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چکیده
ماسون−اورسل ،فیلسوف ،شرقشناس و زبانشناس فرانسوی ،تحت تتأثیر مطالعتا تطبیقت رر
حوزههای زبانشناس  ،رینشناس و اسطورهشناس  ،فلسفه تطبیق را وجهه هم خور ساخ و
برای اولین بار این کلمه را وضع کرر .او فلسفه تطبیق را به مثابته رو رر نظتر ررفت و نته
یک رشته و ررایش مستقل .اورسل بتا اثرذتریری از جریتان بالتز ذوزیتیویستت رر رهتههتای
نخس قرن بیستم ررصدر ارتقای سطح فلسفه به سطح ذوزیتیویست برآمد .از این رو به نظتر وی
فیلسوف تطبیق باید به آنچه رر زمان و مکان یا تاریخ و جغرافیا واقع شده توجه کند و نته بته
تخیال و توهما خور ساخته .رر واقع ،رارههای فلسف را باید با توجته بته محیطت رر نظتر
ررف که رر آن شکل ررفتهاند .رر عین حال اورسل با فروکاستن فلسفه تطبیق به تاریخ فلسفه
و ماتریالیسم تاریخ سخ مخالف بور.
نکته روم آنکه فیلسوف تطبیق باید نگاه اومانیست به تمام رونههای انسان فارغ از نژار ،رنت
و ملی و نیز همه رونههای تفکر راشته باشد و به فرضیا و ذیش راوریهای متافیزیک وقعت
نگرارر .رو تطبیق ماسون اورسل مبتن بر تشابه اس ؛ تشابه راه بنا به نسب اس و رتاه
بنا به تناسز .او به تشابه بنا به تناسز نظر رارر که رر آن مقایسه بتین رو نستب صتور مت
ریرر .برای نمونه ،یک بار سقراط با کنفوسیوس مقایسه م شور و بار ریگر ستقراط بته اعتبتار
نقش که رر سوفیسم یونان ایفا م کند ،با نقش کنفوسیوس رر سوفیسم چین مقایسته مت شتور،
ب آنکه تمایزا آن رو از میان برخیزر .نوع نخس تشابه بنا به نستب است و رومت بنتا بته
تناسز؛ رر اول رابطه ذات و علّ بین رو چیز برقرار اس ؛ رر حال که رر روم علّیت رر کتار
نیس .
واژران کلیدی :فلسفه تطبیق  ،ماسون −اورسل ،ذوزیتیویسم ،تشابه.
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مقدمه

پل ماسوللاومسل ول م)1882−1956(1مسزمپیشللمساسومسفهللطبمقی یسل مسول مسلمشللسدی مماکطالیسوم
شسخص مهمچاومهنیممبیدهاوملمسای م ل کیمم سم مکس نسابمخا م س مسل و مسسزلومبیمزبلسوهلسمم
س لپسی مببمزبسومق ک ،مچین ملمعیب منیزماهفطمبا مککسبمفلسفه تطبیقیم2اسواو−مسل و مکبم ولسهبم
ککیمملممسو مهمیسهمبسماسدالبمکیلکشلسن م 3مولس م1926مسنکشلس میسسل م خصلا م یلددسهم
اسواو−سل و م بس همسفهطبمقی یس مپیوشهسممچندمماییحمسو مکبمع س قندمسز:ماسصلا ملممسزم
سفهطبمقی یس مچیه ؟مآیسماسواو−مسل و مسفهطبمقی یس م سمبهسومی م شلکبملمدلیسیشماهلکس مبلسم
ااضاعملمسهدسفمخس ما پندس میلسمسینالبمسفهلطبمقی یسل م سمبلبماثسبلبم ل م منرلیمال دیلی ؟م
زاینبهسممسایمملمسیهنم سممکبماسواو−مسل و م سمببمسفهطبمقی یس م هنماومولسخ مسزمچلبمالیس م
سو ؟مآیسمزبسوشنسو ،مسویا هشنسو ملم ینشنسو مقی یس مببمخصا مکس هسمماسکسمالاهیملم م
ک مشیقشنسو م سما قاسومزاینبوسزمطیحمسفهطبمقی یس مسزموامماسواوم−سل و م سنه ؟م غدغبم
سصف ملممس قسسممویحمسفهطبمببمویحمپازیکیایهک مبا ،مکدسممجن بمسزمپازیکیایهلممبلیسممسلما لمم
جفاهما کی ؟م قطسلتمسفهطبمقی یس مبسمقلس ی مبلبمخصلا مقلس ی مسفهلطبملماسقییسهیهلممقلس ی م
چیه ؟مبی سش ملمقصا مپازیکیایهک ماسواو−مسل و مسزمقشلسببمچیهل ملمچلبمشل سه هلسملمیلسم
ً
سحیسنسمقطسلتهسی مبسمنرییبمقشسببمقااسسمآ کائینسسم س ؟مچیسماسواو−مسل و مسزمایلسومقملدوهلسمم
ااجا مقن سمببمقمدومس لپسی ،مهنلدمملمچینل مپی سخل ؟مآیلسم ل مقی یسل ماسولاو−مسل ول مبلبم
نهل دیسی مانک ل منمل شللا ؟مقطللسلتم ل مقی یسل ماسوللاو−مسل ول مبللسمآنچللبمهللسنیممکللیبنم
پدیدس شنسو ملمسیزلقهلام ل مسیسقلس ی مال خاسنلدمچیهل ؟ماسصلا مسل ول مسزمسال ملم س هم
چیه ؟مآیسمقطسوییمم سمکبمسزم یددسهمسیفهاسسومس سئبما شلا ،مال قلاسوم س هململساییل مبلبمحهلسبم
آل ؟مسفهطبمقی یس ماا منریمسلمچبمنه ک مبسمسفهطبمج سن ملمسفهطبمجسل سوم س ؟ م
1. paul Masson-oursel

 . 2قبل از توصیف دیدگاه ماسون اورسل درباره فلسفه تطبیقی الزم استت مترورب بتر ستا کار کتاد وب دااتکه بااتی تتا از
همین ابکداب بحث دورنماب دیدگاه وب مشخص اود .با نگاه اجمالی به فهرست مطالب کاد میتوان سا کار آن را به
ارح زیر توضیح داد :کاد داراب دو بخش است :در بخش نخست مشکمل بر چهار فصل و نکیجتهگیترب لیتاتی در
باد تطبیق آمده است .فصل اول :نگاه پوزیکیویسکی به فلسفه؛ فصل  :2روش تطبیقی؛ فصتل  :3تصتور پوزیکیویستکی از
تشابه؛ فصل  :4تصویر پوزیکیویسکی از محیط و نکیجهگیرب با عنوان مطالعه تطبیقی تاریخ تفکر نقد واقعی ذهتن .بختش
دوم نیز داراب چهار فصل است؛ فصل اول به گاهشمارب تطبیقی فلستفه فصتل دوم بته منطتق تطبیقتی فصتل ستوم بته
مابعدالطبیعه تطبیقی و فصل چهارم به رواناناسی یا عل النفس تطبیقی ا کصاص یافکه است و در پایان نکیجه گیترب بتا
عنوان فرصت آموزش فلسفه تطبیقی آمده است .در واقع بخش نخستت کتاد عهتدهدار مطالتب نرترب دربتاره فلستفه
تطبیقی است و در بخش دوم کاد ه لوم آن را ترجمه رده است بته چهتار نمونتهاب ااتاره دارد ته روش تطبیقتی
مورد نرر اورسل در آنها اعمال اده است.

3. CrooKshanK
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ماسون −اورسل واضع واژه فلسفه تطبیقی

هسنیممکیبنم مککسبمفلسفه ایرانی فلسفه تطبیقیماسولاو−مسل ول م سمن هلکینمسیفهلاس ماییسل م
ا کندمکبمکفیدملسژهمسفهطبمقی یس م سملضعمکی همسو مسه کبمسلمخا مبلیمسیلنمبلسل مسول مکلبمنسیلبم
عزیم ملمشیلعم سفهطبمقی یس مببمودهمسل مایال مملمش صمسیفاومسواند سن مبیمال دلی مهملام
کبمبیسممن هکینمبس م صد مجمعملمقاسیقم ینملمسفهطبمبیآاد مببمع س تم یمی،مببمنریمهسنیممکیبنم
سفهطبمقی یس م مناعمخسص مسزمسفهطب،مکبمسلمآوم سمسفهطبمن امما خاسند،مق فا مپیدسمال کنلدملمبلبم
یسینمولیآغسزمسیلنمسفهلطبمسیفلاومسولاند سن مسول م(شلسیمسو،م،1371م  )104مهلیممسلولکینم
لهطهاوم1نیزمچنینم یددسه م س م(لهطهاو،م،1982م  )104مبلبمهلیمحلس ،م هلنمآ ال مهملاس هم
ونجشمیمبا همسو مبنسبیسینما قاسومسفهطبمقی یس میسمسعمس م ل مقی یس م مایسهیستمسفهلط م سم
همزس مبسمسفهطبملمسندیشیدوم سنه
م

م

مقصود ماسون −اورسل از فلسفه تطبیقی

مهمینمسبکدسمبسیدم لمناکبمزییماا مقاجبمایس مدیی :من ه مآنابم سانلبمشلما ملمدهلکیهمسفهلطبمسزم
ً
نریماسواومسل و مبهیس مسیسخقیمسزمآومچیلزممسول مکلبمایملا ممبلسمشلنیدومعنلاسومسفهلطبمقصلا م
ً
ا شا مسزمنریمسل،مسفهطبم شکبهسی م سم مبیما دیی مکبمایما ممب ش مسزمسفهطبمببمشمس منم آینلدم
(سل و ،م،1926م  )1مناکبم لممآنابمایس ملممسزمسفهطبمقی یس مناعمخسص مسزمسفهلطبمقی یسل میلسم
دیسیشماهکسف مسزمسفهطبمبسمااضاعماش صمنیه م ول مکلممسزمایسهیلبمککلسبمفلسففه تطبیقفیم
اسواومسل و مبیما آیدمکبمسلمسفهطبمقی یس م سمببماثسببمی م شکبماهکس م منرلیمنمل دیلی ؛مبفالبم
بیشکیماکأثیمسزمنمی مپازیکیایهک م صد مس قسسممولیحمسفهلطبمبلبمولیحمپازیکیایهلک مبیآالدملم
سفهطبمقی یس م سمببماثسببم ل م منریمدیس م
سزم یددسهمسل و ،می مسثیمقسمحدممسفهط مسو مکبمنرسماندمبسشدملمچیلزممکلبمآوم سمنرلسمانلدم
ا کندم لش مآومسو ؛میین مانیس مکبمبسمآومنرمملمقیقیبمبلیمالاس محامطیالسمال شلا منرلیستم
بهیس ماکطسلتمامانمسو مقهفیممی مانیقمبسشند م
م
منابع الهام ماسون −اورسل

ایسهیستمقی یس م محازهمزبسوشنسو ،م ینشنسو ملمسویا هشنسو مان عمسه سمماسولاومسل ول م م
ایسهیستمقی یس م محازهمسفهطبمبا مبنسبیسینم غدغبمسصف ماسوا مسل و مسزمطیحمسفهلطبمقی یسل م
1. Wolfson
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سمبسیدمبسمکندلکسلمزاسنبمسلم یسس مبسمقاجبمببمسینابمایسهیستمقی یس م م شکبهسممساقماطیدمسسیلدهم
لساعمشدملمدهکی ملمنیزمعمقملمژ سسممایفااستم سمسیسهممکی ،ماسواومسل و مببمسیلنما لممسهکملسمم
ل زیدملمبیسممن هکینمبس مککسب مبسمهمینمعناسومناش م
سل و م مزاسن مبهیما بی مکبمزبسوشنسوسومبسمایسهیبملمبی و مقی یس مزبسوهلسممس لپلسی مبلسم
زبسوهسمم یمیمسااسمملماف مخسوکمسهملسحدملماشکیک مبیسممآن سمیسسکند مبیسممنمانب،مآنسوماکاجبم یشلبم
اشکیکمزبسوهسممهندمملمس لپسی مشدندمکبمسزمآومببمزبسومهند-مس لپسی میلس مال کننلد؛مبلبمع لس تم
یمی،مزبسوهسی مکبما مسزمایسهیستمقی یس مبسمزبسومس لپسی مبیمسنبمببمنریما ویدندمبلسمایسهیلستم
قی یس مایفاممشدمخسوکمسهماشکیک م س ند مبنسبیسینمپسمسزمکشفمس ق لس ماکسسبل ملم لمولایبمزبلسو
هسممس لپسی ملمنیزمپ مبی ومببمخسوکمسهملسحدمآن س،ملحدتمزبسومخلسناس همهنلدم−مس لپلسی مبلیشمسزم
پیشمآن سم سمببمایسهیبم س ههسملمسصیالحستملس سش م(همسو،م  )33م
همینمطا مایسهیستمقی یس م مزاینبمس یسوما کففملمولا اندممآومارلیکملمسنمیلزهم یملیمم
بیسممطیحمسفهطبمقی یس مسزمواممسل و مشد مسزم ییبسزمقال هسی مج مآشنسی مبلسماکلاوماسلدسم
وسییمس یسومصا تمدیسکبمبا ؛مساسم مزاسوماسکسمااهیم1کس مولساسوانلدمم مسیلنمخصلا مسنجلسمم
ً
پذییس ملمقسیی سماکاوماسدسمشیا م م54مجفدمقیجمبمشدملمس لپسییسومکبمقسمآومزاسومقن سمبلسماکلاوم
اسدسمخا مسنسملمسهط م سشکندمببمیا س همخا م سمبیمویمخاسومدهکی هسممبلسمغنلسممسلیسلسومیسسکنلدملم
شا ملمسشکیسقملصفنسپذییممج مآشنسی مبسمسینمآثس م مسیشسومشیفبمل شد م
ا مسزماسکسمااهیمنیزمکمملمبیشمقال هسی مببمانرا مقی یقملماسسیهبمس یسومصا تمدیسکبمبا ؛م
ساسمسلمکس م لشمندمم سم مسینمخصا مسنجسمم س ؛مببدانلبسمکلبم مولدهمپسیلسن مالیومنلاز هممبلبم
قد یجمسینمناکبمجزءمبسل م ین پژلهسومشدمکبمس مم ینم مدلیلمقی یلقملماسسیهلبمولن هلسمم ینل م
دانسداوم م ل ههسمما کففمسو مهائیزمجلی وم(،1905م )63م مولس م1905مزاینلبم سمبلیسمم
قیییفم ینشنسو مقی یس ،مانسوبمیسس ملمهلدفمسزمایسهیلستمقی یسل م محلازهمس یلسوم سمیلسسکنم
خسوکمسه،موسخکس ،ملیژد هسممس یسوما کففمج سومببمانرا مپ مبی ومببمش سه هلسملمقطلسلتهلسملم
نیزمایزسومس ق س مآن سمبسمیادیمیماییس مکی م
سزمنریمسل،مسدیمس یسوم ماسهبمسناسعمبی و مشاند،مقطاقملمک کیممآن سمب کیماش صمخاسهدمشد م
ناکبمجسهبمقاجبمآنابمجی وم مککسب دین تطبیقی ،پیدایش و رشد آن،ماسم سمبلبمسیلنمناکلبم هنملاوم
ا وسز مکبم ل ملسحدمم مایسهیستمقی یس ملجا مندس م«هیمارسسل م ل مخلس مخلا
س »م(همسو،م

م سم

 )208مسایلزهمنبمچیزممببمعناسومعلم دین آودانلبکلبمالسکسمالاهیمایکسلدمبلا م
1. Max Muller
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لجا م س ملمنبما قاسومبسماییس م س لین −مسوپنهیممقطاقملمک کیممنه مس یسوملمنیزمااتملمضلیفم
آن سم سمبی و مکی م م
معصیمحسضیمق صصدیسی م شدم لزمسسزلن میسسکبمسو ؛مببدانبسممکبمی م شکبمیلسمعفلممبلبم
ههسم شکبملمدیسیشمقسهیمما شا مسزمسین ل،مآنچبمقر معناسومک مدین تطبیقیمسزمآومیس ما شدمببم
قس ی م ین،مجسایبشنسو م ین،م لسنشنسو م ین،مپدیدس شنسو م ینملم ههسمعناسومسیع م یمیمقسهیمم
شدهمسو ملمهیمی مسزمدیسیشهسممیس مشده،م لیای ملم ل مخس مخا م سم س مبنلسبیسینمبلبمعفلامم
قفطیس ملمسهکسسط مکمکیمقاجبما شا م(شس پ،م،1975م  )12م
م
روش پوزیتیویستی

شی مس قسسممسفهطبمببمویحمپازیکیایهک ملمقرصف م ن سهب لممسزم ل مقی یس مسو ؛مزییسمقن لسمبلسم
س زیسب منه دیسیسنبمسو مکبما قاسومسزمعینیل مارسسرل مکلی ملمس ز مقرصلف میل ماکهیلیمبلبم
حهبمس ز معسف ماطیلضماکهییم یمیم س هما شا مسل و م صد مسو منه مبینم لماکهیلیم سم
بسمسوکطس همسزمناع مقشسببمکبملممقی یقملماسسیهبمال نسالدمبیالیس مکنلد مسلمسیلنمکلس م سم س سممس ز م
قرصف ما سندم(سل و ،1926،م  )1م
سزمنریماسواو−مسل و مقهیییمنمسهمببمسفهلطبملمسولکطس همسزم ل ماکطلسلتمبلسمپیشلینیسوم مولسیبم
پیشیس هسی مکبم محازهمعفاممقجیب مبسم ل مپازیکیایهک مصا تمدیسکبمضیل مما نما مسلمبلسم
قدلینمککسبمفلسفه تطبیقیمنمسههسم سمببمسینموم ماییافمکی مسل ول مبلیمآومبلا م م نیلسی مکلبم
قطایمپازیکیایهک مویییهم س ؛میین م م هبهسممن ه مایومبیهکم،مبلسمس قسلسممسفهلطبمبلبمولیحم
سفهطبمقرصف ملمپازیکیایهک مسفهطبمقی یس م سمببماثسببم ل مقرسیقملماده مسزمقطایمبلیسممکهلسن م
کبم ن س م لمعفممببماینسمموسینسمبا ندمعیضبمکند م
سلمسایما کی مسینم ل ما قاسندمبیسممآنلسومکس آالدملماطیلدمسسیلدهمبسشلد مسل ول مبلبمنسل مسزم
هس لمم1ا دایدمعفممی معس تملمشیاهم هن مبیسممایفاممکی ومساا مسو ملم هیف ملجا مندس مکلبم
اسمنکاسنیممسینمعس تملمشیاهم هنم سمقهیییمیسمسصالحملمقیدی مکنیم مهمسودانبکلبمبیقیسنلدم سول مال
ً
دایدمهندوبمسافیدو مسخییسمنسمسافیدو ملمانیقمس ویای مانیقمغییمس ویای مشدهملم ل معفمل م
هممقسمهمیشبمبیان ملمدسهیفبسممبسا من اسهدماسند ماسمنیزمبسیلدم مسفهلطبم صلد مقهییلیملمسصلالحم
ل مبیآییمم(همسو) م
س نه ماسخ،مسوکس مکیو مقس ی ملمنرییبمسوکسیسی م سنشمسهملین،مکس کی مسصف معفمم سمقاصلیفم
1. Harvey
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قجیببملم خسه مندس ومپیشطیضهسمماکسسیزیا ملمسلهسمملمخیس تم ماشسهدستما سنلد مسزمنرلیم
پازیکیایه هس،ماینسممی مجمفب،مایفب،میسمع لس تمبلبمسقالسممشلیسیطمصلدقمآومیینل مبلیمپسیلبم
اشسهدهمیسمنکسیجمآزااومعفم مبسیدم منریمدیسکبمشا مسزمسینم ل،مصدقمدزس ههسممقرفیف م یشلبم م
ایسن م س ملمدزس ههسممقیکی م مساا ملساع م م
سزمنریمآنسو،مهیمشنسخ مسصی مبسیدمسزم ل معفاممقجیب مسوکطس همکندملمهیم سنشمعین مارلدل م
ببملسایی مااجا مسو ملمببمهیچمزییمبنسممسفهط منیسزمندس ؛مببمع س ق منرییبهسممعفم م لناشلک م
سزملسایی هسممخس ج سندملم هنم سنشمندم مشا دییممارکاسممآومهیچدانبم خسهک مندس م
اسوا −مسل و مسزمشیاهمپازیکیاویک م هبهسممن ه مایومبیهلکممبلبمشلدتمقلسثییمپلذییس ملم
صد مبیآادمقسمسینم ل م سم مسفهطبمببمکلس مبنلد مهملبمکلمملمبلیشمبلسمکلس مپازیکیایهل هلسملم
ااهطبهسممسصف م یددسهمآنسومآشنسی م س یم مساسمسینابمکدسممااهطبمیسماش صبمقطایمپازیکیاویک مبیسمم
اسوا −مسل و ما ممبا همبسیدمبی و مشا مسلم مسص م لممسزمب شمسل مککسبمفلسففه تطبیقفیمبلبم
قطصی مببماسصا مخا مسزملسژهمپازیکیامپی سخکبمسو مپازیکیامببماینسمملسای ،ماث ،مصییح،منه م
لمقرسس ملمقرصف مآادهمسو مببمع س تم یمی،مببمساا مارسقملمارهاو مکبملجا شسومانا مبلبم
سیضملمخیس من سشد،مساا مپازیکیامدطکبما شا م
قسدمماشلسهدهمبلیمسیضلیب،مل سعمبلسماکسسیزیل ملمایلسیسممجلده مسهیلیسین،مقاجلبمبلبمقجیبلبم
آزااوپذیی،ملضاح،موس د ململحدتم ل معفم ملمنیزمقس ی نملیمملم من سیل معفلاممسنهلسن م سم
جزئ مسزمعفاممط یی مقفس مکی وماش صبهسممسصف مپازیکیایهممسو ؛مهیمچندمااجمسل مآومکبمبسم
سداو مکن مشیلعمشدهم ماسسیهبمبسمااجم لم،مکبم محفسبملینملمپازیکیایهممانیس مق فلا میسسکلبم
قطسلتمهسی م س م
سزمنریماسواو −سل و مس قسسممویحمسفهطبمببمویحمپازیکیاماکدسل م معفاممقجیب ملمببمع س تم
یمیمببمکس م بهکنم ل مپازیکیایهک م مایسهیستمقی یس ماشیل مببم عسی مسصا مزیلیمسول مبلبم
نریما ودمسزمایسوماش صبهسممبس میسمسصاه مکبمپازیکیایهممبسمآن سمقدسع مال شلا ،مولبمسصل م
زییمبیشکیماا مقاجبماسواو-مسل و مایس مدیسکبمسو ملم مااس م،مببمخصا مجلسی مکلبمقلس ی م
سندیشبهسم سمببمقس ی مبسل هسمدیهما زندملمبیمسهمی منسشم ینم مق یینمساا ممکبمسفهطبمالس مبلدسوم
نیه مقأ کیدم س ،م سهمخا م سمسزمپازیکیایه هسمجدسمکی همسو م
م
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ضرورت توجه به تاریخ و جغرافیا در مطالعات تطبیقی

سص مسوسو مهیمسفهطبمپازیکیایهک مأخذملمساک سسمسا هلسملم س ههلسممسفهلط مسزم هملذ مقلس ی م
سو مببمع س تم یمی،مسفهطبم سمبسیدم مزاینبمقس ی ملمزاسنبسممکبم مآوم شدملمنمسمیسسکبمسول م م
نریمدیس ؛مببمع س تموام،مسفهطبمزاینبانلدملمزالسوانلدمسول مبنلسبیسینمیل مسیفهلافمن سیلدمبلبم
قاهمستمب مسوسسملمنیزمق یالتمب سمم هدم(همسو،م  )25م س ههسممسفهط م سمهیمچنلدم م جلبم
ن ه مبسیدم مزاسوملمقس ی ماالحربمکی ،مکندلکسلمآن سم ماالسوملمجهیسسیلسمنیلزمسهمیل ملیلژهسمم
س ؛مببمع س تم یمی،م س ههسم سفهط مبسیدم ماسیعمقس ی ملمنیزمسافیممجهیسسیسی مخس مخا شسوم
بی و مشاند م
سزمنریمکیبن،ماسواو−سل و م«بیشمسزمحدمخیسجدزس میمسنبمسسقمقس ی مسفهطبمبلبمعنلاسومقلس ی م
یین ملسبهکم مببمقاسقیمزاسن ملمسحاسمماشیل معفی مقس ی مبلا مشلا منیهل مکلبمسزمسیلندانلبم
پژلهشهسمنم قاسومچشممپاشید مسینمپژلهشهسمجسممخا م سم س ند؛مسالسمچنلینمپلژلهشهلسی م م
جبمسل ،مببمطلا م سقل ،مااضلاعمسفهلطبمقی یسل منیهلکند»م(کلیبن،م،1369م  )20مبنلسبیسین،م
پی سخکنمببم س ههسممسفهط ملمق ی ماطسهیممآوم می معلسهمم زالسوملم االسوم(بلبمقی یلیمعس سلسوم
سوالا مجسبفسسملمجسبفهسمکبم مهیچمنسشبمجهیسسیسی مسینم لمش یملجا مندس ند)مکس م وک مببمنرلیم
نم ود م
ً
قصا مکیبنمسزمسفهطبمقی یس م ایسسم مهمینمجسمسزمبی سش ماسواومسل و مجدسما شا مسزمنریم
سل،مقطایم مزاسوملمااسومشا ما دیی ملماجس مظ ا ما یسبد مسزمسین ل،م س ههلسممسفهلط م سمبسیلدم
مقس ی ملمجهیسسیسم جهکجامکی منلبم مقرفیل ماطلسهیمم میل مج لسوم زالسوملمسنکزسعل مچنلینم
قجیببسممااسعدمانسوبمخس مخا م سم س م(سل و ،1926،م  )30م
سل و مبیمسینمبسل مسو مکبمسنهسومقن سم موسیبموس مقس ی ما قاسندمشنسخ معین مسزمخا م سشکبم
بسشد؛مببمع س تم یمی،مقن سمقس ی مبسیدما نسممشنسخ مایس مدیی مبیمسینمسوسسمقن لسمنسلدمقلس ی ملم
سفهط م سما قاسومقیفیمم س ،م چبمآنابمن اغملماییربماکسسیزیهینملمش ا مهنیاندمقیفیمم س ن منیه م
نریمببمسینابمقس ی م سمقن سما قاسومسزمطییقمشاسهدملمایسئنمااکابملماصلا مکلسل مکلی ،مبسولکسو-
شنسو ملمهه شنسو مسبزس مسجکنسبنسپذییمآومههکند مسزمسین ل،م سنشجایسومسفهطبمبسیدمبسمزبلسوهلسمم
بسوکسن ملمقمدوهسمما کففمآشنسمشاندم(همسو،م  )201مسفهطبسممکبم مپیقامنا مقلس ی مبی ول م
لمایسهیبما شا منبمقن سم لشمندمخاسهدمبلا مکلبمولس هقلیملمایسلا قلیمنیلزمخاسهلدمشلد مسل ول م
نسخیوندممخا م سمسزمشیاهمآااز مسفهطبمببم سنشمآاازسوم ل هماکاویبمسعالمما کنلد مبلبمزعلممسل،م
ایفمسوماییسق مسزمسیفهاسسوم ل ههسمما کففم سمب مآنابم بطملمپیاندممبینمآن سمبیایس مکننلدمقیفلیمم
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ا هندملمقر مقأثییمسهسسئستمبییلن م مسیضماثس مببمایلوملویسمبلبمالد مکطسیل منم پی سزنلدملم
ً
سصا ممسندیشبهسممآبسممسلهیبمکفیهسم سمبیمطسقمنیهسومسساندهسند م
ناکبما مم یمیممکبمسل و م ماسسممق یینمآومبیآادهمسو مس ق س ملثیقمقس ی مسندیشبهسمبسمقلس ی م
بسل هسو ملمببمع س تم یمی،مسلمبینمقس ی مسفهطبملمقس ی م ینمس ق سط منسدههکن ماسئ مسول مسدلیم
سفهطبمبیمحهبمقس ی مسیدههسمقیفیمم س همشا مکبمسه کبمسینمقس ی مجدسممسزمقس ی مبسل هلسملمآالازههلسم
نیه مببملحدتم و مخاسهدمیسس منمانبهسممبهیس مم سم مقس ی مسفهطبما قاسومیسس مکلبمس لمم
آن سمانا مببمس ممقس ی م ینمسو ؛مزییسمدذشکبماسمقسمحدل مزیس ممبفابمببمطا کسا م ین مبا همسو م
بنسبیسینمبیسممس ممسینابمچیسم کس تمسزمبیهسوملجا م،مسه کبم ماسهبمقسیییمجدیدم،م سسعمال کنلدملم
کسن مآوم سمبیمنکسبیدهمسو مبسیدمویسغمقطهییمم س مکبم یشبم مقس ی م ینم س م(همسو،م  )204م
س ممپس هسممسزمساا منرییمانشأمزبسوملماسهی مهنیمقن سم مولسیبم یلنمامالنمال شلا مبنلسبیسینم
هماس همبسیدمسینمآاازهم سمآلیزهمدا مخا مایس م س مکبمهمبمس یسومسزمجمفبمس یسن مکلبمبلسمقلس ملپلا مالسم
عجینمشدهسندم مقرا ملمشااسسی ماسمنسشموکید مسیطسمکی هسند مسه کبمنه مسایلزمببمنلد تملمنهل م
ً
بیدممشسیدمسصالماینسممزیه م ین م سم نیآبدملم م لیس لی مبلسمخیلیستمسحکملسه م ل معفمل م
م
ا کن مبیمقس ی ،م مببمشیس هسممسیی ندهمب ند م
قس ی مببمقمسیزستمنژس م،مافیک ملمسیهنم مقاجبم س ملما کاشدمسنهسوم سمببدانبهلسمما کفلفم
نرییمافی ماصیم،مسااسمموسا ملمغییهمقسهیممکند مهیمچبمقیدس مدانبهسممسنهسن مسزلومقیمشا ملمبیم
لیژد هسملمخصیصبهسممسخکصسص مآن سمقأ کیدمشلا ،م سهمبلیسمماسسیهلبملم یسسل مایسهلبمبیشلکیم
هماس قیمخاسهدمشد مهمسوطا کبمهیمی مسزمسااسم،مقس ی م س ندمیلسمبسیلدم سشلکبمبسشلند،مهملینمطلا م
سفهطبمنیزم س ندمیسمبسیدم سشکبمبسشند،مزییسمقطایمهمزس مبسمسنهسومسو مبنلسبیسینمهلیچمسفهلطبسممحلقم
ندس مخا م سمپیشمسممبدسند؛مبفابمهیمسفهطبسمم س سممس ز مسو مس قسسممویحمسفهطبمبلبمولیحم
پازیکیایهک مببماینسممبی و مقی یس مهمبدانبهسممقطایمبشیی مسو (همسو،م  )34م
سزمنریماسواو−مسل و ،محسیس منه مسو ملمببمقی ییم،محسیس مایفقملجا منلدس م(هملسو،م
 )39ماسسیهبمسااسمملمای ممببمظسهیمغییماکمدومبسمقمدومخا م،ماسم سمسزم دمهسملمجزایلستمبیلدس م
ا کندم(همسو،م م )36مسزمنریمسل،مسفهطبمنم قاسندمس عسممپازیکیایهک مبلا وم سشلکبمبسشلدماملیم
آنابمخا م سمسزمچن یهمقطایمقمدومخس م هسمکند؛مزییسمهیچمسفهطبسممنم قاسندمخا م سمپیشمسممبدسند م م
م
م
م
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عدم تحویل و فروکاستن روش تطبیقی به روش تاریخی یا تاریخ فلسفه

سزمایسهبمبس من سیدمنکیجبمدیس مکبماسواو−مسل و مسفهطبمقی یس م سمایلس مبلسم ل مقلس ی م م
سفهطبمیسمقس ی مسفهطبملمنیزماسقییسهیهممقس ی مدیسکبمسو مسلمببمقطلسلتهلسمم ل مپازیکیایهلک م
اا منری مبسمکس ماا خسومقاجبم س ملمببماسمسینمناکبم سمیس آل ما شا مکلبم زالبمقأال م مقلس ی م
س ههس ممسفهط مسیلکسوکنم ل مپازیکیلامبلبم ل مقلس ی م مسفهلطبمنیهل ؛مچلبمآنالبم مسیلنم
صا ت،مسفهطبمچیزممجزمقس ی مسفهطبمن اسهدمبا ؛م محسه مکلبمسیفهلافمقی یسل م مایسهیلستم
خا مسهدسفمببمایسقبمبفندقیملمعسه قیمم سم ن س ما کند م
و مسو مکبم ل مپازیکیامبیمقس ی ملمنیزمجهیسسیسملمزاینبملمزاسنبمقأکیدمبهیس م س ؛مساسمن سیدم
آوم سمبسماسقییسهیهممقس ی

مسشک سهمدیس ماسقییسهیهممقس ی

مبیمقأثییمشیسیطماس مملجا مبلبمعنلاسوم

زییبنسمبیمقطایمسنهسومببمعناسوم لبنسمقأ کیدما کند؛م محسه مکبمسفهلطبمنلاع م لحدیسیل مقلس ی
سو ملمسزمطییقمقطایمنریمم مقرا مسنهسن منسشمسیطسما کند م م

م

اا خم م جبمن ه مببمش سه هسممایسوم لمدانبمسنهسومیسم لمشیاهمقطایمقاجلبم س ملمسزمسیلنم
طییقمببمقمسیزهسمآدسهما شا ؛م محسه مکبمسیفهافمپازیکیایه مبلبمقطلسلتهلسمنرلیم س مسفهلطبم
پازیکیاماا منریم ل کیممبسمقلس ی مقطلسلتم س مسلم ااسسیل م سم میلسسکنمالاسنینم ماجماعلبسممسزم
س ههسی ما بیندمکبمهیدزمقایس منم شاند می ماا خمقن سمببمش سه هسی مقیفقمخلسطیم س مکلبمبلسم
نا مآن سمسلما قاسندمقمسیزهسممن سی ملم ایقمغییماسب مقاسسقم سماکمسیزمولسز ؛م محلسه مکلبمسیفهلافم
پازیکیایه مسصیس م س مقمسممدانبهسمما کففم سمبسیدمقر مشیسیطمثسب ملمخسص م ماسسب مخلا م
حسضیمب یند مسزمسینم ل،م مسفهطبمقی یس ماسسیهبمساا ممکبمقطسلتمآشاس م س ندمسزمسهمی مبیشلکیمم
بیخا س ند مسیفهافمقی یس مبسماشسهدهمش سه هسممنمسیسو،مشیطکبمآن سمنمل شلا ؛مبفالبمن هل م
سیضیستمیسمپیش سل مهسی مکبمسینمش سه هسمبیمآن سمسوکاس ندماا مبرثملمبی و مالیس مال هلدم
(همسو،م  )32م
م
تقدم مشاهده بر فرضیه

عدممقاجبمببمسیضیبملماسدمم سنهکنماشسهدهمبلبمخلاب مسزم مسصل من هل مسولک یسجمال شلا م
سیفهاس مکبمقی یقم سمویهاحبمکس مخا مایس م س همسو مبسمببمکس مبهلکنم ل مپازیکیایهلک من سیلدمبلبم
سیضیبملای من د مببمع س تم یمی،مااسسی م سنشمندسوم معفاممقجیب م سمبسیدم مسهکملسممسیشلسومبلبم
اشسهدهملمقجیببمجهکجامکی می مسیفهافمن سیدمبسمو قم هن ملمپیشطیضهسممخا مویسغم س ههسمم
سفهط مبیل م م
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سه کبمنم قاسوملمن سیدمسینمناکبم سمککمسومکی مکبمسیضیبم معفاممقجیب مکس آادممخلس مخلا م سم
س ؛مساسمسینمناکبم سمنیزمبسیدم منریم سش مکبمسیضیبمایی ملماهفمملجا منلدس ؛مسزمسیلنم ل،مخلا م
سیضیبمنیزمبرثملمبی و ما شا م ماسسب مکهسن مایکسدندمکبمکسلشمیمقن سمبسم سشکنمسیضیبما -
قاسندم س ههسملماشسهدههسم سمدی مآل
م

م

 .3نگاه اومانیستی به تمدنها

سزمنریماسواو−سل و ،مسفهطب سممکبم م مدیلمقمدومخسص م س مسفهطبمپازیکیایهلک منیهل م م
سفهطبمپازیکیایهک مسنهسومببماسمهامسنهسومااضاعی م س ملمنبمنژس ،م نگملمغییه مبلبمع لس تم یملی،م
دانبهسمماکناعمسنهسوملمعس ملجا م س ملمهیمچبمسینمقناعمبیشکیمبسشدماسسیهبملمقی یقمسسیدهمبیشکیمم
خاسهدم سش مبنسبیسینمبیسممی مسیفهافمقی یسل محالیممیانلسن −م لال ،ماکأه لسومالیلومایسنلب،م
سلاسنیه هسممعصیم لشنمیمملم ل هم نهسنس،مسنهسومط یی مژسومژسکم لوا،مش یلندموس م1789م
یسماکطایمجدیدمس لپسی مقطسلتمندس مسزمنریمسل،مهمبمآن سمسسیس می مخسناس هسند،مهمبمآن سمببمصلا تم
پیسپ ملماکاسه مسزمویچشمبملسحدممانشیبمشدهسند؛مهمبمآن سمسس غمسزمص هبمقس ی سممکبمببمخلا م
دیسکبسندم ماش صبمسنهسن مبا ومبسمهمماشکیکند م
سزمطیس ،ماامشنسوسوملمای مشنسوسومبیمکنس دذسشکنمپیش سل مهسمماکسسیزیا مهنملسمماسسیهلبم
سسیس ماکمدومبسمسسیس مبدلممقأ کیدمزیس مم س ند؛مزییسمقی یدهسمیسمنسدهسی مکبماکاجبم یملیسومال شلا م
ً
شسیدم مطا مزاسومسزمبینمبیل مببمع س تم یمی،مهمبمجاساعمبیخلا س مسزمقملدومههلکندملمسصلا مم
جسایبمبدلومقمدوملجا مندس م(همسو،م  )34−33مسدیمبنسمببمس عسممسل ول مهملبمجاسالعم س سمم
قمدومههکندملمنم قاسومبسمپیش سل مهسمماسبیدمط یی م صلد مقرسیلیمیلسمقنلز مجسیملسهم یملیسوم
بیآاد،مآیسماسمبسمدانبهسمما کففملماکید مجاساعمسنهسن ملمسالاسمم لبلبم لمن لاسهیممبلا ملمآیلسمسیلنم
دهکیهمسیسخمکس مقی یقملماسسیهبم سمنسامانمیسمب مپسیسومن اسهدمکی ؟مسلمایکسدمسو ملوی م سانلبملم
ً
افمیلمکس مسهزساسمببماینسممکس منسامانمیسمب مپسیسومنیه م(همسو،م  )35م
م
علت محدود کردن تطبیق به تمدن اروپایی ،هندی و چینی

چیسماسواو−سل و مکبمببمج سن مبا ومسفهطبمقی یس مایکسدمسو ملمآوم سم مبیدییندهمقملسممسالاسمملم
قمدوهسما سند،مسزمایسومقمدوهسمما کففمقن سمببماسسیهبمسندیشبهسمموبمقملدومیس شلدهمپی سخکلبم
سو ؟ملممصطربم70مقسم95مککسبمفلسفه تطبیقیم سمببمدسهشمس ممقی یسل مسفهلطبمسخکصلس م س هم
سو مسلم مسینمدسه شمس مم مششموکاومقیا ستملمقرلا تمسالیممج لسومغلیب،مشلیقمایسنلبم
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(قطایموسا ملسییسن )،مهند،مق ،مچینملمژسپنم سم کیما کند م
سل و مهیمچندم مدسهشمس مسفهطبمببمششمقمدومسشس هم س ؛مساسم معم مولبمقملدومس لپلسی ،م
هندمملمچین م سماسسیهبمکی همسو مسلم مقاجیبمسینمایفبما دایلدمدیچلبمسفهلطبمقی یسل مبسیلدم
کف ،مج سن ملم مبیدییندهمقمسممسااسمملمقمدوهسمبسشد؛مساسمحقململظیطبمسیجلسبمال کنلدمبلبمهرلس م
ل شنسخک مقن سمببمسااسمم س سممقس ی مپی سخکبمشا مبسیبم ل ههسممقس ی م سمکمملمبیشما قاسوم م
ایسسمبسمااس ممکبمببمآن سمپی سخکبما شا م لشنمکی م م
سزمبینمقمدوهسمقن سمدذشکبمقمدوهسممس لپسی ،مهندمملمچینل مقاضلیحم س همشلدهمیلسمال قلاسوم
قاضیحم س مناکبم یمیآناب،م ماسسیهبملمقی یقمسندیشبهسمموبمقمدومیس مشدهمبسیدمقملدومخلا مم سم
نسیبمشیلعمایس م س ،مچبمآنابموسییمقمدوهسم سمقن سم ماسسیهبمبسمقمدومخا مما قاسومشلنسخ ،مهلیم
چندمن سیدمبیمسوسسمقمدومخا م بس همآن سمحاممصس مکی م و مسو مکبمسینموبمقمدومببمادا م
قمدومبسبف ملماصیممنم ودملم سییهمنطا مآن سمببمدهکی د م سانبمنطا مسوالممنیه ؛مساسمپسنز همایوم
ا مسزماسمقس ی مآن سمبهطمی سسکبمسو مآثس مس ب ،مهنیمملمعفم مسینموبمولن مهمسهنلگمسول مهلیم
چندمبسل هسمم ین ،مآ اسوهسملمانسو ستمسجکمسع مخس مخا شسوم سم س ند م ملساعمآن س،مب شل مسزم
سفهطبمجسل سوم سمقشای ما هندم(همسو،م  )38−37م
م
مقصود اورسل از فکت و داده

ببمنریماسواو−مسل و مبسیدمااس مسفهطبهسمما کففم سمببمی مایزسوملسای مسنمسشل مسیلنمالاس م م
اسهبمبسل هس،مون هسممشطسه ،م وسهبهسممااکابملم مقطهییهسی مکبمبیمسوسسمآن سمصا تمدیسکبم
سو ملجا م س ند مبنسبیسینماسصا مسل و مسزم س هم مسیضماثس مقن سمدطکبهسممسسالطلاومیلسمس ولیام
نیه ؛مبفابمقمسممقطهییهسی مکبمسزمکفمستمآنسوم مطلا مقلس ی مس سئلبمشلدهمنیلزم س هململساییل مبلبم
حهسبما آیند م
بیسممنمانب،مسسالطاوم مسی ممکبم موس م347مق مما زیهکبملمنیزماجماعبمآثس ممسزمخلا مبلیم
جسممدذسشکبمخالصبمنم شا ؛مبفابمس لمملمقطهلییمس ولیا،مسفلاطینملم ی نیلکسمسزمسسالطلاومنیلزم
س ههسی سندمکبمببمسندسزهماطس مظسهیمملمهطر مآثس مسلملسایی م س ندم(همسو،م  )28م
اسواو−مسل و مقأ کیدما کندمی ملسایی ملم س هم سمبسیدم مس ق س مبسماریطمیسمزاینبس م منرلیم
دیس ملماسسیهبهسی مکبمسنجسمما پذییندمن سیدمایسوم س ههسمماجزسمبسشد؛مبفابمهنمسا مکلبماسسیهلبم
بینمی م س همبسم س هم یمیمصا تما دیی مهیم س هسممقن سمبسیدم مس ق س مبسمزاینلبس م منرلیمدیسکلبم
شا م«اسبفی ماسسیهبم لملسایی ملم س همع لس تمسول مسزمعمل ماسسیهلبپلذییممزاینلبهلسممآن لس»م
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(همسو،م  )7ماسسیهبسممسزمسینمناع،مبیشکیماسسیهبملمقشسببمبنسمببمقنسوبمسو ملمنبمنه

منرلیمبلبم

سینابم مقشسببمبنسمببمقنسوبم و مکممچ س مچیزماسسیهبما شا مببمپازیکایهممنز ی قیمسو م
اسواو−مسل و م مسص مچ س ممب شمسل مککسبمفلسفه تطبیقیمبی سش مپازیکیایهک مخلا م سم
سزماریطمبیسوما کند مسزم یددسهمسل،مسفهطبمقی یس منرییمهیمعفممحسیس م یمیمچیزممبیشمسزمچایدهم
نرسممخس ماشسهدستمسو ؛میین منبمقن سمبسیدمببم س همکبمببماسناوملمنیزمنسدمببماینسممقرصف مکفملبم
و میسس ملمهذسماشا مقرسیقملمبی و مهنمسا مکبمایناممبسشلدملمنلبمالس ممنسشل مسزم لمعفل م
سصف مسو :ماشا من ه م مقرصی م س ههسممغییماسب مانساشبملماشا م لمم کمزسلیبسممسو م
کبم مآومبسیدمبسم س ههسمااسجبمشدم(همسو،م  )66م
ماسسیهبم س ههسمقن سم مصا ق مامانمسو مکبماریطمآن لسماسبل ماسسیهلبمبسشلند مارییل مکلبم
سندیشبمی مسیفهافم مآنجسمشا مدیسکبمسو مببمهمسومسندسزهمی م س هململسایی مببمشمس مال ل ملم
ً
قمسیزمایسومی م س هملماریطمآومکساالمنه مسو ؛مدیچبمسایلزمشنسخ مایسصلیسوملمسولالفمیل م
اکطایم سمبسمس ممنریستمسلمایق طما سنندمببمنریما ودمهیچمالا خمسفهلطبسممجسیملسهمبیقلیم سمبلبم
قیا ملمقرا مسجکمسع ،مسخالا ملمسجکمسع سممبدهدمکبمق یینمنرلسمهلسمسزماکلسسیزیا مسزمآومنسشل م
ا شا م
ل م لویام 1مککسبمبررسی موجفودا مشل یبم ل ماسولاو−مسل ول مسول مسلمنیلزمهملاس هم
ا فااستم سم مس ق س م ایقمبسماریطمآن سمایسهیبملمبی و ما کی م منکیجبمببمقصاییممسزمسوکمیس م
ج سومجسندس ملمب مجسوم وید؛مبیخالفمکهسن مکلبمج لسوم سمبلبمهرلس مبیاهلاژممولسخکبمشلدهمسزم
ا فااستماجزسممسزمهمما سنندمکبمبسمیادیمیمیسمبسماریطما سهفم موکیزسند مقسسب م س لینل هلسملم
اس ک هسم(اسئالومببمقهیییملما سهطسومآوم)مسزمسینما ی مسو م(همسو،م  )8م
م
برداشت پوزیتیویستی از تشابه

یددسهماسواو −سل و م بس همسفهطبمقی یس مس ق س مقسمملمقمسا مبسم یددسهمنسا ی هم بس همقشلسببم س م
سس غمسزمسینابمقشسببماا منریماسواو−سل و ماکأثیمسزمقااسسمآ کائینسسمبا همبسشدمیسمن سشلد،مقصلا م
پازیکیایهک مسلمبهیس مش یبمنرییبمقشسببمقااسسمآ کائینسسمببمنریما ود مآ کائینسسمبیسممبیسومنراهم
و نمدطکنم بس همخدسملمنیزمق یینم سبیبملجا ممبینمخسهقملما فاقمسزمنرییبمقشلسببمکمل مدیسکلبم
سو

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

1.
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اشکیکماینام،ماکیس فملماک سینمسو می مناعم سبیبم یمیممنیزملجا م س مکبمآه یتمک ییملمببمق عم
سلمقااسسمآ کائینسسماکأثیمسزماکطایسوماهفمسومببمآوماسئ مشدهسندملمآومچیلزممجلزماکطلقمبلبمقی یلیم
اکطایسوماهفمسومیسماکشسببمبنسمببمقی ییمآه یتمک ییملمقاالسسمآ کائینلسسمنیهل مقشلسببمنلبماشلکیکم
هطر مسو مکبمق سینم سمقدسع مکندملمنبماشکیکمایناممکبمسینهمسن ململحدتم س،مبفابمچیلزممبلینم
آوم لمسو م(سیف سن ،1386،م  )115−114مببمع س تم یملی،م مقشلسببم لمچیلزم معلینمسینالبم
ً
کساالمببمی ماینسمنیهکند،ماینسممآن سمببمطا مکسا ماکطسلتمبسمیادیمیمنیه ،مبفابمنلاع مقشلسببم م
اینسم س ند م
قشسببمبیم لمناعمسو :می مبس مانسو مبینمچندمچیزمسو مکبم س سممنه ک مبسمیالدیمیمههلکند،م
سزمسینمج

مکبمبسمی م یمیمسسصفبسمماش صمیسملضی م یمیم س ند مببمطا ماثس منه معد م2مبلبم

عد م1مسزمسینمج مکبمعد م2م لمبیسبیمعد م1مسو مقشسببمنه منسایدهما شلا مانسول م یملیمم
لجا م س مکبمنه م لمچیزمبسمیادیمیمنیه ؛مبفابمانسو مبینم لمنه مسو مبیسمماثس منه م
عد م6مببم3مهمسنندمنه معد م4مببم2مسو ؛مچاومهمسوطا کبم6م لمبیسبیم3مسو ،م4منیزم لمبیسبیم2م
سو م م
مقشسببمنه م و کممبسیدم لملسایی مبیسمماسسیهبملمنیزما نسمماشکیک ملجا م سشلکبمبسشلد؛م
له م مقشسببمبنسمببمقنسوبماسسیهبم و مکممبلینمچ لس ملساییل مکلبم م لمدلیلهمالیس مدیسکلبسنلد،م
صا تما دیی م(همسو) م مقشسببمبنسمببمنه مبینم لمطیفمقشسببم سبیبم سقل مبیالیس مسول ملمیل م
طیفمببمطیفم یمیملسبهکبمسو مسینم سبیبمبیمسوسسمسص معفیل مسول ملم مآومااجلا معلسه قلیم
عف مااجا موسس مسو مبیخالفمقشسببمبنسمببمقنسوبمکبمببمجسممعفی ملسژههسممب یهاندمملمقسفیدم
اییحما شاند م
بیدمسزمبیسومسجمسه م یددسهمقااسسمآ کائینلسسم بلس همقشلسبب،مسکنلاوملال مآوم ولیدهمکلبمنرلیم
اسواو-سل و م مسینمبس همبیسومشا مسزمنریمسل،مطیحمایسا ملمانسوبمبسم ل مقی یس منلبملحلدتم
نرسمهسممسفهط مسو ملمنبمق سینمآن س ماا من ه مببمسوکنکسجمااسنینمسزمکثلیتم س ههلسمال اسنلدملم
اا م لممغییماسب مقرای مبا وم س ههسممقجیب ملمبایملمجدیدمبا ومآن سم سمایفامما کندملمببمعفلمم
لمیسمقس ی م هنماوما شا م
سفهطبمقی یس مدیچبمپازیکیایهک مسو ؛مساسمنبمسینمسو ملمنبمآو مسص م سهنمسممآومقشسببمسو م
کبمبسمآنچبم م یسضیستمقنسوب1،میین مقهسلممایسوم لمنه ،ما نساندمایسبس م س منهل مسهلفم
ببمبماهسلممبسمنه مجمببم مسو مسینمقهسلممهمسهنگملمولسزدس مسول مهلیمالد مهلممکلبمعلدمم
Propoytion
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قجسنسملمسخکالفمایسومسهفملمجملمبملم ملجا م سشکبمبسشد مسدیمببمجسمماکهییهسممسهلف،مب،مجملم
مببمقیقیبموسیس ،مواسیهممیانسن ،مکنطاویاسملمواسیهممچین م سمایس م هیمماسسیهلبمآن لسمسزمبلسبم
ً
قشسببمبنسمببمقنسوبمخاسهدمبا ملمنبمنه مچبمآنابمقشسببمبنسمببمنه مایما مماسسیهلبمبلینم لمچیلزم
صا تما دیی م
مسیضماثس ،مچنسنچبموسیس مبسمکنطاویاسماسسیهبمشا مقشسببمبنسمببمنهل مخاسهلدمبلا ملم م
صا ق مکبمبسمقاجبمببمسیهنگمحسکممبیمزیه مبامملماسیعمقس ی سممکبموسیس م مآومایس م سشلکبملم
نسش مکبمسلم مااسج بمبسمسینمسیهنگمیین مواسیهممسیطسمکی همبسمنسش مکلبمکنطاولیاسم مواسیهلمم
حسکممبیمزاسنبس مسیطسمکی هماسسیهبمشا ،مقشسببمبنسمببمقنسوبمخاسهلدمبلا مسزم یلددسهمآ کائینلسسم م
قشسببمبنسمببمنه م سبیبم سق ملمعفم مبیایس مسو ؛م محسه مکبم مقشسببمبنسمببمقنسوبمچنینم سبیلبسمم
لجا مندس مبنسبیسینمبی سش مهسنیممکیبنمسزم یددسهماسواو−سل و م بس همسفهطبمقی یس ما نل مبلیم
سینابمنسا ی همایسومحاس ثماکاسه ملمپیسپ مقس ی مناع مج یملمضیل تمعفم ماسئ مسول مسزمسولسسم
بسط ما بسشد م
اسواو−سل و مچ س ماکهیلیمیس شلدهم سم ماسهلبم لمکهلیماکهلسلمم کلیمال کنلد مولسیس ملم
کنطاویاسمببمعناسومصا تمآوم لملمواسیهممببمعناسوما یجم کیما شا مبیسممایفلاممکلی ومسیلنم
قهسلمم زممنیه ماطس ملماینسمماساممسینمچ س ماکهییمببمصیسح مبیسومشا ؛مبفابمشنسخ مویر م
سزمآن سما قاسندمکسس مبسشد منه میسمجسیمسهمکنطاویاسم ما س زهمبسمواسیهممچین ماسب ماسسیهبمبلسم
ً
جسیمسهموسیس م ما س زهمبسمواسیهممیانسن مسو مساسمکساالمط یی ملمانیس مسول مکلبمقشلسببمآوم لم
ً
قن سم منسشملمجسیمسهمآنسومسو ملدینبمش صی موسیس مکساالماکطسلتمبلسمش صلی مکنطاولیاسم
سو م
اثس م یمیمآنالبمBuddhaghosalehgمهملسومخلداک م سمبلبمبا یهلممکلی مکلبمآ کائینلسسمبلبم
اهیری مسدیماسسیهبدیمببمجسممشنسخ مش سه منسشمیلسمکلس کی مآنلسو،م صلد مبیالیس ممنلاع م
سینهمسن مایسومآوم لمبیآید،مق ا ملمب مبسک مسلمنز منایهلنددسومبس یل بلینمسیی نلدهمخاسهلدمنملا م
(سل و ،1926،م  )45مبنسبیسینماسمسزم همذ مایسهیستمقی یسل م مال یلسبیممسندیشلبهلسی مکلبم
قسکناومقصا ما شدمسسطمببمس لپسمسخکصس م س ندم مجسهسمم یمیمنیلزملجلا م س نلد مبلیسممنمانلبم
واسیهم،مقطایماد و ،م نهسنسملمقجدیدمحیس تمسایمملمهمینمطا مقطایماد وم مهیموبمقملدوم
لجا م س م ل مقی یس مسزمآوم لمایک یمسو مکبم سنشماسم سمبهطملمقهیییما هد،مسصالحما کنلدم
لمچس چابمآوم سمایینما نمسیدم(همسو،م  )113م
اسواومسل و مایکسدمسو مکه مکبمبسم ل مقرصف مببماسسیهلبماکطایسنل مهمچلاومولسیس ملم
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کنطاویاسما پی سز من سیدمبسماشسهدهمش سه هسممآوم لمخسوکمسهملمانشأملسحدممبلیسممآن لسماسئل م
شا ،مچبم مسینمصا تمببمبییسهبمخاسهدم س م(همسو،م  )14م
م
عدم توجه به شباهتهای اتفاقی

سزمنمسهماسواو−مسل و مقشسببمن سیدمدزسفملمبدلوم هی میلسماهسهیلبآایلزمبسشلدملمسزمطیسل من سیلدمبلبم
همسنندمهسممسقطسا ملای مدذسش مبیسممنمانب،موبمسنسالبمصنیک مسنمفهکسو،مک ییمسیسنهبملمسکک لیم
لویبمهمبم مسینابمااج ستمجسبجسی ماد تم سمسیسهممکی نلدماشلکیکند؛م محلسه مکلبمبلسزخاسن م
سجمسه معاسا مقااین،مسنمیزههسملمسهدسفمآوموبمقطسلتماسهاممآن سم سمهایدسما کند م
هه شنسوسومکفمستمبهیس ممسزمزبسوهسمما کففم سم کیما کنندمکبمسزمنریمهطر ماشلسب ند مبلسم
سینملصف،مهیچمپیاندملمس ق س مزبسن مبسمهممندس ند مط یی شنسوسومببمسندسمهسی مسشس هما کننلدمکلبم
ً
کس کی مهمسنندمم س ند؛م محسه مکلبمسزمنرلیمکسه لدملمبسسل مکلساالماکطسلقنلد م مسفهلطبمن سیلدمبلبم
ش سه هسممسقطسا مسزمسینمناعمقاجبمکی م
مااس ممببم غممقناعماسسطعمقس ی ملمسافیمهسممجهیسسیسی منلاع مس ق لس ملمپیاولکم مایلسوم
سندیشبهسممچندماکطایملجا م س مبیسممنمانبمدسه مسسالطلاو،م کلس تملمبلس کف مبلسمهلمماسسیهلبم
ا شاندملمیسمدسه ماسقییسهیهممسئاکیپاس،مهاکیقیاس،م اکیمملمباخنیمبسماسقییسهیهممآیلینمچس لسکلسم
مهندملمیسنگمچام مچینماسسیهبما شا ؛م محسه مکبمهیمی مسزمسسیس مپیشدطکبمیال مسزمایلسن م
زییم سمسزماس هم منریم س ند مسیضمایفق،می مپدیدس ،می مسص مق یینمسیزیال ،مسقلم،منیلیل،م لسبلطم
وس هملمجزمآو مبنسبیسینمهیمچندماسسیهبمسسیس میس شدهمببمخصا مدیلهمن ه مدزسس ،مبدلوم هیل ملم
سقطسا منیه ؛م ساسمبسیدمقاجبم سش مدلسه میاهلسومسنملس مملمهملبم سمسیدئسهیهل میلسماسقییسهیهل م
خاسندومو بمغطف مسزمقمسیزهسممآن سما شا م
مب ش مسزماسسیهبهسمش سه م لمیسمچندمسیفهافم منکیجبدییممن سی مآنسومنیه ؛مبفابمبیشکیم
مااسنیهممیسمانیس مسو مکبمسوکطس همکی هسند؛مهیمچندمنکیجبمن سی مآنسوماکطسلتمبسشد،مزیلیسمیل م
سثیمقسمحدممسفهط مسو مکبمنرسماندمبسشدملمچیزممکبمآوم سمنرسماندما کند،م لش مسو مکبم مآوم
ببمکس مبهکبما شا ؛میین مانیس مکبمبسمآومنرمملمقیقیبمبیمااس محامطیاسما شلا منرلیستمبهلیس م
اکطسلتمامانمسو مقهفیممی مانیقمبسشند ماسسیهبمجلاسهیمبهلیطم کلس تمبلسم س السمیادسکلس سسم
اسسیهبم مااسنیهمملمانیس مسو مکبمهیم لمسوکطسهدمکی هسند؛م محسه مکبماسسیهبمنمانبهسممسزه م
لمآ اسن مسسالطان مبسمنمانبهسممسزه ملمآ اسن مسییسن مبیشکیمقشسببم منکیجلبمسول مقلسم مااسنیهلمم
(همسو،م )46−45
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ببمطا مایعماسسیهبم کس تمبسمسسالطاومیسمکسن مبسمس ویاما قاسندماسم سمببمس ممب کیمسزمآنسومنسیل م
کند مساسماسسیهبهسی مسزمسینمناعمایفابمن سی ماسمسزمسفهطبمقی یس منیه ؛مزییسماکطایسومجدیدمکمملم
بیشمبسماکطایسومادیم مآشنسمههکند؛مساس،مسدیمبسمس عسومببمقطسلتهسممسلیسلسوملمعلدممپیانلدمقلس ی م
ایسوموسیس ملمکنطاویاسمیسمقااسسمآ کاینسسملمچاه م1اسسیهبسممصا تمدیی ،م ولکسل مبیشلکیمم
مپ مخاسهدم سش م ملساعمناکبما مملمکسنان مسزمنریماسواو-مسل و مبی و مسندیشبهسمبلسمقاجلبم
ببماریی مسو مکبم مآومشا مدیسکبسندم(همسو،م  )42م
م
نتیجهگیری

نسدطکبمپیدسو مکبمهیمی مسزمسصا موبدسنبسممکبمسل و مسزمپازیکیایهل هلسمبلبمعس یل مدیسکلبم م
جسممخا ماا مچاوملمچیسمایس مدیسکبمسو مکبماجس مطیحمآن سم مسینجسمنیهل ؛مسالسمقن لسمبلبمسیلنم
ا کصیمبهندهما شا مکبمسینمطا منیه مکبم سنشمندسومعفاممقجیب مهماس همسزماشلسهدهمم س ههلسملم
سا هسمببمااسنینمیسمقیمیمهسمبیوند م ههسمنمانبما قاسومسزمکس مآنسوم کیمکلی مکلبمبلیمپسیلبماسلداستم
پیشین میسمپیشطیضهسمببماسناوم و میسسکبسند مسدیمس عسمماسواو−مسل و ما نل مبلیمقسلدمماشلسهدهم
س ههسملمپدیدس هسممعین مبیمسیضیبمپذییسکبما شدمهیدزمککسب مبسمعناسوممنشف انفوا م س لیلنمناشلکبم
نم شد،مچیسمکبمسینمککسبمبیم لماسدابمپیشین −ب اسنیدمسیضیب−مسوکاس مسو :م 1مط ییل ملسایل م
سناسعم سماطیلضما دیی ملم لممآنابمسزمنریمسل،مسناسعمانشأمط یی م س ند مسزمطیس ،م منسیبماسسب منیزم
لهطهاوملجا م س مکبمسلمنیزمببم ن س مسعمس م ل هسمماکدسل م معفاممقجیبل م مایسهیلبمقی یسل م
اکاومسفهط مبیآادهمسو ملهطهاوم ل مسیض −سوکنکسج ماکدسل م معفاممقجیب م سمکلبم س لیلنم
بیسمم هبندممجسنا سومببمکس مدیسکبملمنیزمهینبمیسمهینسیاسم م هبندممحشیستمسزمآوموا مجهلکب،م م
ایسهیبماکاومسفهط مببمکس مبی همسو مکبمبدلومقی یدمنسیبمشیلعمآوم«سیضیب»مسو م
دیچبماسواو−مسل و مسایدم سش مبسمببمکس مبهکنمسینم ل مقی یس مببمسفهلطبمقرصلف م ول م
یسبد؛منریمببمسینابمسینم ل مقسمحدممبیدیسکبمسزمعفاممقجیب مسو ملم مسینمعفاممسزمآومزیس مسولکطس هم
ا شا ؛مهذسم مخصا مااسسی مسحکمسه مکس بی مآوم محازههسمم لسوشنسو ،مانیقملماکسسیزی م
لمسه یستمپیش سل ممنم قاسومکی مبنسبیسینمبسیدمن ه مسطمینسومحسص مکی مکبمسینم ل م معفلامم
ً
ً
ط یی ملسایسمپذییسکبمشدهمسو مایملا مدطکلبمال شلا مسزمزالسومبلیانمیلسمدسهیفلبمبلبمسیلنمطلیفم
سنشمندسومسزمطییقم سوکسیسملماشسهدهمببمکشفمحسیس م ماسهبمقیمیمستمیسمااسنینما وندمبلدلوم
آنابمدیسکس ماصس همببمایفابمشاندمیسمببماسداستماطیلضل مپیشلین مقلنم م هنلد مبلدلومقی یلدم
1. chou-hi
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اسواو−سل و م مسینمناکبمبیمحقمسو مکبما دایدمسفهطبمبسیدما نسی مارالمقلیمسزما نلسممسیفل م
سشکبمبسشد؛مساسمبسیدمپیویدمقسمچبمسندسزهمبسیدمسزمعفمم مسینم سهمپییلممکی م
ساکیسمم ل مقس ی ،مخی م یدوم خدس هسملمحاس ثمسو ؛مببمع س تم یمی،میل منرییلبمبلسم
بی ول مقلس ی مخسولکمسه،مقرلا ملمایلزسوملسم س ممآومبلبمپیشلینیسومبی ول مال شلا م م ل م
سیسقس ی مببمزاسوملمااسوملمببمع س تم یمیمببمقس ی ملمجهیسسیسملای مدذسشکبمنم شا ؛مبفابمآوم لم
ببمحسه مقیفیقم ما مآیند مچنسنچبمدذش ،ماسواو−ممسل و میا مسزملیژد هسمم ل مپازیکیلام سم
أخذملمساک سسم س ههسمسزمقس ی ما سندملمببمقس ی ملمجهیسسیسمسهمی مسیسلسنل ماسئل مسول ملمسزمولامم
یمی،ماسسیهبماکطایسن منرییماسسیهبم کس تمبسمسسالطاومیسمکسن مبسمس ویام سمکبم مساکلدس مقلس ی

م

ایس م س ندمی مکس مقی یس مایفابمنم سند م
سزمنریمسل،مسدیماکطایسن مکبمهیچدانبمپیاندملمس ق س مقس ی مبسمیادیمیمندس ندملمقطسلتهسممآن سم
پیشمس مسو ماسسیهبمشاندملمسزمهمسومآغسزمببمش سه هسمقاجلبمشلا ،م ولکسل مبیشلکیممبلبمهملیسهم
خاسهدم سش م مسینجسمببمنریما ودم یددسهماسواو−مسل ول مبلبم یلددسهمسیسقلس ی مسیزلقهلاملم
ل مپدیدس شنسو مهسنیممکیبنمنز ی ما شا مسیزلقهام مککسبمصوفیسم و تائوئیسم پسمسزم کیم
وبمناعماسسیهب،مناعمایفابم سماسسیهبماکطایسن ما سندمکبمهیچدانبمپیاندمقس ی مبسمهلممندس نلد م
بیسممنمانب،مسلمسبنمعیب ملم ئاقزلم سمبسمهمماسسیهبمکی همکبمهزس ملمهشکصدموس مسسصفبمزاسن م س نلدم
لمببمهرس ماسااسملسژدسوملماریطمسیهنم مقطسلتهسممآن سمبهیس مسو م
سه کبم م سسعمسزماسواو−مسل و ما قاسومدط ماسصا مسلمسزمقس ی ،مقاسقیمقس ی

ملمعفم م س ههلسم

نیه ،مآودانبکبمهسنیممکیبنمبی سش مکی همسو ؛مزییسمسلمنیلزمهمچلاومسیزلقهلاملمهلسنیممکلیبنم
بیشکیماسسیهبماکطایسن م سمایفابما سندمکبمپیاندمقس ی ملمجهیسسیسی مبسمهممندس ند مناکبمکلسنان م
یددسهماسواو−مسل و مسینمسو مکبم مسیضماثس من سیدمسبنمعیب م سمسس غمسزمزاسنبملمزیه مبلااشم
بسم ئاقزملماسسیهبمکی ؛مزییسماسسیهبسممسزمسینمناع،ماسسیهبمبنسمببمقشسببم منه مخاسهدمبلا مکلبمبلبم
طا مط یی م سبیبم سق ملمعفم مبینم لمطیفماسسیهبمبیایس مسو ؛مبفالبمبسیلدمنهل مسبلنمعیبل م م
عیسسومسوالا مبسمنه م ئاقزملم معیسسومچین ماسسیهبمشا م ملساعمنسش مکبمآوم لمسیطسمکلی هسنلدم
بسیدماا مقاجبمایس مدیی م
سل و م منکیجبدییممپسیسن مککسبمفلسفه تطبیقی سینمناکبم سمیس آل ما شا مکلبمسفهلطبمسدلیمبلبم
ل مقی یس مبی و مشا ،مهمچاومقمسممایسهیستمپازیکیایهک مببمپیشیس منساردل م و مخاسهدم
یسس ملمنکسیجمبیآادهمسزمسی نم ل ما کن مبیمقس ی مخاسهدمبا ملمنبمااسنین مکبمسزمنسحیبمااجلا مایفلقم
سزه مصس ما شا مببمهیمحس م سانبمکس بی م ل مپدیدس شنسول مهلسنیممکلیبنم س ههلسملمحلاس ثم
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عسهممافااتمسو ملمنبمحاس ثمعسهمماف مکبم مقس ی مظسهیمملساعمشلدهسنلد؛مبلبمع لس تم یملی،م
حاس ثمعسهممافااتمقس ی م خس مخا م سم س ندمکبمهمسنسمقس ی مادو میسم لن منسایدهمشدهمسو ؛م
ببمع س تموام،م مههک شنسو مهسنیممکیبنمعسهممایسن مکبمبینمزاینملمآومسومایس م س مسزمجسیمسهم
کسنان مبیخا س مسو م مسینمعسهممسو مکبمحاس ثمایبا مببمپیشسمقس ی ،مع دمسهه ملمنیزمسالا م
ایبا مببمایس ملمپ هسمقس ی ملمهمچنینم لیسهسممپیسا یسوملمقجس بمعس سسومبلبمب کلیینملجلبمامالنم
ق یینما شا م
بسمنمسهمسجمسه مببم یددسهماسواو−سل و مایفامما شا مکبمسلمهیچدسهم صلد مق یلینمحلاس ث م
ً
نرییمحاس ثمیس مشدهمن ا همسو ملمسصا ممخیس مق یینمآن سم سمهممندسشکبمسول مکاقلسهمول نمآنالب،م
نه مسنمسشلکنمحسیسل ملمپلذیی مقاثلیمسفهلطبهلس،ماسسیهلبمدانلبهلسممقطالیم مشلیقملمغلیبم
(سیدئسهیهم،ماسقییسهیهم،) ،مجسیمسهم سیعمنسدم مبی و مقی یسل مسفهلطبمسزمجمفلبماش صلبهلسمم
بیجهکبم یددسهملمم بس همسفهطبمقی یس مسو م مپسیسومیس آل ممسینمناکبمبسیهکبمسول مکلبمسل ول م
مااس مم ب مآنابمببمهاسزممو نشمقاجبم سشکبمبسشدمسزمخسولکمسهملسحلدمسندیشلبهلسممولبمقملدوم
س لپسی ،مهندمملمچین ملمیسمسینابمآن سمب ش مسزمسفهطبمجسل سوم سمقشای ما هنلد،مس ق لس مقلس ی م
سفهطبمبسمقس ی م ینملمااس ممسزمسینم و مو نمدطکبمسو ؛مساسمسینابمآیسمبی سش مسلمسزمسینملسژدلسوم
ً
یسسمهمچاومبی سش م نبمدناوملم یمیمون دیسیسومسو میسمخیی،م مخا مایسهیبمبیشکیمسو م م
ا م
م
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