
 

 

 
 
 

 مثابه روشه تطبیقی بفلسفه 
 اورسل(−کید بر دیدگاه ماسونأ)با ت

 *رضا گندمی نصرآبادی   
 چکیده
طبیقت  رر  تثیر مطالعتا   أتحت  تت   شناس فرانسوی،شناس و زبانشرق فیلسوف، اورسل،−ماسون
 وم  خور ساخ  هفلسفه تطبیق  را وجهه  شناس ،شناس  و اسطورهرین شناس ،های زبانحوزه

فت  و نته   ر نظتر رر مثابته رو  ر ه او فلسفه تطبیق  را ب ار این کلمه را وضع کرر.برای اولین ب
ی هتا ر رهته اورسل بتا اثرذتریری از جریتان بالتز ذوزیتیویستت  ر      یک رشته و ررایش مستقل.

نظتر وی   به ن رواز ای نخس  قرن بیستم ررصدر ارتقای سطح فلسفه به سطح ذوزیتیویست  برآمد.
ند و نته بته   که توجه آنچه رر زمان و مکان یا تاریخ و جغرافیا واقع شد فیلسوف تطبیق  باید به

نظتر   ه محیطت  رر های فلسف  را باید با توجته بت  راره رر واقع، تخیال  و توهما  خور ساخته.
یخ فلسفه ق  به تاررر عین حال اورسل با فروکاستن فلسفه تطبی اند.ررف  که رر آن شکل ررفته

 خ  مخالف بور.و ماتریالیسم تاریخ  س
رنت    ز نژار،ان فارغ های انسانکته روم آنکه فیلسوف تطبیق  باید نگاه اومانیست  به تمام رونه

  وقعت   ی متافیزیکهاهای تفکر راشته باشد و به فرضیا  و ذیش راوریرونه و ملی  و نیز همه
رتاه   سب  اس  ونبه تشابه راه  بنا  رو  تطبیق  ماسون اورسل مبتن  بر تشابه اس ؛ نگرارر.

ور  مت  و نستب  صت  راو به تشابه بنا به تناسز نظر رارر که رر آن مقایسه بتین   بنا به تناسز.
تبتار  قراط بته اع ست و بار ریگر  شوریک بار سقراط با کنفوسیوس مقایسه م  برای نمونه، ریرر.

 ،رشتو  مت قایسته  م کند، با نقش کنفوسیوس رر سوفیسم چین نقش  که رر سوفیسم یونان  ایفا م 
نتا بته   و رومت  ب  نوع نخس  تشابه بنا به نستب  است    آنکه تمایزا  آن رو از میان برخیزر.ب 

یت  رر کتار  لّر روم  عرر حال  که ر ؛  بین رو چیز برقرار اس رر اول  رابطه ذات  و علّ تناسز؛
 نیس .
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 مهمقد

شللسدی مماکطاللیسوممسلمسزمپیشللمساسومسفهللطبمقی یسلل مسولل  (م1882−1956)م1پل ماسوللاومسل ولل 
هلسممبیمزبلسومسسزلومسل و مشسخص مهمچاومهنیممبیدهاوملمسای م ل کیمم سم  مکس نسابمخا م س   

سل و مکبم ولسهبمم−اسواوم2فلسفه تطبیقیککسبممچین ملمعیب منیزماهفطمبا  مس لپسی مببمزبسومق ک ،
  خصلا م یلددسهممسنکشلس میسسل  م1926  مولس مم3سو مهمیسهمبسماسدالبمکیلکشلسن ملم ککیمم
سزمملماسصلا مکبمع س قندمسز:ممچندمماییحمسو مهسمپیوشسل و م  بس همسفهطبمقی یس م−اسواو

مسل و مسفهطبمقی یس م سمبهسومی م شلکبملمدلیسیشماهلکس مبلسم−سفهطبمقی یس مچیه ؟مآیسماسواو
مدیلی ؟اثسبلبم ل م  منرلیمال بمپندس  میلسمسینالبمسفهلطبمقی یسل م سمبلااضاعملمسهدسفمخس ما 

سل و م سمببمسفهطبمقی یس م هنماومولسخ مسزمچلبمالیس مم−سممکبماسواوهسممسایمملمسیهنم زاینب
شنسو مقی یس مببمخصا مکس هسمماسکسمالاهیملم  مشنسو ملم ینشنسو ،مسویا هآیسمزبسومسو ؟
 غدغبممسل و م سنه ؟−وسزمطیحمسفهطبمقی یس مسزموامماسواومقاسومزاینبشنسو م سما قک مشی
کدسممجن بمسزمپازیکیایهلممبلیسممسلما لممم،س قسسممویحمسفهطبمببمویحمپازیکیایهک مبا لممسصف م

قطسلتمسفهطبمقی یس مبسمقلس ی مبلبمخصلا مقلس ی مسفهلطبملماسقییسهیهلممقلس ی  ممکی ؟جفاهما 
هلسملمیلسمسل و مسزمقشلسببمچیهل ملمچلبمشل سه م− ملمقصا مپازیکیایهک ماسواوبی سشمچیه ؟

هلسممسل و مسزمایلسومقملدوم−چیسماسواومکائینسسم س  ؟آهسی مبسمنرییبمقشسببمقااسسمسحیسنًسمقطسلت
سل ول مبلبمم−آیلسم ل مقی یسل ماسولاومااجا مقن سمببمقمدومس لپسی ،مهنلدمملمچینل مپی سخل ؟

سل ولل مبللسمآنچللبمهللسنیممکللیبنمم−قطللسلتم ل مقی یسلل ماسوللاوم؟شللا دیسی مانک لل منملل نهلل  
اسصلا مسل ول مسزمسال ملم س هممخاسنلدمچیهل ؟پدیدس شنسو ملمسیزلقهلام ل مسیسقلس ی  مال 

قلاسوم س هململساییل مبلبمحهلسبمال مشلا ،چیه ؟مآیسمقطسوییمم سمکبمسزم یددسهمسیفهاسسومس سئبما 
م مبسمسفهطبمج سن ملمسفهطبمجسل سوم س  ؟سفهطبمقی یس ماا  منریمسلمچبمنه کمآل  ؟

                                                           

1. paul Masson-oursel 
. قبل از توصیف دیدگاه ماسون اورسل درباره فلسفه تطبیقی الزم استت مترورب بتر ستا کار  کتاد وب دااتکه بااتی  تتا از 2

توان سا کار آن را به همین ابکداب بحث دورنماب دیدگاه وب مشخص اود. با نگاه اجمالی به فهرست مطالب  کاد می
گیترب   لیتاتی در بخش است: در بخش نخست مشکمل بر چهار فصل و نکیجتهارح زیر توضیح داد:  کاد داراب دو 

: تصتور پوزیکیویستکی از 3: روش تطبیقی؛ فصتل 2باد تطبیق آمده است. فصل اول: نگاه پوزیکیویسکی به فلسفه؛ فصل 
واقعی ذهتن. بختش گیرب با عنوان مطالعه تطبیقی تاریخ تفکر نقد : تصویر پوزیکیویسکی از محیط و نکیجه4تشابه؛ فصل 

دوم نیز داراب چهار فصل است؛ فصل اول به گاهشمارب تطبیقی فلستفه  فصتل دوم بته منطتق تطبیقتی  فصتل ستوم بته 
اناسی یا عل  النفس تطبیقی ا کصاص یافکه است و در پایان نکیجه گیترب بتا مابعدالطبیعه تطبیقی و فصل چهارم به روان
دار مطالتب نرترب دربتاره فلستفه ست. در واقع بخش نخستت  کتاد عهتدهعنوان فرصت آموزش فلسفه تطبیقی آمده ا

اب ااتاره دارد  ته روش تطبیقتی تطبیقی است و در بخش دوم  کاد  ه  لوم آن را ترجمه  رده است بته چهتار نمونته
 مورد نرر اورسل در آنها اعمال اده است.

 
3. CrooKshanK 
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 اورسل واضع واژه فلسفه تطبیقی −ماسون

سل ول م سمن هلکینمسیفهلاس ماییسل مم−اسولاومفلسفه ایرانی فلسفه تطبیقیهسنیممکیبنم  مککسبم
سیلنمبلسل مسول مکلبمنسیلبممسه کبمسلمخا مبلیمکندمکبمکفیدملسژهمسفهطبمقی یس م سملضعمکی همسو  ا 

هملام مدلی  سفهطبمقی یس مببمودهمسل مایال مملمش صمسیفاومسواند سن مبیمال عزیم ملمشیلعم
ببمع س تم یمی،مببمنریمهسنیممکیبنمم کبمبیسممن هکینمبس م  صد مجمعملمقاسیقم ینملمسفهطبمبیآاد

کنلدملمبلبمخاسند،مق فا مپیدسمال سفهطبمقی یس م  مناعمخسص مسزمسفهطب،مکبمسلمآوم سمسفهطبمن امما 
هلیممسلولکینم( م104،م 1371)شلسیمسو،ممآغسزمسیلنمسفهلطبمسیفلاومسولاند سن مسول یسینمولی
 مبلبمهلیمحلس ،م هلنمآ ال مهملاس هم(104،م 1982)لهطهاو،ممنیزمچنینم یددسه م س  م1لهطهاو

قاسومسفهطبمقی یس میسمسعمس م ل مقی یس م  مایسهیستمسفهلط م سمو  مبنسبیسینما سونجشمیمبا هم
مسندیشیدوم سنه  همزس مبسمسفهطبملم

م
 اورسل از فلسفه تطبیقی −مقصود ماسون

فهلطبمسزمسن ه مآنابم سانلبمشلما ملمدهلکیهمم  مهمینمسبکدسمبسیدم لمناکبمزییماا  مقاجبمایس مدیی :
مبلسمشلنیدومعنلاسومسفهلطبمقصلا مقیمسزمآومچیلزممسول مکلبمایملا ًمنریماسواومسل و مبهیس مسیسخ

مآینلدس منم شمبمب ش مسزمسفهطبمبمدیی مکبمایما ًمی م سم  مبیما هسسفهطبم شکبمسزمنریمسل،مشا  ا 
یلسممسفهطبمقی یس مناعمخسص مسزمسفهلطبمقی یسل م مناکبم لممآنابمایس ملممسز(1،م 1926،مسل و )

مفلسففه تطبیقفی ول مکلممسزمایسهیلبمککلسبممدیسیشماهکسف مسزمسفهطبمبسمااضاعماش صمنیه  
بفالبمم؛ دیلیاثسببمی م شکبماهکس م  منرلیمنمل بمبمقی یس م سمبسلمسفهطمکبمآیدا ماسواومسل و مبی

مبیشکیماکأثیمسزمنمی مپازیکیایهک م  صد مس قسسممولیحمسفهلطبمبلبمولیحمپازیکیایهلک مبیآالدمل
ماثسببم ل م  منریمدیس  بمسفهطبمقی یس م سمب

نلدمارلسمچیلزممکلبمآوم سمنماندمبسشدملی مسثیمقسمحدممسفهط مسو مکبمنرسممسزم یددسهمسل و ،
منرلیستم شلا یین مانیس مکبمبسمآومنرمملمقیقیبمبلیمالاس محامطیالسمال مسو ؛مآوم لش مکندا 

مبهیس ماکطسلتمامانمسو مقهفیممی مانیقمبسشند 
م

 اورسل −منابع الهام ماسون

شنسو مان عمسه سمماسولاومسل ول م  مشنسو ملمسویا ه ینمشنسو ،ایسهیستمقی یس م  محازهمزبسو
بنسبیسینم غدغبمسصف ماسوا مسل و مسزمطیحمسفهلطبمقی یسل ممقی یس م  محازهمسفهطبمبا  ایسهیستم

                                                           

1. Wolfson 
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هسممساقماطیدمسسیلدهمببمسینابمایسهیستمقی یس م  م شکبم مبسمقاجب سمبسیدمبسمکندلکسلمزاسنبمسلم  یسس 
سمماسواومسل و مببمسیلنما لممسهکملم،کی لساعمشدملمدهکی ملمنیزمعمقملمژ سسممایفااستم سمسیسهمم

ملمبیسممن هکینمبس مککسب مبسمهمینمعناسومناش  مل زید
سی مبلسمهلسممس لپلشنسوسومبسمایسهیبملمبی و مقی یس مزبسوبی مکبمزبسوسل و م  مزاسن مبهیما 

یشلبموماکاجبم هسمم یمیمسااسمملماف مخسوکمسهملسحدملماشکیک مبیسممآن سمیسسکند مبیسممنمانب،مآنسزبسو
کننلد؛مبلبمع لس تم لپسی میلس مال سم-شدندمکبمسزمآومببمزبسومهندم لپسی هسممهندمملمساشکیکمزبسو
سمایسهیلستمبلم ویدندنریما بمهسی مکبما  مسزمایسهیستمقی یس مبسمزبسومس لپسی مبیمسنبمب یمی،مزبسو

بلسوزبنسبیسینمپسمسزمکشفمس ق لس ماکسسبل ملم لمولایبمم س ند مقی یس مایفاممشدمخسوکمسهماشکیک 
شمسزمس لپلسی مبلیم−نیزمپ مبی ومببمخسوکمسهملسحدمآن س،ملحدتمزبسومخلسناس همهنلدمهسممس لپسی ملم

م( 33 مهسملمسصیالحستملس سش م)همسو،پیشمآن سم سمببمایسهیبم س ه
همینمطا مایسهیستمقی یس م  مزاینبمس یسوما کففملمولا اندممآومارلیکملمسنمیلزهم یملیمم

هسی مج  مآشنسی مبلسماکلاوماسلدسمیبسزمقال بیسممطیحمسفهطبمقی یس مسزمواممسل و مشد مسزم ی
انلدمم  مسیلنمخصلا مسنجلسممکس مولساسوم1ساسم  مزاسوماسکسمااهیم؛وسییمس یسومصا تمدیسکبمبا 

لمس لپسییسومکبمقسمآومزاسومقن سمبلسماکلاوممشدجفدمقیجمبمم54پذییس ملمقسیی ًسماکاوماسدسمشیا م  م
سممبلسمغنلسممسلیسلسومیسسکنلدملمبیمویمخاسومدهکی هخا م سمماسدسمخا مسنسملمسهط م سشکندمببمیا س ه

م شدنسپذییممج  مآشنسی مبسمسینمآثس م  مسیشسومشیفبمل شا ملمسشکیسقملصف
؛مکبمبا هسی مببمانرا مقی یقملماسسیهبمس یسومصا تمدیسا  مسزماسکسمااهیمنیزمکمملمبیشمقال 

بم هممبلبم  مولدهمپسیلسن مالیومنلازکلسمدانلبببم؛ساسمسلمکس م لشمندمم سم  مسینمخصا مسنجسمم س 
نل مهلسمم یپژلهسومشدمکبمس مم ینم  مدلیلمقی یلقملماسسیهلبمولن  ینمبسل ءمقد یجمسینمناکبمجز

زاینلبم سمبلیسممم1905(م  مولس م63 م،1905)مهائیزمجلی وم سو هسمما کففم  م ل همدانسداو
محلازهمس یلسوم سمیلسسکنانسوبمیسس ملمهلدفمسزمایسهیلستمقی یسل م  مم،شنسو مقی یس قیییفم ین
سملمهلهلسملمقطلسلتهسممس یسوما کففمج سومببمانرا مپ مبی ومببمش سه لیژد موسخکس ،مخسوکمسه،

مایزسومس ق س مآن سمبسمیادیمیماییس مکی  منیز
مقطاقملمک کیممآن سمب کیماش صمخاسهدمشد م،ندشاسدیمس یسوم  ماسهبمسناسعمبی و ممسزمنریمسل،

اسم سمبلبمسیلنمناکلبم هنملاومم،پیدایش و رشد آن دین تطبیقی،  وم  مککسبناکبمجسهبمقاجبمآنابمجی
هیمارسسل م ل مخلس مخلا  م سم»مکبم ل ملسحدمم  مایسهیستمقی یس ملجا مندس   موسز ا 
مکلبمالسکسمالاهیمایکسلدمبلا دانلبآو علم دینسایلزهمنبمچیزممببمعناسومم( 208  م)همسو،م« س  

                                                           

1. Max Muller 
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سوپنهیممقطاقملمک کیممنه  مس یسوملمنیزمااتملمضلیفمم−اییس م س لین قاسومبسملجا م س  ملمنبما 
ممآن سم سمبی و مکی  

بمبلسممکبمی م شکبمیلسمعفلممدانبببم؛دیسی م شدم لزمسسزلن میسسکبمسو   معصیمحسضیمق صص
شدمببم ما سزمآومیسمدین تطبیقیآنچبمقر معناسومک مم ل،سزمسینم شا هسم شکبملمدیسیشمقسهیمما  ه

میمقسهیممهسمعناسومسیع م یپدیدس شنسو م ینملم هم لسنشنسو م ین،مشنسو م ین،جسایبمقس ی م ین،
فلاممبنلسبیسینمبلبمعم  س   لیای ملم ل مخس مخا م سمیس مشده،مهسممشدهمسو ملمهیمی مسزمدیسیش

م( 12،م 1975)شس پ،ممشا قفطیس ملمسهکسسط مکمکیمقاجبما 
م

 روش پوزیتیویستی

سمبلسمزییسمقن لم؛ لممسزم ل مقی یس مسو فهطبمببمویحمپازیکیایهک ملمقرصف م ن سهبشی مس قسسممس
مقاسومسزمعینیل مارسسرل مکلی ملمس ز مقرصلف میل ماکهیلیمبلبدیسیسنبمسو مکبما س زیسب منه  

شا  مسل و م  صد مسو منه  مبینم لماکهیلیم سمحهبمس ز معسف ماطیلضماکهییم یمیم س هما 
س سممس ز مد مسلمسیلنمکلس م سم کنلنسالدمبیالیس مقشسببمکبملممقی یقملماسسیهبمال بسمسوکطس همسزمناع م

م( 1 م،1926 سندم)سل و ،قرصف ما 
سیبمول ل ماکطلسلتمبلسمپیشلینیسوم  ممسولکطس همسزسل و مقهیییمنمسهمببمسفهلطبملمم−سزمنریماسواو

بلسممسلمنما  مما هسی مکبم  محازهمعفاممقجیب مبسم ل مپازیکیایهک مصا تمدیسکبمضیل پیشیس 
 مکلبم مسل ول مبلیمآومبلا م  م نیلسیکی هسم سمببمسینموم ماییافمنمسهمفلسفه تطبیقیقدلینمککسبم

یحمهسممن ه مایومبیهکم،مبلسمس قسلسممسفهلطبمبلبمولیین م  م هبم؛قطایمپازیکیایهک مویییهم س  
هلسن مکزمقطایمبلیسمماثسببم ل مقرسیقملماده مسبمسفهطبمقرصف ملمپازیکیایهک مسفهطبمقی یس م سمب
مد کنکبم ن س م لمعفممببماینسمموسینسمبا ندمعیضبم

سل ول مبلبمنسل مسزممقاسندمبیسممآنلسومکس آالدملماطیلدمسسیلدهمبسشلد کی مسینم ل ما سلمسایما 
ساا مسو ملم هیف ملجا مندس  مکلبممکی ودایدمعفممی معس تملمشیاهم هن مبیسممایفامما م1هس لم

کلبمبیقیسنلدم سول مال دانبهمسومشیاهم هنم سمقهیییمیسمسصالحملمقیدی مکنیم اسمنکاسنیممسینمعس تملم
دایدمهندوبمسافیدو مسخییًسمنسمسافیدو ملمانیقمس ویای مانیقمغییمس ویای مشدهملم ل معفمل م

اسمنیزمبسیلدم  مسفهلطبم  صلد مقهییلیملمسصلالحممسممبسا من اسهدماسند هممقسمهمیشبمبیان ملمدسهیفب
ممسو( )هم ل مبیآییم

کس کی مسصف معفمم سمقاصلیفممسوکس مکیو مقس ی ملمنرییبمسوکسیسی م سنشمسهملین،مس نه ماسخ،
                                                           

1. Harvey 
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سزمنرلیمم سنلد هسمماکسسیزیا ملمسلهسمملمخیس تم  ماشسهدستما قجیببملم خسه مندس ومپیشطیض
یسمع لس تمبلبمسقالسممشلیسیطمصلدقمآومیینل مبلیمپسیلبممایفب،مهس،ماینسممی مجمفب،پازیکیایه 

هسممقرفیف م یشلبم  مصدقمدزس همسزمسینم ل،ماشسهدهمیسمنکسیجمآزااومعفم مبسیدم  منریمدیسکبمشا  
ممهسممقیکی  م  مساا ملساع ایسن م س  ملمدزس ه
رلدل مهیمشنسخ مسصی مبسیدمسزم ل معفاممقجیب مسوکطس همکندملمهیم سنشمعین مامسزمنریمآنسو،

لناشلک مهسممعفم م ببمع س ق منرییبمسفهط منیسزمندس  ؛ببملسایی مااجا مسو ملمببمهیچمزییمبنسمم
م  دانبم خسهک مندس دییممارکاسممآومهیچسندملم هنم سنشمندم  مشا هسممخس ج سزملسایی 
پلذییس ملمبلبمشلدتمقلسثییمهسممن ه مایومبیهلکممبسل و مسزمشیاهمپازیکیاویک م هم−اسوا 

ملهلسمهملبمکلمملمبلیشمبلسمکلس مپازیکیایهل مد  کلس مبنلبم  صد مبیآادمقسمسینم ل م سم  مسفهطبمب
مماویک مبیسساسمسینابمکدسممااهطبمیسماش صبمقطایمپازیکیمهسممسصف م یددسهمآنسومآشنسی م س یم هطباا

بمبلمفلسففه تطبیقفیسلم  مسص م لممسزمب شمسل مککسبمم  شاسل و ما ممبا همبسیدمبی و مم−اسوا 
ح،منه  مپازیکیامببماینسمملسای ،ماث  ،مصییمخکبمسو  قطصی مببماسصا مخا مسزملسژهمپازیکیامپی س

مببمساا مارسقملمارهاو مکبملجا شسومانا مبلبمببمع س تم یمی،ملمقرسس ملمقرصف مآادهمسو  
مشا  ساا مپازیکیامدطکبما م،سیضملمخیس من سشد

قاجلبمبلبمقجیبلبممل سعمبلسماکسسیزیل ملمایلسیسممجلده مسهیلیسین،مقسدمماشلسهدهمبلیمسیضلیب،
منملیمملم  من سیل معفلاممسنهلسن م سوس د ململحدتم ل معفم ملمنیزمقس ی ملضاح،مپذیی،آزااو
سمبهیمچندمااجمسل مآومکبمم؛هسممسصف مپازیکیایهممسو  مسزمعفاممط یی مقفس مکی وماش صبئجز

سسکلبمیسداو مکن مشیلعمشدهم  ماسسیهبمبسمااجم لم،مکبم  محفسبملینملمپازیکیایهممانیس مق فلا م
مسلتمهسی م س   قط

س تمسل و مس قسسممویحمسفهطبمببمویحمپازیکیاماکدسل م  معفاممقجیب ملمببمع −سزمنریماسواو
مبلبمبهکنم ل مپازیکیایهک م  مایسهیستمقی یس ماشیل مببم عسی مسصا مزیلیمسول  مکس بم یمیمب
سصل ممولبما ،شلیسمسصاه مکبمپازیکیایهممبسمآن سمقدسع مال مبس هسمم ودمسزمایسوماش صبنریما 

یسکبمسو ملم  مااس  م،مببمخصا مجلسی مکلبمقلس ی مدسل و مایس مم-زییمبیشکیماا  مقاجبماسواو
ومطبمالس  مبلدسزندملمبیمسهمی منسشم ینم  مق یینمساا ممکبمسفههسم سمببمقس ی مبسل هسمدیهما سندیشب
مهسمجدسمکی همسو  کیدم س  ،م سهمخا م سمسزمپازیکیایه أنیه مق
م
م
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 جه به تاریخ و جغرافیا در مطالعات تطبیقیضرورت تو

 مقلس یمهلسممسفهلط مسزم هملذ هلسملم س هخذملمساک سسمسا أسص مسوسو مهیمسفهطبمپازیکیایهک م
مسسکبمسول م  سممکبم  مآوم شدملمنمسمیسفهطبم سمبسیدم  مزاینبمقس ی  ملمزاسنبمببمع س تم یمی،مسو  

بلبممبنلسبیسینمیل مسیفهلافمن سیلدمانلدمسول  لمزالسوانلدمسفهطبمزاینبمببمع س تموام،منریمدیس ؛
بمهسممسفهط م سمهیمچنلدم  م  جل س هم( 25 م)همسو، هدممقاهمستمب مسوسسملمنیزمق یالتمب سم

سممژهن ه مبسیدم  مزاسوملمقس ی ماالحربمکی ،مکندلکسلمآن سم  ماالسوملمجهیسسیلسمنیلزمسهمیل ملیل
خا شسومم  ماسیعمقس ی  ملمنیزمسافیممجهیسسیسی مخس سفهط مبسیدم هسم س  ؛مببمع س تم یمی،م س ه

مشاند مبی و 
س ی مدزس میمسنبمسسقمقس ی مسفهطبمبلبمعنلاسومقلبیشمسزمحدمخیسج»سل و م−اسواومسزمنریمکیبن،

مدانلبشلا منیهل مکلبمسزمسیلنمیین ملسبهکم مببمقاسقیمزاسن ملمسحاسمماشیل معفی مقس ی  مبلا  
 مهلسی م سالسمچنلینمپلژلهش؛مهسمجسممخا م سم س ندینمپژلهشس مقاسومچشممپاشیدهسمنم پژلهش

بنلسبیسین،مم( 20 م،1369م)کلیبن،«مااضلاعمسفهلطبمقی یسل منیهلکندمببمطلا م سقل ،م  جبمسل ،
س سلسومهسممسفهط ملمق ی ماطسهیممآوم  می معلسهمم زالسوملم االسوم)بلبمقی یلیمعپی سخکنمببم س ه

ببمنرلیممجهیسسیسی مسینم لمش یملجا مندس ند(مکس م  وک مسوالا مجسبفسسملمجسبفهسمکبم  مهیچمنسشب
م ود نم 

زمنریمسمشا  قصا مکیبنمسزمسفهطبمقی یس م ایسًسم  مهمینمجسمسزمبی سش ماسواومسل و مجدسما 
 م سمبسیلدمهلسممسفهلط ل،م س هیسبد مسزمسیندیی ملماجس مظ ا ما قطایم  مزاسوملمااسومشا ما مسل،

مجهکجامکی منلبم  مقرفیل ماطلسهیمم  میل مج لسوم زالسوملمسنکزسعل  مچنلین  مقس ی ملمجهیسسیسم
م( 30 م،1926سممااسعدمانسوبمخس مخا م سم س  م)سل و ،قجیبب

قاسندمشنسخ معین مسزمخا م سشکبمسل و مبیمسینمبسل مسو مکبمسنهسومقن سم  موسیبموس مقس ی ما 
بیمسینمسوسسمقن لسمنسلدمقلس ی  ملممایس مدیی  قن سمقس ی مبسیدما نسممشنسخ ممببمع س تم یمی،؛مبسشد

مچبمآنابمن اغملماییربماکسسیزیهینملمش ا مهنیاندمقیفیمم س ن منیه  مقاسومقیفیمم س ،سفهط م سما 
-بسولکسوم،قاسومسزمطییقمشاسهدملمایسئنمااکابملماصلا مکلسل مکلی نریمببمسینابمقس ی م سمقن سما 

هلسمم سنشجایسومسفهطبمبسیدمبسمزبلسوم ل،سزمسینمیمآومههکند نسپذیشنسو مسبزس مسجکنسبشنسو ملمهه 
سممکبم  مپیقامنا مقلس ی مبی ول مسفهطبم( 201 م)همسو،مهسمما کففمآشنسمشاندبسوکسن ملمقمدو
سل ول ممقلیمنیلزمخاسهلدمشلد قلیملمایسلا شا منبمقن سم لشمندمخاسهدمبلا مکلبمولس هلمایسهیبما 

مبلبمزعلممسل،کنلد مفهطبمببم سنشمآاازسوم ل هماکاویبمسعالمما نسخیوندممخا م سمسزمشیاهمآااز مس
نلدمقیفلیممکنهسمما کففم سمب مآنابم بطملمپیاندممبینمآن سمبیایس مایفمسوماییسق مسزمسیفهاسسوم ل ه
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پی سزنلدملم هندملمقر مقأثییمسهسسئستمبییلن م  مسیضماثس مببمایلوملویسمبلبمالد مکطسیل منم ا 
مسند سممسلهیبمکفیهسم سمبیمطسقمنیهسومسساندههسممآبسندیشبمسصا ًم

مبسمقلس ی مهسناکبما مم یمیممکبمسل و م  ماسسممق یینمآومبیآادهمسو مس ق س ملثیقمقس ی مسندیشب
سدلیمم  سلمبینمقس ی مسفهطبملمقس ی م ینمس ق سط منسدههکن ماسئ مسولمبسل هسو ملمببمع س تم یمی،
سمهللمآالازهمهمشا مکبمسه کبمسینمقس ی مجدسممسزمقس ی مبسل هلسهسمقیفیمم س سفهطبمبیمحهبمقس ی مسیده

 لممسقاسومیسس مکلبمهسممبهیس مم سم  مقس ی مسفهطبما نمانبمنیه مببملحدتم و مخاسهدمیسس  
ما همسو  بزییسمدذشکبماسمقسمحدل مزیس ممبفابمببمطا کسا م ین م؛مآن سمانا مببمس ممقس ی م ینمسو 

مکنلدملال مچیسم کس تمسزمبیهسوملجا م،مسه کبم  ماسهبمقسیییمجدیدم،م سسعبنسبیسینمبیسممس ممسینابم
م( 204 م)همسو،مکسن مآوم سمبیمنکسبیدهمسو مبسیدمویسغمقطهییمم س مکبم یشبم  مقس ی م ینم س  

سبیسینمبنلم شلا سممسزمساا منرییمانشأمزبسوملماسهی مهنیمقن سم  مولسیبم یلنمامالنمال س ممپس ه
السممقلس ملپلا مکبمهمبمس یسومسزمجمفبمس یسن مکلبمبلسم س هماس همبسیدمسینمآاازهم سمآلیزهمدا مخا مایس م

تملمنهل منلد بمسه کبمنه مسایلزمبمسند سندم  مقرا ملمشااسسی ماسمنسشموکید مسیطسمکی هعجینمشده
 متمسحکملسه م ل معفملممزیه م ین م سم  نیآبدملم  م لیس لی مبلسمخیلیسساینمبیدممشسیدمسصالًم
م  مببمشیس هسممسیی ندهمب ند  م،ا کن مبیمقس ی 

ا کفلفممهلسمدانبکاشدمسنهسوم سمببقس ی مببمقمسیزستمنژس م،مافیک ملمسیهنم مقاجبم س  ملما 
ا ملمبیمشهسممسنهسن مسزلومقیمهیمچبمقیدس مدانبمافی ماصیم،مسااسمموسا ملمغییهمقسهیممکند منریی

یم سهمبلیسمماسسیهلبملم  یسسل مایسهلبمبیشلکم، شلاکیدمأهسممسخکصسص مآن سمقهسملمخصیصبلیژد 
طلا ممهملینمقس ی م س ندمیلسمبسیلدم سشلکبمبسشلند،م،طا کبمهیمی مسزمسااسمهمسوشد مهماس قیمخاسهدم

مسممحلقفهلطببنلسبیسینمهلیچمسمزییسمقطایمهمزس مبسمسنهسومسو  مسفهطبمنیزم س ندمیسمبسیدم سشکبمبسشند،
بمولیحمس قسسممویحمسفهطبمبلمسمم س سممس ز مسو  بفابمهیمسفهطب؛م سمپیشمسممبدسندندس  مخا  م

م( 34 مسو )همسو، مقطایمبشییمهسمدانبپازیکیایهک مببماینسممبی و مقی یس مهمب
م)هملسو،محسیس منه  مسو ملمببمقی ییم،محسیس مایفقملجا منلدس  مسل و ،م−سزمنریماسواو

بیلدس ممهسملمجزایلستاسم سمسزم دمم،ظسهیمغییماکمدومبسمقمدومخا م( ماسسیهبمسااسمملمای ممببم39 
املیممدقاسندمس عسممپازیکیایهک مبلا وم سشلکبمبسشلسزمنریمسل،مسفهطبمنم م( 36 مم)همسو،مکندا 

ممیشمسممبدسند قاسندمخا م سمپسممنم زییسمهیچمسفهطبمکند؛آنابمخا م سمسزمچن یهمقطایمقمدومخس م هسم
م
م
م
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 روکاستن روش تطبیقی به روش تاریخی یا تاریخ فلسفهعدم تحویل و ف

 م  مسل و مسفهطبمقی یس م سمایلس  مبلسم ل مقلس ی م−بس من سیدمنکیجبمدیس مکبماسواوسزمایسهبم
یایهلک مهلسمم ل مپازیکسفهطبمیسمقس ی مسفهطبملمنیزماسقییسهیهممقس ی  مدیسکبمسو  مسلمببمقطلسلت

 مقلس ی م  زالبمقأال مشا مکلبملمببماسمسینمناکبم سمیس آل ما اا  منری مبسمکس ماا خسومقاجبم س  م
آنالبم  مسیلنمچلبم؛مممسفهط مسیلکسوکنم ل مپازیکیلامبلبم ل مقلس ی  م  مسفهلطبمنیهل هس س ه

حسه مکلبمسیفهلافمقی یسل م  مایسهیلستم  م؛مصا ت،مسفهطبمچیزممجزمقس ی مسفهطبمن اسهدمبا 
مکند  ن س ما ممم سقیخا مسهدسفمببمایسقبمبفندقیملمعسه 

کیدمبهیس م س   و مسو مکبم ل مپازیکیامبیمقس ی ملمنیزم یدمساسمن س؛م جهیسسیسملمزاینبملمزاسنبمقأ
وم مبلبمعنلاساسقییسهیهممقس ی  مبیمقأثییمشیسیطماس مملجامآوم سمبسماسقییسهیهممقس ی  مسشک سهمدیس  

قلس ی  ممدیسیل کبمسفهلطبمنلاع م لح  محسه م؛مکندکیدما أزییبنسمبیمقطایمسنهسومببمعناسوم لبنسمق
مکند مسو ملمسزمطییقمقطایمنریمم  مقرا مسنهسن منسشمسیطسما 

زمسیلنمسهسممایسوم لمدانبمسنهسومیسم لمشیاهمقطایمقاجلبم س  ملماا خم  م  جبمن ه مببمش سه 
دسهما مهسطییقمببمقمسیز فهلطبمسمهلسمنرلیم س     محسه مکبمسیفهافمپازیکیایه مبلبمقطلسلتشا ؛مآ

سممسزمعلبااسسیل م سم  میلسسکنمالاسنینم  ماجمامسلماا  منریم ل کیممبسمقلس ی مقطلسلتم س   مپازیکیا
  مکلبمبلسمهسی مقیفقمخلسطیم سشاند می ماا خمقن سمببمش سه بیندمکبمهیدزمقایس منم هسی ما  س ه

بمسیفهلافمکل  محلسه م؛مز ن سی ملم ایقمغییماسب مقاسسقم سماکمسیزمولسهسممقاسندمقمسیزنا مآن سمسلما 
ا مخلهسمما کففم سمبسیدمقر مشیسیطمثسب ملمخسص م  ماسسب مپازیکیایه مسصیس م س  مقمسممدانب

بیشلکیممم  مسفهطبمقی یس ماسسیهبمساا ممکبمقطسلتمآشاس م س ندمسزمسهمی مسزمسینم ل،محسضیمب یند 
هل مبفالبمن شلا ؛مآن سمنمل شیطکبمم،هسممنمسیسوسیفهافمقی یس مبسماشسهدهمش سه مبیخا  س ند 

م هلد الهسمبیمآن سمسوکاس ندماا  مبرثملمبی و مالیس مهسی مکبمسینمش سه  سل مسیضیستمیسمپیش
م( 32 م)همسو،
م

 تقدم مشاهده بر فرضیه

مشلا  عدممقاجبمببمسیضیبملماسدمم سنهکنماشسهدهمبلبمخلاب مسزم  مسصل من هل مسولک یسجمال 
 سیلدمبلبمکس مبهلکنم ل مپازیکیایهلک منبما مایس م س همسو مبسمبسیفهاس مکبمقی یقم سمویهاحبمکس مخ

یشلسومبلبمسیضیبملای من د مببمع س تم یمی،مااسسی م سنشمندسوم  معفاممقجیب م سمبسیدم  مسهکملسممس
سممههسممخا مویسغم س هی مسیفهافمن سیدمبسمو قم هن ملمپیشطیضماشسهدهملمقجیببمجهکجامکی  

مسفهط مبیل  م
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 مخلا م سمسوملمن سیدمسینمناکبم سمککمسومکی مکبمسیضیبم  معفاممقجیب مکس آادممخلسقاسه کبمنم 
خلا مم ل،مسزمسیلنمساسمسینمناکبم سمنیزمبسیدم  منریم سش مکبمسیضیبمایی ملماهفمملجا منلدس  ؛؛م س  

-بما   ماسسب مکهسن مایکسدندمکبمکسلشمیمقن سمبسم سشکنمسیضیم شا ا سیضیبمنیزمبرثملمبی و م

مآل   م سمدی مهسههسملماشسهدقاسندم س ه
م

 ها. نگاه اومانیستی به تمدن3

 م  مسممکبم  م  مدیلمقمدومخسص م س  مسفهطبمپازیکیایهلک منیهل سفهطبمسل و ،−سزمنریماسواو
 تم یملی،م نگملمغییه مبلبمع لسم،هامسنهسومااضاعی م س  ملمنبمنژس ماسبمسفهطبمپازیکیایهک مسنهسومب

یممسیدهمبیشکعمسنهسوملمعس ملجا م س  ملمهیمچبمسینمقناعمبیشکیمبسشدماسسیهبملمقی یقمسهسمماکنادانب
م لال ،ماکأه لسومالیلومایسنلب،م−خاسهدم سش  مبنسبیسینمبیسممی مسیفهافمقی یسل محالیممیانلسن 

م1789هسممعصیم لشنمیمملم ل هم نهسنس،مسنهسومط یی مژسومژسکم لوا،مش یلندموس مسلاسنیه 
ا تمن سمببمصلهمبمآم،سندسزمنریمسل،مهمبمآن سمسسیس می مخسناس هم دمس لپسی مقطسلتمندس  یسماکطایمجدی

بمخلا مبسممکبمسند؛مهمبمآن سمسس غمسزمص هبمقس ی  پیسپ ملماکاسه مسزمویچشمبملسحدممانشیبمشده
مسندم  ماش صبمسنهسن مبا ومبسمهمماشکیکند دیسکب

سسیهلبماهسمماکسسیزیا مهنملسمم سل م دذسشکنمپیششنسوسومبیمکنسشنسوسوملمای مااممسزمطیس ،
 مشلایسومال زییسمقی یدهسمیسمنسدهسی مکبماکاجبم یمل؛مکیدمزیس مم س ندأسسیس ماکمدومبسمسسیس مبدلممق

مصلا ًمندملمسههلکمهمبمجاساعمبیخلا  س مسزمقملدومببمع س تم یمی،مشسیدم  مطا مزاسومسزمبینمبیل  
مسدیمبنسمببمس عسممسل ول مهملبمجاسالعم س سمم( 34−33 مو،)همسمجسایبمبدلومقمدوملجا مندس  

ملیسومهسمماسبیدمط یی م  صلد مقرسیلیمیلسمقنلز مجسیملسهم ی سل مقاسومبسمپیشلمنم مههکندقمدوم
آیلسمسیلنمملهسمما کففملماکید مجاساعمسنهسن ملمسالاسمم لبلبم لمن لاسهیممبلا مآیسماسمبسمدانبمبیآاد،

سانلبملم و ملوی مسمسلمایکسدم؟کی دهکیهمسیسخمکس مقی یقملماسسیهبم سمنسامانمیسمب مپسیسومن اسهدم
م( 35 م)همسو،مافمیلمکس مسهزساًسمببماینسممکس منسامانمیسمب مپسیسومنیه 

م
 هندی و چینی اروپایی، تطبیق به تمدن کردنعلت محدود 

و ملمآوم سم  مبیدییندهمقملسممسالاسمملمسمسل و مکبمببمج سن مبا ومسفهطبمقی یس مایکسد−چیسماسواو
هسمموبمقملدومیس شلدهمپی سخکلبمهسمما کففمقن سمببماسسیهبمسندیشبسزمایسومقمدو،م سندهسما قمدو
قی یسل مسفهلطبمسخکصلس م س همشمس مم سمببمدسهمفلسفه تطبیقیککسبمم95قسمم70صطربمملممسو ؟
شمس مم  مششموکاومقیا ستملمقرلا تمسالیممج لسومغلیب،مشلیقمایسنلبمسلم  مسینمدسهمسو  
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مکند )قطایموسا ملسییسن (،مهند،مق  ،مچینملمژسپنم سم کیما 
می ،ساسم  معم مولبمقملدومس لپلس؛مسفهطبمببمششمقمدومسشس هم س  مشمس سل و مهیمچندم  مدسه

یلدمدایلدمدیچلبمسفهلطبمقی یسل مبسسلم  مقاجیبمسینمایفبما م همسو  کیاسسیهبمهندمملمچین م سم
بمهرلس مکنلدمبلساسمحقململظیطبمسیجلسبمال م؛هسمبسشدکف ،مج سن ملم  مبیدییندهمقمسممسااسمملمقمدو

 م قاسومیشما هسممقس ی  م سمکمملمبشنسخک مقن سمببمسااسمم س سممقس ی مپی سخکبمشا  مبسیبم ل ه ل 
ممشا م لشنمکی  بسمااس  ممکبمببمآن سمپی سخکبما ایسسم

سومقلاهندمملمچینل مقاضلیحم س همشلدهمیلسمال مهسممس لپسی ،هسمقن سمدذشکبمقمدوسزمبینمقمدو
ا مم سمبسیدمقملدومخلیس مشدهمهسمموبمقمدوم  ماسسیهبملمقی یقمسندیشبمناکبم یمیآناب،مقاضیحم س  

هلیممنسخ ،قاسومشلهسم سمقن سم  ماسسیهبمبسمقمدومخا مما چبمآنابموسییمقمدومنسیبمشیلعمایس م س ،
دا م  و مسو مکبمسینموبمقمدومببمامبیمسوسسمقمدومخا م  بس همآن سمحاممصس  مکی  مچندمن سید

مسنز همایوپمساسم؛ ودملم سییهمنطا مآن سمببمدهکی د م سانبمنطا مسوالممنیه قمدومبسبف ملماصیممنم 
یمهلسسکبمسو  مآثس مس ب ،مهنیمملمعفم مسینموبمولن مهمسهنلگمسول مبهطمیمآن سما  مسزماسمقس ی 

شل مسزمب م  ملساعمآن س،مهسملمانسو ستمسجکمسع مخس مخا شسوم سم س ند چندمبسل هسمم ین ،مآ اسو
م( 38−37 م)همسو،م هندسفهطبمجسل سوم سمقشای ما 

م
 مقصود اورسل از فکت و داده

 م  مسیلنمالاسم هسمما کففم سمببمی مایزسوملسای مسنمسشل سل و مبسیدمااس مسفهطبم−ببمنریماسواو
یسکبمدهسممااکابملم  مقطهییهسی مکبمبیمسوسسمآن سمصا تمهسممشطسه ،م وسهباسهبمبسل هس،مون 

س ولیاممهسممسسالطلاومیلسدطکبمسو ملجا م س ند مبنسبیسینماسصا مسل و مسزم س هم  مسیضماثس مقن س
 مبلبم س هململساییلمکفمستمآنسوم  مطلا مقلس ی مس سئلبمشلدهمنیلزمبفابمقمسممقطهییهسی مکبمسزم؛نیه 

مآیند حهسبما 
ا مبلیمزیهکبملمنیزماجماعبمآثس ممسزمخلق مما م347بیسممنمانب،مسسالطاوم  مسی ممکبم  موس م

مزبفابمس لمملمقطهلییمس ولیا،مسفلاطینملم ی نیلکسمسزمسسالطلاومنیلم؛شا جسممدذسشکبمخالصبمنم 
م( 28 م)همسو،مسندسزهماطس مظسهیمملمهطر مآثس مسلملسایی م س ندمسندمکبمببهسی  س ه

س م  منرلیملسایی ملم س هم سمبسیدم  مس ق س مبسماریطمیسمزاینبمکندمی کیدما أسل و مقم−اسواو
بفابمهنمسا مکلبماسسیهلبمم؛هسمماجزسمبسشدپذییندمن سیدمایسوم س ههسی مکبمسنجسمما دیس ملماسسیهب

س م  منرلیمدیسکلبمسممقن سمبسیدم  مس ق س مبسمزاینلبدیی مهیم س هبینمی م س همبسم س هم یمیمصا تما 
«مهلسممآن لسپلذییممزاینلباسبفی ماسسیهبم لملسایی ملم س همع لس تمسول مسزمعمل ماسسیهلب»شا  م
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نسمببمقنسوبمسو ملمنبمنه   منرلیمبلبمبیشکیماسسیهبملمقشسببمبناع،مسممسزمسینم( ماسسیهب7 م)همسو،
مسو  مقیببمپازیکایهممنز ی شا ماسسیهبما مسینابم  مقشسببمبنسمببمقنسوبم و مکممچ س مچیز

بی سش مپازیکیایهک مخلا م سممفلسفه تطبیقیسل و م  مسص مچ س ممب شمسل مککسبمم−اسواو
چایدهممچیزممبیشمسزمحسیس م یمیمسفهطبمقی یس منرییمهیمعفممسزم یددسهمسل،مکند سزماریطمبیسوما 

مصف مکفملبیین منبمقن سمبسیدمببم س همکبمببماسناوملمنیزمنسدمببماینسممقرم؛نرسممخس ماشسهدستمسو 
 و میسس ملمهذسماشا مقرسیقملمبی و مهنمسا مکبمایناممبسشلدملمنلبمالس ممنسشل مسزم لمعفل م

مسممسو اشا م لمم  کمزسلیبهسممغییماسب مانساشبملماشا من ه م  مقرصی م س هم:سصف مسو 
م( 66 م)همسو،مهسمااسجبمشدکبم  مآومبسیدمبسم س ه

مارییل مکلبمهسمقن سم  مصا ق مامانمسو مکبماریطمآن لسماسبل ماسسیهلبمبسشلند اسسیهبم س هم
ل ملم شمس مال بمسندیشبمی مسیفهافم  مآنجسمشا مدیسکبمسو مببمهمسومسندسزهمی م س هململسایی مب

مدیچبمسایلزمشنسخ مایسصلیسوملمسولالفمیل م؛س هملماریطمآومکسااًلمنه  مسو قمسیزمایسومی م 
قلیم سمبلبمسممجسیملسهمبی ودمهیچمالا خمسفهلطب سنندمببمنریما اکطایم سمبسمس ممنریستمسلمایق طما 

ومنسشل مسزماکلسسیزیا مسزمآسمهلسممبدهدمکبمق یینمنرلسمقیا ملمقرا مسجکمسع ،مسخالا ملمسجکمسع 
مشا  ا 

هملاس هممسل ول مسول  مسلمنیلزم−شل یبم ل ماسولاومبررسی موجفودا   مککسبمم1 لویا ل م
بمببمقصاییممسزمسوکمیس مج  منکیمکی  ایسهیبملمبی و ما مآن سما فااستم سم  مس ق س م ایقمبسماریط

بیخالفمکهسن مکلبمج لسوم سمبلبمهرلس مبیاهلاژممولسخکبمشلدهمسزمم؛ج سومجسندس ملمب مجسوم وید
هلسملم سنندمکبمبسمیادیمیمیسمبسماریطما سهفم  موکیزسند مقسسب م س لینل ا فااستماجزسممسزمهمما 

م( 8 م)همسو،مسزمسینما ی مسو م)اسئالومببمقهیییملما سهطسومآوم(مهس اس ک 
م

 برداشت پوزیتیویستی از تشابه

مس   همقشلسببم سل و م  بس همسفهطبمقی یس مس ق س مقسمملمقمسا مبسم یددسهمنسا ی هم  بس − یددسهماسواو
کائینسسمبا همبسشدمیسمن س−سس غمسزمسینابمقشسببماا  منریماسواو قصلا ممشلد،سل و ماکأثیمسزمقااسسمآ

کائینسسمب میسومنراهبمکائینسسمبیسمآم ود نریما بمپازیکیایهک مسلمبهیس مش یبمنرییبمقشسببمقااسسمآ
سکلبمدیمکمل و نمدطکنم  بس همخدسملمنیزمق یینم سبیبملجا ممبینمخسهقملما فاقمسزمنرییبمقشلسببم

م سو 
م سبیبمسوسا ملمسهطس م  مانیقمس ولیای مانرصلیم  مچ لس منهل  ملم سبیلبماشلکیکمهطرل ،م

                                                           

1  . Russeu 
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لمببمق عممی مناعم سبیبم یمیممنیزملجا م س  مکبمآه یتمک ییم سو ماکیس فملماک سینماشکیکماینام،
ندملمآومچیلزممجلزماکطلقمبلبمقی یلیمسهکائینسسماکأثیمسزماکطایسوماهفمسومببمآوماسئ مشدآسلمقااسسم

کائینلسسمنیهل   قشلسببمنلبماشلکیکمماکطایسوماهفمسومیسماکشسببمبنسمببمقی ییمآه یتمک ییملمقاالسسمآ
بفابمچیلزممبلینممهمسن ململحدتم س،هطر مسو مکبمق سینم سمقدسع مکندملمنبماشکیکمایناممکبمسین

  مقشلسببم لمچیلزم  معلینمسینالبممببمع س تم یملی،م( 115−114 م،1386)سیف سن ،مآوم لمسو 
ببمطا مکسا ماکطسلتمبسمیادیمیمنیه ،مبفابمنلاع مقشلسببم  ممآن سمکسااًلمببمی ماینسمنیهکند،ماینسم

ماینسم س ند 
م،کندممنه ک مبسمیالدیمیمههلی مبس مانسو  مبینمچندمچیزمسو مکبم س سم:قشسببمبیم لمناعمسو 

بلبمم2سمماش صمیسملضی م یمیم س ند مببمطا ماثس منه  معد مسزمسینمج  مکبمبسمی م یمیمسسصفب
ممانسول  م یملیمشلا  سو مقشسببمنه  منسایدهما م1 لمبیسبیمعد مم2سزمسینمج  مکبمعد مم1عد م

ه  مبفابمانسو  مبینم لمنه  مسو  مبیسمماثس منم؛لجا م س  مکبمنه  م لمچیزمبسمیادیمیمنیه 
م2یسبیمبنیزم لمم4سو ،مم3 لمبیسبیمم6طا کبمچاومهمسوم؛سو م2ببمم4همسنندمنه  معد مم3ببمم6عد م
مسو  م

؛مسشلدببسیدم لملسایی مبیسمماسسیهبملمنیزما نسمماشکیک ملجا م سشلکبممکم و   مقشسببمنه  م
نلد،مسبلینمچ لس ملساییل مکلبم  م لمدلیلهمالیس مدیسکلبم و مکممله م  مقشسببمبنسمببمقنسوبماسسیهب

یل ممل  مقشسببمبنسمببمنه  مبینم لمطیفمقشسببم سبیبم سقل مبیالیس مسول م م)همسو(مدیی صا تما 
قلیمسینم سبیبمبیمسوسسمسص معفیل مسول ملم  مآومااجلا معلسه مطیفمببمطیفم یمیملسبهکبمسو  

قسفیدمماندمملهسممب یهسمببمقنسوبمکبمببمجسممعفی ملسژهعف مااجا موسس مسو  مبیخالفمقشسببمبن
مشاند اییحما 

کائینلسسم  بلس همقشلسبب، یمنرلمکلبسکنلاوملال مآوم ولیدهممبیدمسزمبیسومسجمسه م یددسهمقااسسمآ
طیحمایسا ملمانسوبمبسم ل مقی یس منلبملحلدتممسزمنریمسل،م  اشسل و م  مسینمبس همبیسوم-اسواو
اسنلدملم هلسمالق سینمآن س ماا  من ه مببمسوکنکسجمااسنینمسزمکثلیتم س همهسممسفهط مسو ملمنبنرسم

ملمببمعفلممدکنهسممقجیب ملمبایملمجدیدمبا ومآن سم سمایفامما اا  م لممغییماسب مقرای مبا وم س ه
مشا  لمیسمقس ی م هنماوما 

مآومقشسببمسو سص م سهنمسمممساسمنبمسینمسو ملمنبمآو ؛مسفهطبمقی یس مدیچبمپازیکیایهک مسو 
نهل  مسهلفم منساندمایسبس م س  ا میین مقهسلممایسوم لمنه  ،م،1کبمبسمآنچبم  م یسضیستمقنسوب

هلممکلبمعلدمممسینمقهسلممهمسهنگملمولسزدس مسول مهلیمالد مببمبماهسلممبسمنه  مجمببم مسو  
                                                           

1.  Propoytion 
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جملممب،مسدیمببمجسمماکهییهسممسهلف،ملجا م سشکبمبسشد مقجسنسملمسخکالفمایسومسهفملمجملمبملم 
کنطاویاسملمواسیهممچین م سمایس م هیمماسسیهلبمآن لسمسزمبلسبممواسیهممیانسن ،م مببمقیقیبموسیس ،

اسسیهلبمبلینم لمچیلزممچبمآنابمقشسببمبنسمببمنه  مایما ًمملمنبمنه   مبا مقشسببمبنسمببمقنسوبمخاسهد
مدیی  صا تما 

  ممبنسمببمنهل  مخاسهلدمبلا ملقشسببممشا چنسنچبموسیس مبسمکنطاویاسماسسیهبمم  مسیضماثس ،
سشلکبملمسممکبموسیس م  مآومایس م صا ق مکبمبسمقاجبمببمسیهنگمحسکممبیمزیه مبامملماسیعمقس ی  

سیهلممنسش مکبمسلم  مااسج بمبسمسینمسیهنگمیین مواسیهممسیطسمکی همبسمنسش مکلبمکنطاولیاسم  موا
کموبمخاسهلدمبلا  قشسببمبنسمببمقنسمشا ،س مسیطسمکی هماسسیهبمحسکممبیمزاسنب ائینلسسم  مسزم یلددسهمآ

سممنینم سبیلبچ  محسه مکبم  مقشسببمبنسمببمقنسوبم؛م مبیایس مسو قشسببمبنسمببمنه  م سبیبم سق ملمعف م
 نل مبلیماسل و م  بس همسفهطبمقی یس م−بنسبیسینمبی سش مهسنیممکیبنمسزم یددسهماسواوملجا مندس   

ولسسمس ماسئ مسول مسزمسپ مقس ی  مناع مج یملمضیل تمعف مسینابمنسا ی همایسومحاس ثماکاسه ملمپی
م بسشدا بسط م

ولسیس ملممکنلد  سم  ماسهلبم لمکهلیماکهلسلمم کلیمال میس شلدهمسل و مچ س ماکهیلی−اسواو
نمسیلمکلی وبیسممایفلاممم شا کنطاویاسمببمعناسومصا تمآوم لملمواسیهممببمعناسوما یجم کیما 

ر مبفابمشنسخ موی؛مسینمچ س ماکهییمببمصیسح مبیسومشا مقهسلمم زممنیه ماطس ملماینسمماسام
سسیهبمبلسمااسب ممنه  میسمجسیمسهمکنطاویاسم  ما س زهمبسمواسیهممچین مقاسندمکسس مبسشد سزمآن سما 

بمآوم لمساسمکسااًلمط یی ملمانیس مسول مکلبمقشلسبمجسیمسهموسیس م  ما س زهمبسمواسیهممیانسن مسو  
ومسو ملدینبمش صی موسیس مکسااًلماکطسلتمبلسمش صلی مکنطاولیاسمقن سم  منسشملمجسیمسهمآنس

مسو  
کائینلسسمبلبممBuddhaghosalehgماثس م یمیمآنالب هملسومخلداک م سمبلبمبا یهلممکلی مکلبمآ

دیمببمجسممشنسخ مش سه منسشمیلسمکلس کی مآنلسو،م  صلد مبیالیس ممنلاع مسدیماسسیهبماهیری  
مدمنملا بلینمسیی نلدهمخاسهلبس یل مبسک مسلمنز منایهلنددسوق ا ملمب ممهمسن مایسومآوم لمبیآید،سین

مهلسی مکلبیلسبیممسندیشلباسمسزم همذ مایسهیستمقی یسل م  مال مبنسبیسینم( 45 م،1926)سل و ،
نلبمبلیسممنما مشدمسسطمببمس لپسمسخکصس م س ندم  مجسهسمم یمیمنیلزملجلا م س نلدقسکناومقصا ما 

تمسایمملمهمینمطا مقطایماد وم  مهیموبمقملدوم نهسنسملمقجدیدمحیسمقطایماد و ،مواسیهم،
کنلدم  هد،مسصالحماا مقهیییلم ل مقی یس مسزمآوم لمایک یمسو مکبم سنشماسم سمبهطمملجا م س   

م( 113 م)همسو،منمسیدلمچس چابمآوم سمایینما 
و مکه مکبمبسم ل مقرصف مببماسسیهلبماکطایسنل مهمچلاومولسیس ملمسماسواومسل و مایکسد
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هسممآوم لمخسوکمسهملمانشأملسحدممبلیسممآن لسماسئل مپی سز من سیدمبسماشسهدهمش سه ا مکنطاویاس
م( 14 م)همسو،مچبم  مسینمصا تمببمبییسهبمخاسهدم س م ،شا

م
 های اتفاقیعدم توجه به شباهت

سیلدمبلبمن مآایلزمبسشلدملمسزمطیسل سل و مقشسببمن سیدمدزسفملمبدلوم هی میلسماهسهیلبم−سزمنمسهماسواو
سکک لیمملک ییمسیسنهبمموبمسنسالبمصنیک مسنمفهکسو،مبیسممنمانب،مهسممسقطسا ملای مدذسش  دمهمسنن

 م  محلسه مکلبمبلسزخاسن؛منلدماشلکیکندکی  لویبمهمبم  مسینابمااج ستمجسبجسی ماد تم سمسیسهمم
م کندهسملمسهدسفمآوموبمقطسلتماسهاممآن سم سمهایدسما سنمیزهمسجمسه معاسا مقااین،

بلسممد کنندمکبمسزمنریمهطر ماشلسب نهسمما کففم سم کیما کفمستمبهیس ممسزمزبسوشنسوسومهه 
کننلدمکلبم اهسی مسشس همشنسوسومببمسندسمط یی مهیچمپیاندملمس ق س مزبسن مبسمهممندس ند مسینملصف،

یلدمبلبم  مسفهلطبمن سمکلسااًلماکطسلقنلد م  محسه مکلبمسزمنرلیمکسه لدملمبسسل ؛مکس کی مهمسنندمم س ند
مقاجبمکی  مناعهسممسقطسا مسزمسینمه ش س

ایلسوممهسممجهیسسیسی منلاع مس ق لس ملمپیاولکم   مااس  ممببم غممقناعماسسطعمقس ی  ملمسافیم
یهلبم کلس تملمبلس کف مبلسمهلمماسسمبیسممنمانبمدسه مسسالطلاو، مهسممچندماکطایملجا م س  سندیشب
چس لسکلسممکیمملمباخنیمبسماسقییسهیهممآیلین امهاکیقیاس،مندملمیسمدسه ماسقییسهیهممسئاکیپاس،شاا 

یلسن مامدطکبمیال مسز  محسه مکبمهیمی مسزمسسیس مپیششا ؛م  مهندملمیسنگمچام  مچینماسسیهبما 
لسبلطم منیلیل،مسقلم،می مسص مق یینمسیزیال ،می مپدیدس ،مسیضمایفق، مزییم سمسزماس هم  منریم س ند

یل ملمبدلوم همببمخصا مدیلهمن ه مدزسس ،میس شدهمبنسبیسینمهیمچندماسسیهبمسسیس موس هملمجزمآو 
 مساسمبسیدمقاجبم سش مدلسه میاهلسومسنملس مملمهملبم سمسیدئسهیهل میلسماسقییسهیهل؛مسقطسا منیه 

م شا آن سما مهسمخاسندومو بمغطف مسزمقمسیز
بیشکیممبفاب؛مدییممن سی مآنسومنیه هسمش سه م لمیسمچندمسیفهافم  منکیجبسزماسسیهبمب ش   م

زیلیسمیل ممهیمچندمنکیجبمن سی مآنسوماکطسلتمبسشد،م؛سندسوکطس همکی ه  مااسنیهممیسمانیس مسو مکبم
بم  مآوم لش مسو مکمکند،اندما چیزممکبمآوم سمنرسمماندمبسشدملسثیمقسمحدممسفهط مسو مکبمنرسم

بهلیس ممنرلیستم شلا سما یین مانیس مکبمبسمآومنرمملمقیقیبمبیمااس محامطیامشا ؛کس مبهکبما بمب
اسسیهبمجلاسهیمبهلیطم کلس تمبلسم س السمیادسکلس سسمماکطسلتمامانمسو مقهفیممی مانیقمبسشند 
سممسزه مه  محسه مکبماسسیهبمنمانبسند؛مسوکطسهدمکی هاسسیهبم  مااسنیهمملمانیس مسو مکبمهیم لم

م مااسنیهلم  منکیجلبمسول مقلسم هسممسزه ملمآ اسن مسییسن مبیشکیمقشسببملمآ اسن مسسالطان مبسمنمانب
 ( 46−45 م)همسو،
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قاسندماسم سمببمس ممب کیمسزمآنسومنسیل مببمطا مایعماسسیهبم کس تمبسمسسالطاومیسمکسن مبسمس ویاما 
زییسماکطایسومجدیدمکمملمم؛ایفابمن سی ماسمسزمسفهطبمقی یس منیه مناعهسی مسزمسینمساسماسسیهبمکند 

هسممسلیسلسوملمعلدممپیانلدمقلس ی  مسدیمبسمس عسومببمقطسلتمساس،؛مندههکمبیشمبسماکطایسومادیم مآشنس
کاینسسملمچاه   ولکسل  مبیشلکیمممسممصا تمدیی ،اسسیهبم1ایسوموسیس ملمکنطاویاسمیسمقااسسمآ

هسمبلسمقاجلبمسل و مبی و مسندیشبم-سزمنریماسواوم  ملساعمناکبما مملمکسنان م  مپ مخاسهدم سش  
م( 42 م)همسو،مسندشا مدیسکبببماریی مسو مکبم  مآوم

م
 گیرینتیجه

کلبم  مهلسمبلبمعس یل مدیسسممکبمسل و مسزمپازیکیایهل دسنبنسدطکبمپیدسو مکبمهیمی مسزمسصا موب
یلنمسسالسمقن لسمبلبم؛مجسممخا ماا  مچاوملمچیسمایس مدیسکبمسو مکبماجس مطیحمآن سم  مسینجسمنیهل 

هلسملمسومعفاممقجیب مهماس همسزماشلسهدهمم س هشا مکبمسینمطا منیه مکبم سنشمندا کصیمبهندهما 
تمیمپسیلبماسلداسقاسومسزمکس مآنسوم کیمکلی مکلبمبلهسمنمانبما هسمبیوند م ههسمببمااسنینمیسمقیمیمسا 

شلسهدهمسل و ما نل مبلیمقسلدممام−سدیمس عسمماسواومسند هسمببماسناوم و میسسکبپیشین میسمپیشطیض
 لیلنمناشلکبم سممنشف  انفوا مشدمهیدزمککسب مبسمعناسوپذییسکبما مهسملمپدیدس هسممعین مبیمسیضیب س ه
ایل م مط ییل ملس1سوکاس مسو :مم−ب اسنیدمسیضیب−چیسمکبمسینمککسبمبیم لماسدابمپیشین مشد،نم 

یزمنسیبماسسب م  منمسزمطیس ،مدیی ملم لممآنابمسزمنریمسل،مسناسعمانشأمط یی م س ند سناسعم سماطیلضما 
ی یسل مقهسمماکدسل م  معفاممقجیبل م  مایسهیلبمکبمسلمنیزمببم ن س مسعمس م ل ملهطهاوملجا م س  

مسوکنکسج ماکدسل م  معفاممقجیب م سمکلبم س لیلن−لهطهاوم ل مسیض ماکاومسفهط مبیآادهمسو  
 موا مجهلکب،م مبندممحشیستمسزمآوکس مدیسکبملمنیزمهینبمیسمهینسیاسم  م  هبمبندممجسنا سومببیسمم  ه
مسو  «مسیضیب»کس مبی همسو مکبمبدلومقی یدمنسیبمشیلعمآومبماکاومسفهط مبایسهیبم

کس مبهکنمسینم ل مقی یس مببمسفهلطبمقرصلف م ول مبمبسمبمسل و مسایدم سش م−دیچبماسواو
عفاممسزمآومزیس مسولکطس همسینمنریمببمسینابمسینم ل مقسمحدممبیدیسکبمسزمعفاممقجیب مسو ملم  مم؛یسبد
شنسو ،مانیقملماکسسیزی مهسمم لسوااسسی مسحکمسه مکس بی مآوم  محازهمهذسم  مخصا م؛شا ا 

بنسبیسینمبسیدمن ه مسطمینسومحسص مکی مکبمسینم ل م  معفلامممقاسومکی   سل ممنم لمسه یستمپیش
شلا مسزمزالسومبلیانمیلسمدسهیفلبمبلبمسیلنمطلیفمایملاً مدطکلبمال مط یی ملسایًسمپذییسکبمشدهمسو  

 وندمبلدلومسوکسیسملماشسهدهمببمکشفمحسیس م  ماسهبمقیمیمستمیسمااسنینما  سنشمندسومسزمطییقم
بلدلومقی یلدممآنابمدیسکس ماصس  همببمایفابمشاندمیسمببماسداستماطیلضل مپیشلین مقلنم  م هنلد 

                                                           

1. chou-hi 
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قلیمسزما نلسممسیفل مدایدمسفهطبمبسیدما نسی مارالمسل و م  مسینمناکبمبیمحقمسو مکبما −اسواو
مپیویدمقسمچبمسندسزهمبسیدمسزمعفمم  مسینم سهمپییلممکی  مساسمبسید؛م سشکبمبسشد

یل منرییلبمبلسممببمع س تم یمی،مساکیسمم ل مقس ی  ،مخی م یدوم خدس هسملمحاس ثمسو ؛
  م ل مم شلا ال  س ممآومبلبمپیشلینیسومبی ول مقرلا ملمایلزسوملسممبی ول مقلس ی  مخسولکمسه،

مفابمآوم لب؛مشا  ی ملمجهیسسیسملای مدذسشکبمنم سیسقس ی  مببمزاسوملمااسوملمببمع س تم یمیمببمقس
 سممهسمم ل مپازیکیلاسل و میا مسزملیژد مم−اسواومچنسنچبمدذش ،مببمحسه مقیفیقم  ما مآیند 

 ملمسزمولامم سندملمببمقس ی ملمجهیسسیسمسهمی مسیسلسنل ماسئل مسولهسمسزمقس ی ما خذملمساک سسم س هأ
س مقلس ی  م کس تمبسمسسالطاومیسمکسن مبسمس ویام سمکبم  مساکلداسسیهبماکطایسن منرییماسسیهبمم یمی،

م سند ایس م س ندمی مکس مقی یس مایفابمنم 
سمهسممآن طسلتدانبمپیاندملمس ق س مقس ی  مبسمیادیمیمندس ندملمقاکطایسن مکبمهیچمسدیمسزمنریمسل،

سهم مبیشلکیممبلبمهملی ولکسل مهسمقاجلبمشلا ،ندملمسزمهمسومآغسزمببمش سه شاسو ماسسیهبممپیشمس 
املمسل ول مبلبم یلددسهمسیسقلس ی  مسیزلقهلم− ودم یددسهماسواو  مسینجسمببمنریما مخاسهدم سش  

مکیپسمسزم  صوفیسم و تائوئیسمسیزلقهام  مککسبممشا   ل مپدیدس شنسو مهسنیممکیبنمنز ی ما 
مممندس نلد هلدمقس ی  مبسمدانبمپیان سندمکبمهیچ سماسسیهبماکطایسن ما مایفابمناعموبمناعماسسیهب،

دماسن م س نلزسلمسبنمعیب ملم ئاقزلم سمبسمهمماسسیهبمکی همکبمهزس ملمهشکصدموس مسسصفبممبیسممنمانب،
مهسممآن سمبهیس مسو  لمببمهرس ماسااسملسژدسوملماریطمسیهنم مقطسلت

مهلس م س هف مقاسومدط ماسصا مسلمسزمقس ی ،مقاسقیمقس ی  ملمعسل و ما م−سه کبم  م سسعمسزماسواو
یبنمزییسمسلمنیلزمهمچلاومسیزلقهلاملمهلسنیممکل؛مکبمهسنیممکیبنمبی سش مکی همسو دانبآومنیه ،

 ماکبمکلسناننم سندمکبمپیاندمقس ی  ملمجهیسسیسی مبسمهممندس ند بیشکیماسسیهبماکطایسن م سمایفابما 
بلااشممسزمزاسنبملمزیه سیضماثس من سیدمسبنمعیب م سمسس غممسل و مسینمسو مکبم  م− یددسهماسواو

بمسهدمبلا مکلبمبلاسسیهبمبنسمببمقشسببم  منه  مخام،ناعسممسزمسینمزییسماسسیهب؛ملماسسیهبمکی مبسم ئاقز
  ممبفالبمبسیلدمنهل  مسبلنمعیبل ؛م مبینم لمطیفماسسیهبمبیایس مسو طا مط یی م سبیبم سق ملمعف م

سنلدمسمکلی ه  ملساعمنسش مکبمآوم لمسیطمشا  لم  معیسسومچین ماسسیهبممعیسسومسوالا مبسمنه  م ئاقز
مبسیدماا  مقاجبمایس مدیی  

شا مکلبمسفهلطبمسدلیمبلبمسینمناکبم سمیس آل ما فلسفه تطبیقی دییممپسیسن مککسبمسل و م  منکیجب
همچاومقمسممایسهیستمپازیکیایهک مببمپیشیس منساردل م و مخاسهدمم، ل مقی یس مبی و مشا 
نم ل ما کن مبیمقس ی مخاسهدمبا ملمنبمااسنین مکبمسزمنسحیبمااجلا مایفلقمیسس ملمنکسیجمبیآادهمسزمسی

هلسملمحلاس ثمببمهیمحس م سانبمکس بی م ل مپدیدس شنسول مهلسنیممکلیبنم س همشا  سزه مصس  ما 
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مبلبمع لس تم یملی،مسنلد؛عسهممافااتمسو ملمنبمحاس ثمعسهمماف مکبم  مقس ی مظسهیمملساعمشلده
مخس مخا م سم س ندمکبمهمسنسمقس ی مادو میسم  لن منسایدهمشدهمسو ؛حاس ثمعسهممافااتمقس ی م

شنسو مهسنیممکیبنمعسهممایسن مکبمبینمزاینملمآومسومایس م س  مسزمجسیمسهمههک م  مببمع س تموام،
ع دمسهه ملمنیزمسالا مم  مسینمعسهممسو مکبمحاس ثمایبا مببمپیشسمقس ی ،مکسنان مبیخا  س مسو  

هسمقس ی ملمهمچنینم لیسهسممپیسا یسوملمقجس بمعس سسومبلبمب کلیینملجلبمامالنمایبا مببمایس ملمپ
م شا ق یینما 

س ث مدسهم  صلد مق یلینمحلاکبمسلمهیچمشا سل و مایفامما −بسمنمسهمسجمسه مببم یددسهماسواو
منالب،آکاقلسهمول نممخیس مق یینمآن سم سمهممندسشکبمسول  منرییمحاس ثمیس مشدهمن ا همسو ملمسصا ًم

مهلسممقطالیم  مشلیقملمغلیباسسیهلبمدانلبمهلس،  مسنمسشلکنمحسیسل ملمپلذیی مقاثلیمسفهلطبنه
سممهلو مقی یسل مسفهلطبمسزمجمفلبماش صلب جسیمسهم سیعمنسدم  مبی،ماسقییسهیهم،   (م)سیدئسهیهم،

سل ول مم  مپسیسومیس آل ممسینمناکبمبسیهکبمسول مکلبم  بس همسفهطبمقی یس مسو  ملمبیجهکبم یددسهم
مهلسممولبمقملدوب مآنابمببمهاسزممو نشمقاجبم سشکبمبسشدمسزمخسولکمسهملسحلدمسندیشلبم  مااس  م
قلس ی ممس ق لس م هنلد،لمیسمسینابمآن سمب ش مسزمسفهطبمجسل سوم سمقشای ما مهندمملمچین مس لپسی ،

نملسژدلسومسزمسیمساسمسینابمآیسمبی سش مسل؛مسفهطبمبسمقس ی م ینملمااس  ممسزمسینم و مو نمدطکبمسو 
م  م،م  مخا مایسهیبمبیشکیمسوخییدیسیسومسو میسمون مهمچاومبی سش م نبمدناوملم یمیمیسسًم ا

م
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