا  ییتا فرر  جتیعر  ۀ طبیعت  پیوا گی عمیقذی ۀجذور را ر. ر  ارذن رۀ ه  جتیعذر رذک 
نتپذارر حفذ   هذتی خورشذتۀنای  خذتنوارگی  ۀ هنهت هذتی تف یک نهتر ک ی اات کر توا  نقش

هتی  (. یرح ت رۀم  کر رۀ اا اذ رت اذنت ااذت  بذت گذاا  اد تمذاا222  1393ی  شور )نوذ  یی
نمترذا. ر  ارذن رۀ ه بذت ت تیذل جتیعذر  گونذتگونی ۀ اف ذراق  تر   خ یی هتی پیشرف ر بتا تنی بر تماا

اذبر  حفذ  انسذهتم اج مذتعی ر  ارذن یرح ذر   همین هرذا. بر بیش ری ر  نرتم اج متعی پارذا یی
حا ب واننا بر نهترهذتی اج مذتعی  هت تتچر بینی رتبا کر جهتا ۀ بر ارن ن  ر بس گی یی شور رشوا تر یی

هتی بتاذذ تنی  فریتنرۀارذذتا بذذرای حفذذ   یشذرۀعیت ببیشذذنا ۀ ها  ا عقمنذذی کننذذا. اگذذر ر  تمذذاا
اذری »کررنا  ر  ارن رۀ ه  اتخ ت  قذا ت بذرای حفذ  خذور بذر  یشرۀعیت خور بر ارزراا ات ت یی

ای فزارنذاه عقمنذی  گونذر کمک ان ی کر خور بر   بر3تری نیتد را ر. ر  ارن جوایع  اق اا  قوی« 2توجیر
ترتیر  بذت گذاا  اد یرح ذت  ارن . بذر(42  2003  4)پیودیکنا  شاه اات  جتیت یشرۀعیت بر تن یی

تری را نذا   بنای پیچیذاه هتی ی تفیزر ی کذر نسذبت بذر ااذتطیر  صذو ت ای  اررتا ۀ ی لفر اارو ه
شذور ۀ  شونا. یرح ت پترتنی ت تی ی کر اد  نستنس هغذتد یی هتی ایتای یی را  یشرۀعیت نرتم عهاه

انهتیذا. ر  ارذن  شور  بر کتهش اع بت  اح ذتم ررنذی ۀ یتبعاالربیعذر یی تت قرا هیهاهم کشیاه یی
شذذور ۀ یسذذ قل اد ی تفیزرذذک   ای جارذذا بتداذذتدی یی رۀ ه  قذذتنوا طبیعذذی کماذذیک بذذر پترذذر

کنذا.  هذتی نذورن  ا فذراهم یی هتی کهن  یبنتی یشذرۀعیت ح ویت شنتای شنتای  رت هس ی اکیهت
عنواا عتیذذل  عنواا اشیتصذذی هدار ۀ برابذذر  بذذر هت  بذذر ضذذمن ارن ذذر توافذذ  ۀ قذذرا رار ییذذتا انسذذتا

 (.43  2003پیودی  رتبا ) هتی یا ا  اهمیت یی بیش ررگری برای رۀلت یشرۀعیت
هتی  بر بتداتدی نرررذر خور  افزۀا« ت تیل اج متعی»نرررت بنای  هتبریتی  ر  صو ت

نیذز توجذر  ژحنپویالژ شنتاذی ت ذتی ی  انارشمناانی چوا کت گ یت کس ۀ یذتکس ۀبذر  بذر  ۀاا
ای ت تی ی  ر  یسذیر راذ یتبی بذر قذا ت تف ذر  گونر نرر پیتژه  انستا اد باۀ تولا  بر راشت. بر

یذتی  بذت ااذ فتره اد نرررذت پیذتژه  یرح ذت نواذنگی کنا. هتبر ان زاعی ۀ اا االلی حرکت یی

                                                             

1. Primitive 

2. Level of justification 

3. Herrschaft 

4. Pusey 



ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

 ...سرشت عقالنی شدن در گذر از ایران باستان به ایران اسالمی حسن توان و همکاران/ 172

 159-186صص ، 68، پیاپی 4، شماره 1401 پاییز

نرر اۀ  انستا هرچر اد رۀ اا اۀلیذر  گیرر. بر درست بشر  ا بت یرح ت کورکی  شا پیتژه ر ستا یی
شذور  بذت  شذا ع ذوم  بذر قذا ت تف ذر ینرقذی ۀ  گیرر ۀ بر رۀ اا یا ا نزررک یی فتص ر یی

 (.1393شور )ات ینسوا ۀ ررگراا   یی بینی ع می افزارا ۀ صتحر جهتا اا االلی خور یی
هتی  ارج ر بت ب عقمنیذت رذت  هتی ۀبر ۀ هتبریتی  تنهت نرررر الب ر گف نی اات  برراشت

  تت رخ  ا پیشرفت هگتهی اد هداری  ۀ غترت ها  ا ت تیذل فر ور شپهگلتلوگ هگتهی نیس نا. 
ن یهر  ایا کر جوایذع چینذی ۀ هتی شرقی بر ارن  رانست. اۀ بت بر ای تماا  ۀح رت انارشر یی

گیرنا؛ دررا  ر  ارن جوایع  هداری فرری ۀجور ناا ر. هگل  ارراا  هنای بیرۀا اد تت رخ قرا  یی
شمت ر؛ درذرا  ر  شتهنشذتهی ارذراا  اصذ ی برتذر  رعنذی قذتنوا  بتا تا  ا هغتد تت رخ جهتا یی

ای عق ذی رذت  ر ح مرانذی بذر پترذرگیذرر. ارن ذ د رش ی بتالتر اد همر  ح ی ا ارب پترشته قرا  یی
  2001  1هرذا )اذینگر شذمت  یی ای اد  شا هگذتهی اد هداری بر یعنوی اا وا  بتشا  خور ج وه

عنواا انارشذمنای یسذ متا  بذت  ر برراشذت یتتررتلیسذ ی  نیتدهذتی    برمرتضیپمطهر (. 18
و ب نذو   کذر بذر هرذت اذ 55هۀ ر ۀ بذت اشذت ه بذر هرذت  شذمت  یذی یعنوی انستا  ا بنیذتا تذت رخ بر

ارمذتنی  تقذوا بذر  یشذهو  ااذت  یسذیر ت تیذل تذت رخ  ا پیذرۀدی ارمذتا بذر بی« اا یمف»
 (.171تت   کنا )یرهری  بی بت ی  صمح بر فستر  ۀ اا قرا  عاالت ا درتبی یی ۀ بنا بی

 . ایران باستان؛ پیوند متافیزیک ایرانی و اندیشۀ سیاسی1-2

تنیاه را ر. برپترت ارن رراگته  انستا  جتیعذر  ۀ  هم ی  یوجورر ی ر هتی بتا تنی  هس  ر  تماا
تذر  رعنذی نرذتم کیهذتنی  ا تشذ یل  انا ۀ هرار  جز ذی اد رذک کذل بز گ پیوا ر هم طبیعت بر

هرا ۀ تمتم قذوانین  شمت  یی هتی بتا تنی  انستا  بیشی اد کت نتت بر رهنا. اد رراگته فرهن  یی
اۀ نیذز جررذتا را ر. برپترذت ی ذوا د رشذ ی  ح ذی ییذتا اجذزای  حتکم بر هسذ ی  ر  دنذاگی

گونر کر جهتا اد چهت   یعنت کر همتا ارن رهناب تن انستا ۀ کیهتا نیز تنتظر ۀجور را ر؛ بر تش یل
عنصر هب  هتش  هوا  ۀ ختک تش یل شاه ااذت  تذن هریذی نیذز اد همذین اجذزای چهت گتنذر 

رۀ جهتا یینوی ۀ یتری ۀ پیوا گی ییتا ها رۀ  ر ی اد  (. بتۀ  بر1400شور )ژرنیو   اتخ ر یی
هرا. ارن بتۀ   خور   رشر ر  جتناا پناا ی همت اجذزای  شمت  یی شنتای اررانی بر اجزای جهتا

نرر اررانیتا بتا تا  هر نوع هس ی  اعم اد  هتی ااتطیری اات. بر هس ی را ر کر ختص فرهن 
هذت  توانسذ نا اد ها هت یی نو رت  ۀح ااذت کذر انسذتایلسوی رت صفتت ۀ فضترل  را ای رک َیی

                                                             

1. Singer 
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هیذا کذر  شذمت  یی یزرا نیز یینذوی خذرر رذت  ۀح خذرر بر رت ی بیواهنا. ر  ارن برراشت  اهو ه
(. بر ارن شیوه ۀ بذت ارذن 22  1397عهاه راشت )پوالری   هت  ا بر هت ۀ کنش هاارت همت انارشر
تنهت ر  عصذر بتاذ تا  خذو ر؛ عنصذری کذر نذر نذا یینوعی عقل کیهتنی پیو  بتۀ   ارا ب جهتا بر

 بر جهتا اامیی نیز  اه رتفت.« عقل فعتگ»ش ل  یلصو  نمتنا  ب  ر بر
هتی فرهنذ  ایتاذی  تذررن ی لفذر پیوا گی ییتا نرتم کیهتنی ۀ نرتم یانی  ر ی اد یهم

تنهت اد بذین نرفذت   ر  نرهرا. ارن پیوا گی ر  گاا  اد ارراا بتا تا بر ارراا ییتن شمت  یی اررانی بر
 ۀ  ر  پژۀهش پیش  ۀ  بت تف یک عصر بتاذ تا اد  ب  ر بت تغییراتی همچنتا تااۀم رتفت؛ ادارن

نرر  گیذررم. بذر بینی ررنذی  ا پذی یی ای بذر جهذتا بینی ااذرو ه رۀ ب ییتنر   ۀنا گاا  اد جهذتا
نی ر  عصذر بتاذ تا  ا شنتای اررا تررن اجزای اتدناب جهتا نورسناگتا پژۀهش حتضر  اص ی

بتۀ ی جذوهری  قذتنوا کیهذتنی  ۀ شذته ه یذتنی خمصذر کذرر کذر  تواا ر  ار اصل: رۀگتنر یی
 گیرنا. هت قرا  یی عنتصری چوا بتداتدی جهتا )فرشگرر( ۀ فّره نیز ر  کنت  ها

 باوری جوهری . دوگانه1-1-2

تررن بتۀ هتی بتا تنی ارراا اات کذر  همبتۀ ی ۀ اع قتر بر تقتبل رۀ نیرۀی خیر ۀ شر  ر ی اد ی رۀگتنر
شنتای ۀ یأیو رت حتکم ه یتنی اررانی راش ر ااذت. پذیش اد ظهذو  د رشذت   تأثیر فراۀانی بر انستا

ای چناخذااری بذور. تذت پذیش اد  اح متاًل ر  اۀاخر هزا ب رۀم پیش اد یذیمر  جتیعذت اررانذی  جتیعذر
خذو ر  ب  ذر  چشذم نمی   ررذن د رشذ ی بذر ارذراا برتنهت گواهی بر تس   یر ذ برهیاا اتاتنیتا  نر

النهررنذی   شور. ینذتبع بین یزرا رراه یی همراه اهو ه شواها پرشمت ی ر بت ب ا ترش ارزراا گونتگوا بر
جمشیا  ح ترت اد ارن را نا کر هیتینشذیتا  اد کذو ۀش بذز گ  هتی تیت ارمیی  ۀ یهموعت لوح

مگذی اع قذترات چناخذااری راشذ نا؛ ایذت شذواها یوجذور ر  گرف ر تت را روش اۀگ ۀ خشترت شته  ه
برای حذل ارذن یشذ ل  دیدلیهتی شتهتا هیتینشی  بیتنگر حضو  عنتصر د رش ی نیز هست.  ک یبر

ای اتکن ر  شرق ارذراا بورنذا کذر اح مذتاًل ر  قذرا  هۀ ر کر هیتینشیتا  قبی ر بر ارن فرضیر  ۀی یی
 ۀ  بت تعتلیم د رشت کر اۀ نیز اد شرق ارراا برختا ر بذور   ارن دهش م پیش اد ییمر بر پت ی هیانا؛ ا

نرر نیولی  ررن ارراا اد رۀ اا د رشت تذت رۀ ب هیتینشذی  اذر یرح ذت ت ذتی ی  ا  هشنتری راش نا. بر
( یل وییت ارن چناخذااری اد جتنذر د رشذت؛ 2( چناخااری ۀراری؛ 1ار گااش ر اات:  پشت 

(؛ 65  1388اری توا   ۀحتنیوا اۀا تری ۀ یغذتا یذتری )نیذولی  ( احیتی بیشی اد ارن چناخا3
تواا گفت  تت پیش اد عصر اتاتنی  گواه هش ت ی اد ثنورت یزرارذی ر  راذت نیسذت.  بنتبرارن  یی



ژپوهشناهم علوم سیاسی   

 

 ...سرشت عقالنی شدن در گذر از ایران باستان به ایران اسالمی حسن توان و همکاران/ 174

 159-186صص ، 68، پیاپی 4، شماره 1401 پاییز

 بر ررن  امی کشو  تبارل شا. کرتیرهتی  ۀ بت تمش بهرحمپحن کیش یزراری ر  دیتا 
کنا  نوع  ۀارذت ها اد فتجعذت کیهذتنی  نتای ۀصل ییش ن  ت یهمی کر ررن د رش ی  ا بر کیهتا

هتی ررن اررانی  تقسیم جهتا بر رۀ اذتحت  ۀحذتنی  تررن ۀرژگی ۀ خ قت انستا اات. ر ی اد یهم
بذر ۀجذور رۀ نیذرۀی  هتی په وی نیذز یب نی )یینوک( ۀ یتری )گی ی ( اات.  ۀارت خ قت ر  ک تب

رانشی.  رشذت ینتدعذر  پسبرابر ظ مت  ۀ خرر ر  برابر  ادلی ۀ یس قل اات. خیر ر  برابر شر  نو  ر 
توانذذا نذو  ۀ نی ذی اۀ یذذزر  ا تذتب بیذذتۀ ر؛  شذور کذذر اهذررمن نمی ارذن رۀ نیذرۀ اد هنهذذت نتشذی یی

ییذتا  خ قذت جهذتا ۀ  (. ر ارن26  1386کنا تذت ها  ا تبذته کنذا )شذتکا   ابر  تمش یی همین بر
پیرۀدی ر  نبذرر کیهذتنی ع یذر شذر. اد ررذاگته د رشذ یتا  انستا  توا  خاا نیز تمهیای اات برای 

هفررنذا. ر ۀاقذع  اۀ یذزر اد  نیتد یر   نیست ۀ برپترت نیتد اات کر انسذتا ۀ جهذتا  ا یی خااۀنا  بی
ییذتا  انسذتا  ارن کنا کذر ر  برای یقتب ر بت اهررمن اا فتره یی« افزا   دم»جهتا هفررنش  همتننا رام ۀ 

 (.59  1393هرا )دنر   شمت  یی خاا بر اهررمن بر نیز ابزا  پیرۀدی
تلوگ یهم ررگری کر ر  عصر اتاتنی  خ رار  ارن بور کذر ررذن اررانذی ر  اذیر ت تیذل 

اوی عقمنی شذاا  بذر ر  ذتگراری دا ۀانذی گذرارش رتفذت. اح مذتاًل فشذت  الهیذتت  خورش بر
بر ها راشت کر بذرای غ بذر بذر توحیای یسیلی ۀ عبرانی ر  عها اتاتنی  برخی یزرابتۀ اا  ا 

ای  ا ر پیش گیرنا. ۀاژب اۀا تری  بتۀ ی د رش ی  یسیر تتده هتی یوجور ر  رراگته رۀبن تنتقض
کت   ف ذر ااذت. ر   اات کر ر  چنذا عبذت ت اد اۀاذ تی ی ذأخر بذر« دیتا»یعنتی  بر« دا ۀاا»

رۀ ر  یذ ن  اذتدنا. ارذن رراگته د رش ی  اۀ یزر ۀ اهررمن  اجذزای اصذ ی ر ام کیهذتنی  ا یذی
هۀ نذاب  ۀجور هرا کر خذتل  ۀ بر ابر  ارن پراش پیش یی همین انا. بر گتهتا  همزار رانس ر شاه

ارن  گتتهت ر  فصل پنهم  اۀ یزر  ا بت نو  ۀ اهررمن  ا بت تذت ر ی  بر رۀ همزار کیست  افزۀا ارن
کننذا؛  رنا ۀ ر ارگر  ا یلاۀر ییگی هت ر  بیشی اد اپهر قرا  یی گیرر کر هررک اد ها برابر یی

کذراا ااذت کذر  نهترت ۀ بی ای بی  ۀ  غ بر بر یش ل کرانمنای خاا  نیتدینا خ   اارو ه ادارن
 .(182  1961  1شذمت  هرذا )دنذر پا  رۀ  ۀح دیتنمنا ۀ کرانمنا  رعنذی اۀ یذزر ۀ اهذررمن  بر

تمشذی بذور بذرای غ بذر بذر  شور ر  عصر اتاتنی بسیت   ۀن  راشت  بتۀ ی کر گف ر یی د ۀاا
انگذت  د رشذ ی کذر یوجذر شذا  الهیذتت د رشذ ی ر  یسذیر  بن یش مت را گته الهیتت رۀ

 بتۀ ی ۀ عقمنی کررا بتۀ هتی خور  گتم بررا ر. رگتنر

                                                             

1. Zaehner 
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 . قانون کیهانی2-1-2

تررن اصل کیهتنی ر  ییتا هنا ۀ اررانیتا  یفهوم نرم ۀ  اا ی جهتا بور کر ر  انسذ ررت  یهم
رهذا  اح متگ یی فدلتسگف نا.  یی« 2َاشر»ۀ ر  اۀا تری « َا تر»  ر  فت ای بتا تا «1َ تر»ها  بر

بذور کذر « 3ر ۀج» رشر بتشنا. اصل ییتل  َاشر   انگ یسی  هم "Right"کر ارن ۀاژگتا بت ۀاژب 
ااذتی  َاشذر  قذتنوا  (. برارن57  1398هیذا )فذول س   شمت  یی نرمی ۀ یصیبت بر یسئوگ بی

 انا ۀ هم بر عتلم انسذتنی نرذت ت را ر. گذررش  اات کر هم بر جهتا طبیعی ح م یی  تنیکیه
هرنذا.  شذمت  یی هت  ۀ رۀام هس ی  همگی ن یهت حضذو  اشذر بر ینرم ۀ بستیتا خو شیا  فصل

هذتی  هتی اخمقی هم را ر ۀ بر حقیقت  صاق  ۀفت  رلیری  ۀ ۀرژگی ارن  اشر  راللت بر افزۀا
تواا ر  فت اذی یعذترلی  رلیل اات کر برای ارن ۀاژه  نمی همین رها. بر هی یینیک بشری  گوا

رانذا ۀ  یی« هنچذر بترذا بتشذا»  پژۀهشگر برجس ت کیش د رش ی  اشر  ا مر پبد سپیاا کرر. 
کت   ۀر. ر  یذو ر  تنتار کت بررهتی گونتگوا  یعتنی یی  فذی بذرای ها بذر کنا  بر پیشنهتر یی

تذواا  ۀ ر  هنگتم ا تبتط بت جهتا اخمقذی  لفذ   ااذ ی ۀ ر اذ ی  ا ییجهتا یتری  لف  نرم 
 (.  31  1400یعترگ اشر رانست )بورس  

شنتاذی د رشذ ی   شنتاذی ۀ انستا عنواا رک نیرۀی کیهتنی  باۀا فهم هس ی فهم َاشر بر
ت گونر کر پیش ر اشت ه شا  برپترت بیذنش د رشذ ی  هسذ ی  عرصذ پارر نیواها بور. همتا ای تا

تررن یوجذور دیینذی   عنواا کتیذل ییتا  انستا بذر ارن نبرر رۀ نیرۀی کیهتنی خیر ۀ شر اات. ر 
ۀظیفر را ر بت پیرۀی اد  اا ی )َاشر(  بت ر ۀ  کر نیرۀری اهررمنی اات  پی ت  کنا تذت رگربذت ه  
هس ی رنیوی انستا بت نرتم کیهتنی همتهن  شور. اد یسیر همین همذتهنگی ییذتا رۀ اذتحت 

نمترا ۀ فرجذتم هفذررنش  رعنذی حیذتت  شهر اررانی  خ یی رنیوی ۀ یینوی حیتت اات کر ه یتا
تررن  عنواا یهم ۀهیشَ ر بر ذ رتبا. ن  ت یهم ررگر ارن اات کر ا رربهشت رت ا تر یینوی  تلق  یی

هذم  4النوع هتش برارن  ا رربهشت   ب افزۀا ایشتاپنااا  یأیو  حف  اشر رت نرم هس ی اات. 
هتی گونتگونی را ر ۀ ر  همت اجزای هسذ ی  ادجم ذر  بتۀ  اررانیتا بتا تا  هتش  ج وه هست. بر

بذر ارن ذر نیرۀرذی  هت جت ی ااذت. هتذش  افزۀا ر  جتنو اا  گیتهتا  ابرهت  انستا  ۀ ح ی هب

                                                             

1. Rta 

2. Aša 

3. Druj 

4. Athar 
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هرذا. ر  ااذتطیر  شذمت  یی بیش اات  ۀای ت راۀ ی ۀ انهش  اا ی اد نت اا ی هذم بر حیتت
 فذت.  کت  یی هدیوا هتش  هدیترشی بور کر بذرای اذنهش ۀ تمییذز  ااذ ی اد ر ۀ   بذراررانی  

یعنت  هرکس اد گنته ۀ ر ۀ  پتک بوره بتشا ۀ اد  اا ی )َاشر( پیذرۀی کنذا  اد هتذش گزنذا  ارن بر
توانا اد ها بذر اذمیت گذا  کنذا؛ درذرا  هتذش بذت اشذر  ر ذی ااذت ۀ خذور  ا  بینا ۀ یی نمی
 (. 735  1398 ی ۀ ارۀنا  اودانا )فتض نمی

عنواا نیذرۀی حتضذر ر  همذت  عنواا رک نیرۀی کیهتنی  بذت هتذش  بذر ترتیر  اشر بر ارن بر
بذذرارن  یفهذذوم َاشذذر   خذذو ر. افزۀا اجذذزای هسذذ ی ۀ ی مترزکننذذاب  ااذذ ی اد ر ۀ   پیونذذا یی

یت بت رۀ را ر کنا. برپترت بینش د رش ی   شنتای ختصی  ا نیز اق ضت یی شنتای ۀ ایتات انستا
کر پیرۀ  ااذ ی ۀ ر اذ ی ااذت ۀ خذور  ا بذت قذتنوا « َاَشوا» ۀ خواهیم بور. انستا  انستا  ۀبر

رها. انسذتا اشذوا بذت  کر بر اشر پتربنای نشتا نمی« ر ۀگوا»کنا ۀ انستا  کیهتنی همتهن  یی
کنذا.  کت ی خور  بر تقورت ۀ نگهااشت اشذر کمذک یذی نیترش  تقارم قربتنی ۀ انهتم خورش

تذررن  هرذا  بز گ شذمت  یی برپترت ارن بینش  حتکم ه یتنی کر نقرت پیونا ییتا دیین ۀ هاذمتا بر
توانذا  کم ر  عتلم نرذر  نمی  ۀ  حتکم د رش ی  رات یسئوگ نگهااشت اشر خواها بور؛ ادارن

 قا ت  ا شیصی کنا ۀ بر خورکتیگی  ف ت  نمترا  ب  ر رک قتنوا کیهذتنی  ۀ ای کذت  اۀ قذرا 
 گیرر کر شته ه یتنی بترا اعمتگ خور  ا بت ها همتهن  کنا. یی

 . حاکم آرمانی3-1-2

هتی یررح ر  انارشذت ایتاذی  بذر ینشذأ یشذرۀعیت حذتکم یربذوط  تررن پراش ر ی اد یهم
بنای    پژۀهشذگر ف سذفت ایتاذی  چهذت  نرررذت فریذتنرۀاری  ا صذو تجینپهمپتنشور.  یی
هت  نرررت فریتنرۀاری الهی اات. بریبنتی ارن نرررذر   تررن ها شاه کنا کر نیس ین ۀ شنتخ ر یی

حتکمی فریتنرۀای یشرۀع اات کر اد اوی خااۀنا برگزراه شاه بتشذا. ارذن ررذاگته  هذم ر  
  1385النهررن ۀ هم ر  قرۀا ۀارت  ر  ییتا برخی اصلتب ک یست   ۀاج راشت )همپ ن   بین
کررنذا ۀ  شرقیتا  اد نرررذت فریذتنرۀاری الهذی پیذرۀی یی(. اررانیتا بتا تا نیز همتننا اترر 28

هت ت ذرا   رانس نا. شتهتا هیتینشی ۀ اتاذتنی  پیواذ ر ر  ک یبذر حتکم  ا برگزراب خااۀنا یی
عهذاه را نذا. ر یقتبذل  شذته نیذز  رت ی اۀ بر یزرا ۀ بذر کررنا کر یقتم شتهی  ا اد اوی اهو ه یی

 ۀ  شته اررانی  هم ۀظتر  ررنی ۀ هم  هیا؛ ادارن مت  ییش یهری اۀایر خااۀنا بر  ۀی دیین بر
شذا ۀ بیشذ ر  عهاه راشت. الب ر ارن یسئ ر  تنهت بر ارراا یلاۀر نمی هتی ایتای  ا بر یسئولیت
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 (.  46  1392رانس نا )ِاری   یقتم ارزراا یی امطین ر  شرق نزررک  خور  ا نمترناه ۀ قت م
کنذا.  هفررنذی یی دیینی  ر  نبرر کیهذتنی خیذر ۀ شذر نیذز نقش بر تابیر ایو  شته ه یتنی  افزۀا

بتۀ  اررانیتا د رش ی  نیرۀهتی خیر ر  یقتبذل شذر  اد رۀ ابذزا  یهذم  رعنذی ررذن ۀ شذتهی  اذور  بر
یزرا شذمرره  یرج  حتصل بذاررنی ااذت ۀ شذته خذوب  ته ذی  ۀح نی وکذت  اهذو ه ۀ برنا. هرج یی
َو َنذر رذت  شذ ل فذّره ارذزری ته ذی یی  ر شتهتا  برشور. عنترت ۀ تأریا الهی ر  یو یی رتفذت. فذّره  خا

تررن  (  ر ذی اد ااتاذی1377راننا )ۀرذاا گذرا     کر برخی نورسناگتا ها  ا ختص ارراا یی1خوّ ه
ای ییصذوص    ۀررعذر«فذّره»هرا. الب ر نبترا پنااشت کذر  شمت  یی بیش شتهی بر عنتصر یشرۀعیت

رت ی ها  بذر  ه وانتا  ۀ یررم عتری نیز هررک  را ای فّره خورشنا کذر بذرشتهتا اات؛ ب  ر یوبااا  پ
شذ ل هتلذت نذو  پارذاا   هتی یقذای  بر ر  شتهتا ۀ چهره ارن ی لفرپررادنا.  انهتم خورش ت ی یی

بیش شتهی اات کر فذرر  (. برپترت ااتطیر اررانی  فّره  عنصر قوام34-35  1374شور )هیودگت    یی
  فذّره  هالدر پکاربنتعبیر  رارا ها  ررگر قتر  بر ح ویت کذررا نیواهذا بذور. بذر حتکم بت اد رات

صذو ت نیذرۀی پیرۀدینذا حذس  حقیق ی ی أثر اد انوا  ی  وتی اات کر تذأثیر ها بذر  ۀح انسذتنی بر
کننذا.  شور. برخی نورسناگتا نیز ییتا ار عنصذر خذوّ ه  خورشذ ت ی  ۀ اشذر پیونذا برقذرا  یی یی
هرکس بر خوّ ه خور براا  بر کمتگ ۀجوری ۀ اعترت الهی رات پیذاا کذرره ااذت؛ ایذت یبنت   ارن بر

انستا برای ر رتفت چنین اعترتی  بترا ر  انهتم خورش ت ی خور  یهتهات ۀ در ۀ همت اعمذتلش 
همراه  (. برخذو را ی اد فذّره بذر115  1399 ا بت نرتم ۀ هرین الهی )اشذر( همتهنذ  کنذا )یه بذتری  

رهنذا. هرگذته شذته اد  َاشر  نیرۀهتی یهمی هس نا کر شهررت   ا ر  یسذیر رارۀ دی قذرا  ییپیرۀی اد 
نرمذی  شور  ب  ر نرتم هس ی نیز رچت  بی تنهت فّره اد اۀ جاا یی انهتم خورش ت ی خور ار بتددنا  نر

 (.36  1397ۀ تبتهی خواها شا )پوالری  
کت ی اد اهمیذت  نیتا کر نرم ۀ ر اتتواا گفت  ر  ینرویت ف ری اررا طو  خمصر یی بر

عنواا نقرت پیونا ییذتا دیذین ۀ هاذمتا  یسذئولیت حفذ  نرذم  فراۀانی برخو را  اات  شته بر
ارن  شذته ر  نبذرر  بذر کشذا. افزۀا دیینی  طبقتت اج متعی  ۀ پتااا ی اد َاشذر  ا بذر رۀش یی

کنذا. ر ۀاقذع  ارذن نبذرر  هفررنذی یذی نهتری خیر ۀ شر ۀ بتداتدی جهتا )فرشذگرر(  نیذز نقش
اتد بت ظهو  هخررن ینهی ۀ بتدگشذت برخذی شذتهتا ااذتطیری  بذر اذرانهتم خذور  ارنوشت

 نهنا.  اا ۀ ر  هخرالزیتا  رۀبت ه ررن بهی ۀ شتهی ه یتنی  رات ر  رات هم یی یی

                                                             

1. Xwarrah 
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 شناسی اسالمی . ایران میانه؛ ورود اسالم و جهان2-2

گرری بور کر باۀا رۀلذت  دناگی قبترل باۀی ۀ بیتبتاینرقت حهتد ر  قرا هف م ییمری  یلل 
کررنا. ایت ارن ۀضع بت ۀ ۀر اامم تغییر کرر. پیذتیبر  یرکزی ۀ ر  قتلر قبترل پراکناه دناگی یی

هتی حضذو  ر  یارنذر  بیشذ ر نقذش رذک شذیخ رذت راۀ  اخ مفذتت  ا  اامم  ر  نیس ین اتگ
هتی طذوالنی ۀ  ترذل اۀی ۀ خذز ج  ااذیر کشذم شها  قب اد ۀرژه ارن ر پیش عهاه راشت؛ بر بر

خونین بورنا  ایت ر  ارایر ۀ بت پیش هیاا برخو ر نرتیی بت یشرکتا  نقذش فریتنذاهی جنذ   ا 
عنواا  هبر جتیعت نوپتی ااذمیی تثبیذت  عهاه گرفت ۀ همین نقش بور کر جترگته ارشتا  ا بر بر

مری ۀات تواا گفت کر ر  اامم  ررن ۀ رۀلت تقرربذًت   ۀ  یی ارن (؛ اد22  2007  1کرر )یون گا
 انا. بت هم ۀ ر  کنت  هم داره شاه

هتی  گری عصر بتاذ تا  یلذل تمقذی انارشذر بری اد د رش ی بر ییراث ارراا ییتنر  افزۀا
شنتای اررانی ر  رۀ ب اامیی  همتننا رۀ ب بتا تا  پیونا خور  اامیی ۀ رونتنی هم بور. جهتا

شذهری  رعنذی حذتکم  تای حف  کرر؛ ضذمن ارن ذر ارذاب یرکذزی انارشذت ارراا ا بت انارشت ای
اامیی تذااۀم بیشذیا. بذت  ذ هتی ایتای ی ف راا اررانی ه یتنی  همچنتا حضو ش  ا ر  نرررر

ۀ ۀر ف سفت رونتنی ۀ برخو ر ها بت شررعت اامیی  هییزش ف سذفر ۀ ررذن ۀ ارهذتر همذتهنگی 
  حفالبادنهتی فی سذوفتا یسذ متا تبذارل شذا.  یشذغولی ن رگتذرر هت  بر ر ذی اد یهم ییتا ها
پررادانی بورنا کر تأثیر فراۀانذی بذر جهذتا ااذمم  )ف وطین( ادجم ر نرررر 2ولدتیندس  ۀ حرسطد

تقسذیم « یلسذوی»ۀ « یعقوگ»نهترنا. ف وطین  بر پیرۀی اد افمطوا  هس ی  ا بر رۀ اتحت 
عنواا  نشذتنا. برپترذت ۀجورشنتاذی اۀ  اد ۀاحذا بذر ا ر   أی ها « 3ۀاحا»رت « احارت»کرر ۀ 

شور. ر  یرح ت بعذا  اد نفذس ک ذی   نوبت خور  نفس صتر  یی ابر اۀگ  عقل ۀ اد عقل نیز بر
بر ارن ایر نزۀلی  بر رک ایر صعوری  هرا. پ وتینوی  افزۀا عتلم یلسوی )فوایس( پارا یی

م ر جتا انستا  شذوق بتدگشذت بذر ۀاحذا نیز بتۀ  راشت کر برپترت ها  همت اجزای جهتا  ادج
یراتبی ف ذوطین اد  یلو  ۀ ا سذ ر (. ی ف راا یس متا کذر ر ک رگتنذر1378را نا )پو جواری  

 ررانا  بسیت  اد ها تأثیر پاررف نا. هس ی  ا بر برراشت اامیی نزررک یی

                                                             

1. Montgomery Watt 

2. Plotinus 

3. The One 
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 . آمیزش فلسفه و دیانت3-2

تنهت پیونا ییتا ی تفیزرک ۀ انارشذت ایتاذی ر  ارذراا  نرگونر کر یررح شا  بت ۀ ۀر اامم بر ارراا   همتا
هتری بورنا کر تمش کررنا بر ررذاگتهی  قرع نشا  ب  ر تقورت هم شا. اامتعی یر  جزۀ نیس ین فرقر

شنتاذی ۀ  هذت  ایتاذت  بیشذی اد جهتا ینسهم ۀ ف سفی ر بت ب هس ی رات رتبنذا. ر  برراشذت ها
یراتر اج مذتعی قذرا   تنهت ر   أی ا سذ ر یعنت کر حتکم جتیعذر نذر رنا هرا؛ بر شمت  یی ف سفت تت رخ بر

ارن  ااذمتعی یر اد  بذر شذور. افزۀا گیرر  ب  ر ر  جهتا هس ی نیز اد یوقعی ی شتخص برخذو را  یی یی
رلیل  الدم ااذت  همین هتری بور کر تمش کرر  ییتا ف سفر ۀ ررن  هییزش ارهتر کننا. بذر نیس ین گرۀه
شنتای اامتعی ی ر  اب اا ی أثر اد بیذنش ااذتطیری بذور ۀ بذت  بت ارن نل ر هغتد کنیم. کیهتا بلث خور  ا

هتی نوافمطذونی  انارشذمنااا ااذمتعی ی ر   خذو ر  ایذت بذت ۀ ۀر انارشذر خرذتری کیهذتنی پیونذا یی
فس   انارشمنای نوافمطونی بور کر بر رک عقل ک ی ۀ نساساتلدیشنتای خور بتدنگری کررنا.  کیهتا

باع اات ۀ عقل ۀ نفس نیذز نقذش یهمذی ر  هفذررنش ۀ  ک ی اع قتر راشت. ر  ارن انارشر  خااۀنا  یا
ارا ب جهتا را نا. الب ر انارشمنااا اامتعی ی  برخمف پ وتینوی  هفررنش  ا نذر صذاۀ  فذیض  ب  ذر 

 قیم اد خااۀنذا طو  یسذ  ۀ  برخمف ی  ر نوافمطونی  عقذل اۀگ بذر رانس نا؛ ادارن ابااع خااۀنا یی
 (.15  1398پررادر )یااحی     بر ابااع عقل یی«ایر»شور  ب  ر خااۀنا اد طرر   صتر  نمی

ۀ ی ۀ ر بررا ناب هفت یرح ر یی ترتیر  هذر رۀ   ارن رانس نا. بذر اامتعی یتا  تت رخ  ا را
. اح ذتم شذور شور ۀ ر  ارایر  بت هفذت ایذتم ت میذل یی تت ریی بت رک نتط  )پیتیبر( هغتد یی

ظتهری  توا  پیتیبراا بر یررم ابم   ۀ بتطن شررعت  کر حقیقت ها نیز هسذت  تواذ  ایذتم 
شذذور. بریبنذذتی ف سذذفت تذذت رخ ااذذمتعی ی  رۀ ب هفذذ م  بذذت ظهذذو   هذذت تبیذذین یی ها بذذرای 

شور. اۀ کر هم یوقعیذت ایذتم ۀ هذم نذتط   ا  عنواا هخررن نتط  هغتد یی   برحسملعیلپمحموبن
چیز  ا ر راذ ری  کنا ۀ یعنتی بذتطنی همذر س اد ظهو   شررعت یوجور  ا نسخ ییرا اات  پ

 اا ۀ ررگر بر ایتم  شررعت  ۀ ح ی  ترتیر  تت رخ بر پترتا خور یی ارن رها؛ بر همگتا قرا  یی
(. ایذتم ر  انارشذت ااذمتعی ی اد یوقعیذت 341  1399ح ویت  نیتدی نیواها بور )کذرۀا  

برپترت ارن بینش  کت ۀرژب اص ی ایذتم  گشذورا بذتطن ۀ حقیقذت ررذن  ای برخو را  اات. ۀرژه
ای  شترسذ گی  اذبر برخذو را ی اد چنذین توانذتری ۀ رانذش یذتۀ اری خواها بور؛ ر ن یهر  بر
هۀ ر. ر ۀاقع  ایتم  ک یذارا  تأۀرذل ۀ اذیمتی هشذ ت  انسذتا  رات یی  هبری ایتای  ا نیز بر

 (.223  1390ر  جهتا بتقی نیواها یتنا )فتض ی  چیز  کتیل اات کر باۀا حضو  اۀ هیچ
اگرچر اامتعی یر  نیس ین گرۀهی بور کر بر هییزش ف سذفر ۀ ررتنذت همذت گمذت ر  ایذت 
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شذمت  هۀ ر. نقرذت  گاا  ف سفت اامیی بر م(  ا بترا بنیتا 872-950.ق/ ه 259-339) فلرحبی
نوافمطونی  هفذررنش جهذتا  ا بذر پیرۀی اد فی سوفتا  عزرمت فت ابی  ۀجورشنتای اات. اۀ بر

رتبا کذر اد  یراتبی یی یعنت  هس ی  ش  ی ا س ر ارن رها. بر صاۀ  فیض اد ابر اۀگ نسبت یی
رتبذا.  تررن ر جر  رعنی یتره  ارایر یی شور ۀ تت پست تررن یرتبر  رعنی ع ت اۀگ  هغتد یی عتلی

ییذتا  هریذی نیذز اد  ز هسذت. ر ارنبر حرک ی نزۀلی  را ای ایر صعوری نی جهتا فت ابی  افزۀا
شذور. ارذن یرح ذر  تنهذت  عتلم پترین حرکت کرره ۀ ر  بتالتررن ر جر  بر عقل فعذتگ ۀصذل یی

(. نرتم یانی فت ابی  پیواذ گی 142  1379را یتبی اات )قتر ی   توا  فی سوف ۀ نبی قتبل
بنای  یراتبی صذو ت رای ا سذ  گونذر گونذر کذر عذتلم  بر شنتاذی اۀ را ر. همتا درتری بت هس ی

  همتننذا ا اذرو  انسذذتا  ا معلامپاالدیشذور  جهذتا انسذتنی نیذز یراتذر گونذتگونی را ر.  یی
هتی دناگی ۀ راذ یتبی  هت برای برهۀ را ضرۀ ت رانست ۀ اع قتر راشت  انستا بتلربع یی یانی

توانذا بذر  یبر اعترت  نیتدینا دناگی ر  یارنر هس نا. تنهت ر  جتیعت ایتای اات کر انستا ی
 (.158  1990  1خیر اعم ۀ اعترت کتیل رات رتبا )گتلس وا

ررگر  ۀاجذا  او  را ناب کمذتگ عق ذی ۀ اداذوی  نبی اات کر ادرک ذ   یس اۀگ فت ابی  فی سوف
کنا  یعت ف ختصی  ا اد عقذل اۀگ ر رتفذت کنذا. اۀ کذر بذر یارنذر  قوب ی یی ر اات کر اۀ  ا قتر  یی

اتدی نرم دیینی بت نرتم کت نذتت  ا نیذز  هت بر اعترت ۀ همتهن   اتناا انستاتقام را ر  یسئولیت 
شذته  کشا. طرح فت ابی اد ارذن نرذر بذت شذته ه یذتنی اررانذی  ایتیذت شذیعی  ۀ فی سوف بر رۀش یی

رتبذا. بترذا توجذر راشذت  بذت ارن ذر   ذیس اۀگ بذر یارنذر تقذام را ر ۀ  افمطونی  نسبت نزرر ی یی
« تغ ذر»توانذا بذر  تواا شهر یر وب  ا بنت کرر  ایت اۀ بذرای هذاارت جتیعذر نمی میۀجور اۀ ن باۀا 

 (.78  1396اات )پوالری  « اقنتع»ۀ « ع م»توال جورا  ب  ر امح اص ی ارشتا  
حبادعلیپ  ۀ حبدحلحسانپعالمر   حبدعلیپمساود  هنچر فت ابی بنت کرره بور  ر  ارراا توا  

م(  بلذث یسذ ق ی  ا بذر ایتاذت  980-1037.ق/ ه 370-428اذینت ) رنبتگ شذا. ابن سینل
  بلث یی صری «الهیتت»ۀ ر  قتلر « شفت»هتی پترتنی ک تب  اخ صتص ناار ۀ تنهت ر  فصل

شنتاذی  اینت نیز یتننا فت ابی  پیوا گی درتری بذت هس ی بت ه یررح کرر. نرتم یانی ابن  ا ر ارن
اینت نیز بذت تعقذل  ۀ فت ابی  عمل هفررنش ر  نزر ابنپیرۀی اد پ وتینوی  یراتبی اۀ را ر. بر ا س ر

تر  یعنت کر اد طررذ  تعقذل ر  ر جذتت بذتالتر ااذت کذر ر جذتت پذترین ارن شور؛ بر همتننا یی

                                                             

1. Galston 
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  عقل اۀگ صذتر  «الواحا الرصا  عنر اال الواحا»الوجور  بنتبر اصل  هرا. اد ۀاجر ۀجور یی بر
رتبا تت عقل رهم ۀ ف ک نهم  کذر ف ذک قمذر ااذت   ترتیر ارایر یی همین شور. ارن عمل بر یی

 اا کر همگی  یهذرر  اینت بر ره یی (. شمت ب عقوگ ابن33-34  1352هرا )نصر   ۀجور یی بر
ییتا  عقل فعتگ  هخررن عقل اد ارن ا س ر اات کر تابیر ایو  دیین  ارن انا. ر  ۀ یفت ق اد یتره

کنا. عقل نرری  بر چهذت   بر نرری ۀ عم ی تقسیم یی اینت  عقوگ انستنی  ا عهاه را ر. ابن  ا بر
  جورتی پیونا بت عقل فعتگ ااذت. «عقل قاای»شور کر چهت یین نوع ها  رعنی  نوع تقسیم یی

یعنت  انبیذت کذر حقذتر   ا  ارن تررن یرتبذر  بذر پیذتیبراا اخ صذتص را ر. بذر عقل قاای ر  عتلی
 هرنا. شمت  یی ا   هبراا یشرۀع جوایع بشری برکنن ۀاارر ر رتفت یی ای شهوری ۀ بی گونر بر

توانذا  اینت نیز همتننا فت ابی  اع قتر راشت کر هریذی  بذاۀا دنذاگی ر  اج مذتع نمی ابن
نوبذت خذور  بذر  نیتدهتی ضرۀ ی خور  ا برهۀ ره کنا. درست اج متعی ۀ دنذاگی ر  شذهرهت  بر

ا  شور. ارن قذوانین  تنهذت تواذ  نبذی شور کر بترا بر قواعای عترالنر اا و یعتیمت ین هی یی
اذینت بذت ااذ فتره اد  بر ارذن یذوا ر  ابن (. افزۀا238  2013  1شونا )بو رن  هۀ ره ۀ برقرا  یی

 اا. اۀ همتننا افمطذوا بذتۀ  راشذت  یبتری طبع انستنی نیز بر ۀجوب نبوت ۀ قوانین شرع یی
 ۀ  دیینذت دۀاگ ۀ فرۀپتشذی ر   ارنکر طبع یتری انستا  یس عا ۀ ۀر شرۀ  ۀ انلرتط اات؛ اد

تذواا بذر ارذن  کمک نیرۀی تعقل یی هتی انستنی ۀجور را ر. اگر افمطوا یع قا بور کر بر یارنر
اد « ا اذتگ نبذی»ۀ « عنترذت الهذی»اینت بر ارن ن یهر  ایاه بور کر تنهت بذت  دۀاگ غ بر کرر  ابن

ترتیر ااذت کذر فی سذوف یذت   ارن رشور. ب اوی خااۀنا اات کر شرۀ  جوایع انستنی یهت  یی
شذمت ر  ۀجوب نبی ۀ ا اتگ شررعت  ا برای را یتبی بر خیر ۀ نرتم صلیی یانی ضذرۀ ی یی

پذارر  هذت ای تا (. ایت ادهنهتکر ۀجور نبی ر  هر دیتا ۀ برای همذت رۀ اا346  1378)فیرحی  
 .عهاه خواها راشت نیست  پس اد اۀ  شررعت  تابیر ایو  یس متنتا  ا بر

اینت  بلث اد ایتات ر  چت چوب الهیتت قذرا  گرفذت ۀ رانذش ایتاذی ر   ترتیر  بت ابن ارن بر
تواا گفت   اهذی  ا کذر فذت ابی  جهتا اامیی ارن فرصت  ا نیتفت کر بر رانشی یس قل تبارل شور. یی

ت ابی  ف سذفر اد بست  ایا. اگذر ر  انارشذت فذ اینت بر بن گاا ی ف سفت ایتای هغتد کرر  بت ابن برای پترر
خذو ر.  هم یی نفع شذرع بذر اذینت  بذر اهمی ی بتالتر اد شررعت برخو را  بور  ارن نسذبت ر  تف ذر ابن

اینت ارن اات کر ر  نررگته فت ابی  یهت ت پیتیبر ر  ف سفر  ینذوط بذر یرتلعذت  تفتۀت ررگر فت ابی ۀ ابن
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اینت  نبی اد توانتری ر رتفت یس قیم حقذتر   نرر ابن کر بر شتخر اد رانش بشری اات؛ ر حتلی  اۀ ر  ارن
 (.186  1396عق ی  باۀا هیودشی شبیر فی سوف  برخو را  اات ) ۀدن تگ  

 . چرخش عرفانی؛ حاکم حکیم4-2

بر اش غتگ بر ح مت بلثی  بر ح مت ذۀقذی نیذز رلبسذ گی راشذت. بریبنذتی  اینت  افزۀا ابن
اذوی حقیقذت  ر عت ف بترا اد ییتا ها  برح مت یشرقیین  جهتا هس ی  یتننا غت ی اات ک

اذینت ر   جهذتنی ااذت  اذفر کنذا. ارذن جنبذر اد تف ذر ابن یر   کر ۀ ای یراتذر هسذ ی ارن
  نمذور رتف ذر ااذت کذر «امیتا ۀ ابسذتگ»  ۀ «رقرتا بن حی»هتی تمثی ی اۀ  ادجم ر  ح ترت

اذینت ر   کذر ابن یسیر جارای  ا ر  جهتا اامیی گشور. برپترت همین ح مت یشذرقی ااذت
  ر  غیتب یعصویین  عتبااا ۀ داهااا  ا یلو  ۀ قرر جوایع انسذتنی «تنبیهتت»ۀ « اشت ات»

  1384ترتیر  دها ۀ عرفذتا  ا بذت شذهررت ی پیونذا دره ااذت )شذ و ی   ارن یعرفی کرره ۀ بر
  حلو نپساهرنر  پشاهل  ریت  بعاهت تواذ  « اشت ات»ای کر ابوع ی ر   (. طرح اۀلیر250

 انهتییا.« ف سفت اشراقی»پی گرف ر شا ۀ بر تأایس 
م(  یعذرۀف بذر شذیخ اشذراق   1154-1191.ق/ ه 549-587الارن اهرۀ ری ) شهتب

یعنت نیسذت کذر اۀ ر بذت ب  ها بلث یس ق ی  ا بر ایتات  اخ صتص نذااره ااذت؛ ایذت ارذن بذر
اذینت  پیواذ گی  ایتات ۀ ح ویت نینارشیاه بتشا. انارشت ایتاذی اذهرۀ ری همتننذا ابذن

گذاا  ی  ذر اشذراق  همذتا بورشنتاذی  شنتای اۀ را ر. بنیتا شنتای ۀ یعرفت درتری بت هس ی
ر   أی ها  « الوجور ۀاجذر»جتی  کت  گرفت؛ بت ارن تفذتۀت کذر بذر اینت  ا بر یراتبی ابن ا س ر

شذونا   ه ییکمک نذو  شذنتخ ر ۀ ررذا نرر اهرۀ ری  تمتم اشذیت  بذر  ا قرا  رار. بر« نو االنوا »
ااذ وا  شذور )ایذین  ضذوی  « نذو »  بترذا بذر «ۀجذور»جتی  شنتای  بر رلیل  هس ی همین بر

شنتای نیز  اه خور  ا اد ف سذفت  شنتای  ر  یعرفت بر هس ی (. ی  ر اشراق  افزۀا64  1394
رانسذ نا   ۀجوهتی عقمنی  ا  اه را یتبی بذر حقیقذت یی یشتری جاا کرر. اگر یشتریتا  جست

رۀ ری  یعرفت شهوری  ا  ۀش را یتبی بر رقین کتیل یعرفی کرر. ارن نذوع شذنتخت  کذر اه
کنذا  شور  ر  یرح ت بعا  دیینت ظهو  ح مت بلثذی  ا نیذز فذراهم یی بر تهربت عرفتنی بنت یی

اات کر « عتلم خیتگ»رت « عتلم یثتگ»(. اصرمح یهم ررگر اهرۀ ری  128  1391)ضیتری  
تواا بر انارشت ایتای اۀ  اه برر. عتلم یثتگ  جتری ییذتا جهذتا یعقذوگ ۀ  باۀا شنتخت ها نمی

یلسوی اات  کر تنهت اصلتب طررقت  قتر  بر یشتهاب ها هس نا. ارن عتلم  کر اذهرۀ ری 
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ذَو ی ااذت کذر  رتر یی« اق یم هش م»رت « نتکهتهبتر»اد ها بت عنواا  کنا  جترگته یهذررات ۀ صا
 (.300  1388)کو بن   شاه ر  جوهر یتری نیس نا حل

اهرۀ ری  برپترت اش غتگ بر ح مت ذۀقی رت بلثی  عتلمذتا  ا بذر چهذت  گذرۀه عمذاه تقسذیم 
. ح یم ی ألر کذر 2. ح یم الهی کر هم بت ف سفت بلثی ۀ هم بت ح مت ذۀقی هشنتری را ر؛ 1کنا:  یی

کر طتلذر  . کسذی4ادر؛ پرر . فی سوفی کر تنهت بر ح مت بلثی یی3بت ف سفت ا اروری کت ی ناا ر؛ 
بنای  حذتکم  (. برپترت همین تقسیم284  1396ع م اات  ۀلی هنود بر یقتیی نرایاه اات )نصر  

ینذا  رلیل پیونا بت عتلم یثذتگ  اد تذتبش انذوا  ها بهره ه یتنی اهرۀ ری  همتا ح یم الهی اات کر بر
اۀ  هذم ی وغذل ر  بلذث ۀ هذم پذررادر.  طو  یس قیم بر ار اک حقتر  اد ارچشذمت نذو  یی شاه  بر

ی ألر  رعنی را ای تبلر ر  الهیتت اات. چنین کسی    یس طبیعی عتلم ۀ خ یفت خااۀنا ااذت کذر 
ای  صتحر کرایذتت هذم هسذت. اۀ بترذا  بت حضو ش  دیتنر نو انی خواها شا. ح یم چنین یارنر

گونذر کذر  یررم هش ت  کنا. همتا ۀای ر  حقتنیت خور  ا بر ارن اال   رت ترک باا کرره ۀ بر ب وانا طی
خوانانذا  حذتکِم ح ذیم نیذز بذت کذررا   انبیت بت نشتا رارا یعهزات  خ    ا بر پیذرۀی اد خذور فرایی

(. اذهرۀ ری  شذتهتا 1992  1توانا یررم  ا بر اطتعت اد خور بیوانا )ضذیتری اش  یی العتره خت ق
رانسذت. ر   ح ویت یی تا ی ألذر صذتحر ا یصااق ح یم کیخسرنۀ  فر وننارراا بتا تا  ادجم ر 

  یرتب  بت عذتلم یثذتلی ۀ برخذو را  اد خذّره کیذتنی بذور ۀ همذین ایذر  یوجذر فر وننبرراشت اۀ  
  خذّره «االشراق ح مت»الارن ر   بی یت ی ۀی ر  ایر ا رنت ۀ غ بر بر ضلتک شاه اات. شهتب

ابر همین نو  ااذت کذر هذرکس  بذر  شور ۀ بر کنا کر اد ذات خااۀنا اتطع یی  ا نو ی تعرر  یی
ترتیر  هذر پترشذتهی کذر  ارن رتبنذا. بذر شور  رت یررم  بذر ر ذارگر  رتاذت یی صنتع ی ی م ن یی

یااۀیت ۀ در  اۀ  ا خذّره کیذتنی باهنذا ۀ اۀاذت کذر   ذیس « نو االنوا »ح مت باانا ۀ بر اپتی 
(. ر یهمذوع 22  1390نی   اذا )بسذ ت بذر اۀ نصذرت یی« عتلم اع ذی»شور ۀ اد  طبیعی عتلم یی

کت گیری یفذتهیمی چذوا   تواا گفت  اهرۀ ری بت تمش برای احیتی ح مذت ارذراا بتاذ تا ۀ بذر یی
 کیتا خّره ۀ ییتلفت بت ا رنت تغ ر  انارشت ایتای اررانشهری  ا بر رۀ اا اامیی پیونا در.

 گیری نتیجه

دانی چوا رو گن هتبریذتی  ا تشذ یل پررا تررن اجزای تف ر نرررر انارشت پیشرفت  ر ی اد یهم
رها. اۀ تت رخ بشر  ا بر ار یرح ت اب ااری  ان ی  ۀ یا ا تقسیم کرره ااذت کذر هررذک اد  یی
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رتبا.  ف سفی یرتبقت یی ذ ی تفیزر ی ۀ ع می ذ ای  ررنی هتی اارو ه بینی ترتیر بت جهتا هت  بر ها
دنذا  اری اد جتیعر ۀ بتۀ هتی خور راذت ییدر ترتیر  بشر ر   ۀنا ت تی ی خور بر افسوا ارن بر

 اذا. ر  پذژۀهش  ف سفی یی ذ ۀ ر  هخررن ارسذ گته  بذر رۀ اا یذا ا ۀ شذ ل هگذتهی ع می
حتضر  بت اا فتره اد چت چوب نرری هتبریتی  ارشت تلوگ ارراا  اد عصذر بتاذ تا تذت رۀ ب 

بتۀ ی ۀ شذ ل  ر اد رۀگتنذرییتنر  ا پی گرف یم ۀ نشتا راررم کر انارشت ایتاذی ر  ارذراا  چگونذ
ی تفیزر ی  ذ ای ر  عها بتا تا  عبو  کرر ۀ بر ر  تپرا ی ۀ شذ ل هگذتهی ررنی هگتهی اارو ه

 .یتنارۀ ب ییتنر اامیی  ایا ۀ ر  همین یرح ر  ی وق  
هت  انارشت ایتای  پیونا خور  ا بت ی تفیزرذک  الب ر بترا ر نرر راشت کر ر  همت ارن رۀ ه

هتری چوا حتکم ه یذتنی ۀ قذتنوا کیهذتنی  همتننذا دنهیذر  پیواذ گی  رر. ی لفراررانی حف  ک
انا. شذته ه یذتنی کذر  انارشت ایتای اررانی اد عصر بتا تا تت رۀ ب ییتنت اامیی  ا تضمین کرره

 فت  پیرۀ قتنوا کیهتنی )َاشر( بور کر ارذن قذتنوا ر  رۀ ب  یی شمت   نمترناب خاا بر  ۀی دیین بر
. اگذر تلوگ رتفذتنبی بر حتکم یشرۀع  ذ بت فت ابی  فی سوف میی بر شررعت تبارل شا.ییتنر اا

هم  نفع شذررعت بذر اینت  بر ر  نزر اۀ    یس اۀگ  بیش ر فی سوف اات تت نبی  ارن نسبت ر  ابن
اینت  نبی  حتکم یشرۀع اات ۀ ر  نبذور اۀ شذررعت  بذت  ایتاذت ۀ  خو ر. ر  انارشت ابن یی

تنهت  رۀش خواها کشیا. بت چرخش عرفذتنی ۀ ظهذو  اذهرۀ ری  ارذن نسذبت نذر ح ویت  ا بر
بر پیونا بت عتلم یثذتگ  بترذا  رتبا. حتکِم ح یم اۀ  افزۀا تری یی خو ر  ب  ر ابعتر تتده هم نمی بر

 رات هۀ ر. ۀای ر ب وانا تأریا خ    ا بر ارن اهل کرایتت هم بتشا  تت بر
اذ رنت »رر رۀ  راشت  ییتلفت انارشت ایتای اررانی بت ن  ت یهم ررگری کر نبترا اد ن

حتکم ه یذتنی اررانذی  همذوا ه کنا.  اات کر ها  ا اد نرتم انارشت ایتای تسنن جاا یی« تغ ر
اذینت ۀ  کت ی )َاشر( بتشذا. ارذن ۀضذعیت  ر  رۀ اا ییتنذر بذت ابن بترا پیرۀ قتنوا کیهتنی  اات

ترتیر   ارن بذر نشذینا. جتی َاشر  قتنوا شرع یی کر بر شور؛ بت ارن تفتۀت اهرۀ ری نیز حف  یی
 توانست قا ت  ا شیصی کنا. کم ر  عرصت نرر  نمی حتکم اررانی  رات

گذر تفذتۀت  یقترست انارشت ایتای ارراا ر  رۀ ب ییتنر بت قرۀا ۀارتی یسیلی  ح ترذت
نی ر  ارذراا یهمی اات. ر  اۀاخر قرۀا ۀارتی ا ۀپتری کذر تقرربذًت بذت حضذو  جررذتا عرفذت

کد نلسدیتا اات  انارشت ایتای  توا  ی ف رانی چوا  هم   رچت  چرخش یهمی شذا کذر آ
ارانهتم  بر خرۀج رانش ایتات اد الهیتت انهتییا  ایت ارن اتفتق ر  ارراا نیف تر ۀ ی تفیزرذک 

  اررانی همچنتا پیونا خور  ا بت انارشت ایتای حف  کرر.
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 .68-69-70. شمت ب مالۀپکلک. فّره  ارن نیرۀری جترۀری ۀ هامتنی. (1374هیودگت   ژالر )

. ترجمت یلمانقی براهنذی ۀ ررگذراا. زمین پرنحدشنلسیپهیلگلر (. 1393ات ینسوا   ر ت اگ ۀ ررگراا )
 .تهراا:  شا

 . تهراا: امت.حدو ش پسیلسیپ رپح رحنپبلستلن (.1396ال ر ) احماۀنا  شهتع؛ اامیی   ۀح
 . تهراا: ع می ۀ فرهنگی.آ ینپشهر لر پ رپشرق (.1392یل کنای )اری  امو 

 . ترجمت یهاالارن کیوانی. تهراا: نشر یرکز.سهرنر  پنپموتبپحشرحق (.1394ایین  ضوی  یهای )
   نفصلنلمۀپوژنهشپسیلسا پدرار (؛ اهرۀ ری ۀ انارشت ایتای اررانشهری. 1390بس تنی  احما )

 شمت ب رهم.
 . ترجمت عس ر بهرایی. تهراا: ققنوی.هلپزر شتیلن،پبلنرهل،پنپآ ح پ  نیپآن (.1400بورس  یری )

 . تهراا: نشر یرکز.تلر خپحدو ش پسیلسیپ رپح رحنپنپحسالم (.1396پوالری  کمتگ )
 . تهراا: نشر یرکز. رپسد ح پدرلمپ ح  (.1397پوالری  کمتگ )

 راا: یرکز نشر رانشگتهی.. ته رآمو پبرپفلسفۀپحفلدبین (.1378پو جواری  نصرال ر )
. ترجمذت ع ذی ا راذ تنی. هل پمیلدا پحدو شۀپسیلسیپحسالمپ رپساو  (؛1396جی ) هی.  ۀدن تگ  ا ۀرن
 تهراا: قویس.
 ای. تهراا: توی. ترجمت فرراۀا با ه تعللیمپمغلن. (.1393دنر  ه . ای )
 هی.انستا ۀ کیهتا. ترجمت لیناا گور دی. تهراا: یت (.1400ژرنیو  فی یپ )

 یقتیی. تهراا: یتهی. ترجمت ایا احما ضت قت م .تلوگ ثنورت (.1386شتکا  شت وگ )
 .. قم: عقل ارخسینلپفلسفۀپسیلسیپحبن (.1384ش و ی  ابوالفضل )

. ترجمت ایمت اترات نو بیش. تهذراا: معرف پنپحشرحقپ رپحدو ش پسهرنر   (.1391ضیتری  حسین )
 فرداا  ۀد.

 تهراا: کورر. زنح پحدو ش پسیلسیپ رپح رحن. (.1373طبتطبتری  ایاجوار )
 . تهراا: کورر. رآمو پبرپتلر خپحدو ش پسیلسیپ رپح رحن (.1395طبتطبتری  ایاجوار )
. تهذراا: حلملکپبدسی؛پگفتالر پ رپتاوحنمپفرهنگایپح ارحنپخدحج پدرلم (.1399طبتطبتری  ایاجوار )

 یینوی خرر.
 . تهراا: نگته یعتصر.یپ رپح رحنپبلستلنتحد پحدو شۀپسیلس (.1393عبتای  یس م )
کیذا بذر رۀلذت ااذمتعی یتا 1390ال ر ) فتض ی  حبیر (. ر هیای بر انارشت ایتای ااذمتعی یر )بذت تأ
 .1  ش 41  رۀ ب فصلنلم پسیلس نزا ی ارراا(. 

(. تذأیمتی ر  یفهذوم ا تذر )اشذر( ارذراا بتاذ تا ر  پرتذو 1397ال ر؛ اذرۀنا  یهیذا ) فتض ی  حبیر
 .3  شمت ه 49  رۀ ب فصلنلم پسیلس  شنتای ف سفت اررانی. شنتای ۀ انستا س یه

 .گهر. تهراا: توتیت . ترجمت عبااللسین نیکشنلسیپملکسپنبرپجلمع (. 1383فرۀنا  ژۀلین )
 تهراا: نی. .قورت،پ حدشپنپمشرنعی پ رپحسالم (.1378فیرحی  راۀر )

 . ترجمت اییر دیتنی. تهراا: رربترر. نهل پح رحنپبلستلپ  ن (.1398فول س   رچت ر )
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 .. تهراا: امتهل پسیلسیپ رپحسالمپنپح رحنپحدو ش  (.1379قتر ی  حتتم )
 . ترجمت یسعور جعفری. تهراا: این.تلر خپحدو ش پسیلسیپ رپحسالم (.1399کرۀا  پتتررشیت )
 کورر.. ترجمت جوار طبتطبتری. تهراا: تلر خپفلسف پحسالمی(. 1388کو بن  هتنری )

 . تهراا: هریس.شهرپز بل پحفالبدن(. 1399ال ر ) یه بتری  ف ی
 .جت: رف ر ان شت ات اامیی . بیجلمع پنپتلر خ تت(. یرهری  یرتضی )بی

  معرفا  شنتای اامتعی یر ۀ تأثیر ها بر رعوت ررنی هنتا. (. ایر ترو  جهتا1398یااحی  یرتضی )
 هش م  شمت ه پنهم. ۀ اتگ بیست

 ارا. . ترجمت اعیا رهقتنی. تهراا: قصیاهسن پعقالدیپحسالمیپ رپح رحن (.1396) نصر  حسین
 هتی جیبی. . ترجمت احما ه ام. تهراا: شرکت اهتیی ک تبس پمویمپمسلملن ( 1352نصر  حسین )

هل پپهل،پنپدرر ا پبلزخدحدیپهلبرمالسپد رآماو پحدتقال  پبارپآرح،پحدو شا  (.1393نوذ ی  حسینع ی )
   تهراا: چشمر.لس( درگنپهلبرم

 . ترجمت ه دۀ  اولی. تهراا: یتهی.حزپزر ش پتلپملدی (.1388نیولی  گرا رۀ )
گتهتا اراه.هل پح رحنپبلستلنپ  ن (.1377ۀراا گرا  گئو )  . ترجمت ینوچهر فرهن . تهراا: ه

 . ترجمت خشترت  ررهیمی. تهراا: طرح نو.فلسف پسیلسی (.1385همپ ن  جین )
 . ترجمت ژالر هیودگت  ۀ احما تفض ی. تهراا: چشمر.شنلخ پحسلبیرپح رحن(. 1399هین ز  جتا )
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