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  چکیده

شته نیز ای جدید  است، اما گویی در گذروش است. این ایده اگرچه، ایده هرگونه بررسی و پژوهش نیازمند
اند روش کاربرد داشته است. پژوهشگران معاصر در بررسی و فهم فلسفه اسالمی کالسیک تالش کرده

فالسفه مسلمان در تألیف آثارشان را نیز به بحث بگذارند. در این مقاله تالش شده است تا یکی از آرای لئو 
های خود در باب راوس در پی بررسیاشتراوس در باب روش فارابی در نگارش آثارش به نقد کشیده شود. اشت
و به طور خاص فارابی، به چند دلیل ،  فلسفه سیاسی اسالمی به این نتیجه رسیده بود که فیلسوفان مسلمان،

اند و پس از اند، روشی که از افالطون به ارث بردههای خود را به صورت رمزی و محفلی تألیف کردهنوشته
توان فهم درستی از فلسفة کرده است و بدون دریافت و فهم این روش، نمی میمون نیز سرایتفارابی به ابن

کالسیک داشت. این درحالی است که این ادعا هم به لحاظ منطق درونی و هم با توجه به شرایط تاریخی 
 عصر فارابی و قصد وی از تألیف اثر، ادعایی مخدوش است
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 مقدمه
روش هم در لحظه مواجهه و خوانش يك متن و هم به هنگام پژوهش و نگارش يك اثر، مانند يک  

تر در قلمکرو معرفکت، عمک  و بستری مهم در دست پژوهشگر اسکت  بکه بیکانا لامک  ابزار، رويه
عاتا نباشند له بکه روش يکا لند، تا موضوع يا موضوخوانش و پژوهش، موضوع و روش را اقتضا ما

يابد  يكا از مباحثا له باعک  شکده هايا خاص خوانده يا پژوهیده شوند، تحقیق تحقق نماروش
است خوانشا خاص از فلسفه لالسیك )به طور عام( و فلسفه سیاسا مسلمانان )به طکور خکاص( 

اسکت  در خوکوص  «روش ايکن فیلسکوفان»و فارابا )به طور اخص( در پا داشته باشد، تمرلز بر 
فارابا، از يك زاويه خاص، قول بکر ايکن رفتکه لکه فکارابا در نگکارش ورای خکود، بنکا بکه د يلکا، 

به اين دسکته از قکانالن فر کت « لشف مهم»تحرير لرده است  اين « پنهان»اش را به نحو انديشه
مسکلمانان و داده است تا تفسیری خاص از فلسفه سیاسا فارابا و للیت فلسفه سیاسکا لالسکیك 

پردازی در ايکن به طور مشخص، بکه نظريکه 1لئو اشتراوس،غیرمسلمانان داشته باشند  در اين میان، 
را للیکد ا کلا فهکم فلسکفر فکارابا و خلکف يهکودی او، « نگکاریپنهان»باره پرداخته است و درك 

 داند  میمون، ماابن
طکق درونکا بکا مشکكالتا رسکد لکه نسکبت دادن ايکن روش، هکم بکه لحکا  مناما به نظکر ما

روست و هم پیامدهای نادرستا را برای فهم درست و مناسب انديشه فارابا در پا دارد  نتیجۀ روبه
های فلسکفه او مؤلفه شود تا از يك سو،نگاری از سوی فارابا باع  ماقول به لاربست روش پنهان

ا، فرض بر ون رود له او نه تنهکا در جدا از هم در نظر گرفته شود و از سوی ديگر، به دلی  اين جداي
نوشته اسکت  ايکن در حکالا اسکت لکه فلسفۀ نظری، له در فلسفۀ مدنا نیز برای مخاطِب عام نما

تدبیر منزل و اخالق برای مخاطب عام نوشکته اسکت  بکه  فارابا وثار خود را در باب سیاست مدنا،
لننکدگان ، يعنا اگر برای حكومتديگر سخن، تألیف در حوزۀ حكمت عملا اگر برای عم  نباشد

 های خاص باشد( نقض غرض است شوندگان نباشد )بلكه برای حلقهو حكومت
نگاری، نقايص اطالِق ون به فالسفۀ مسلمان و در اين مقاله، پس از بررسا اجمالا روش پنهان

شکتراو  بررسکا گانه اشود  بدين منظور، ابتدا مفروض، فرضیه و ادلۀ سهبه ويژه فارابا بررسا ما
شود و سپس نگاها به تاريخ انديشه در قرون سوم و چهارم خواهد شد تا بیان شود له اگکر هکم ما
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اند، شام  ون دو قرن )له از ون به عنوان رنسانس نگاری پناه بردهانديشمندان مسلمان به روش پنهان
نگکاری  زم ويسکا و پنهاننشود  البته، در اينجا تمايز میان سختاسالما هم ياد شده است( نما

 است 

 های آننگاری و چالشمبحث اول. قول به روش پنهان

 نگاریتبیین روش پنهان

 الف( جایگاه بحث
لئو اشتراو  از لسانا است له به روش نکزد فکارابا )و لک  فلسکفه لالسکیك( پرداختکه اسکت  او 

نگاری يا نوشتن میان از روش پنهان لند له فالسفۀ دوران میانه اسالما و به ويژه فارابااستد ل ما
نگاری اند  از اين ديدگاه، پنهانلردهاند و از اين لار اهداف خا ا را دنبال ماخطوط استفاده لرده

ای به نگارش خود را به گونه هایها و انديشهای است له در ون فیلسوف سیاسا به د يلا ايدهشیوه
ان میسر نیست  از ديکدگاه وی، فلسکفه اسکالما للیکد فهکم وورد له فهم واقعا ون برای همگدر ما

(  البتکه، لسکان 7991میمکون اسکت )اشکتراو ، فلسفه سیاسا افالطون و حتا فلسفۀ يهودی ابن
اند لکه فیلسکوفان مسکلمان دورۀ میانکه بکه چندسکطحا نويسکا روی ديگری  نیز قان  به اين شکده

های نابجا، در وثکار ها و سكوتها، گريز زدنا، تناقضهاند  برای اينان اموری چون ناسازگاریوورده
نويسا اسکت  وثکاری لکه نگاری يا چندسطحافیلسوفان مسلمان، از عوام  ا لا طرح ايده پنهان

پرسکه هسکتند شوند عمومًا در قالب رسکاله، شکرح و تعلیقکه و حاشکیه و همبه نحو پنهان تألیف ما
میمکون ا   از خوانش افالطون توسک  فکارابا و ابن(  در نتیجه متون ح73، ص7333)رضوانا، 

 دارای دو جنبه ظاهر و باطن است )همان(  
گاها نداشتن از اين پديده باع  شده است تالنون فهم درسکتا از فلسکفه از ديدگاه اشتراو ، و

سیاسا گذشته  ورت نپذيرد؛ زيرا فلسفۀ سیاسا لالسیك دارای چیزی است لکه فلسکفه سیاسکا 
ون است  دستیابا به حقیقتا له در فلسفۀ سیاسا لالسیك نهفته است، منوط بکه توجکه  مدرن فاقد

توأمان به دو جنبۀ ظاهری و باطنا متونا است له راوی فلسفه لالسیك هستند  اشتراو ، بکه طکور 
خال ه، معتقد بود له در جوامع قديم شكافا میان فیلسوف و شهر وجود داشته است؛ زيرا فلسکفه 

ر به نظم مطلوب است، ولا سالنان شهر و حالمان شهر عمومًا متماي  به حفک  وضکع سیاسا ناظ
پیشگان، موجودند  از همین روی، فالسفه قديم برای در امان ماندن از وزار و تعقیب عوام و سیاست

يا نگکارش بکاطنا تعبیکر « نگاریپنهان»اند له اشتراو  ون را ای از نگارش روی ووردهبه سبك ويژه
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نگاری شیوه و هنری از نگارش است له در ون فیلسوف سیاسکا (  پنهان7391ه است )بستانا، لرد
نويسد له فهم واقعا ون برای همگان میسکر نیسکت  ای ماها و افكار خود را به گونهبه د يلا، ايده

ارانه  شوند، ممكن است به  ورت ديالوگ، رساله، شرح، تعلیقه و غیرهوثاری له اين گونه نوشته ما
های واقعا خود بکه شوند  نويسندۀ چنین وثاری، ابزارهای ادبا زيادی برای پنهان لردن افكار و ايده

های رازگونۀ چنین وثاری عبارتند از: پیچیدگا طرح، تناقضات، اساما مستعار، گیرد  ويژگالار ما
شود له ا باع  ماهايتكرار نادرست بیانات پیشین، جمالت عجیب و غريب و غیره  چنین ويژگا

های مربوط بکه ای له در وهلۀ اول بايد به پرسشفهم ون نیازمند مطالعۀ دقیق و عمیق باشد؛ مطالعه
مشكالت فلسفا بپردازد و در مرحلۀ بعد جزنیات ادبا را با دقت و با د ي  روشن بکه هکم متوک  

 ( 13، ص7333لند )رضوانا، 
« روش»تا نسبت میان فلسفه و سیاسکت را بکا مقولکه به طور خال ه، اشتراو  به دنبال ون بود 

های مرسوم در فهم فلسفه سیاسا اسالما، تالنون، نه تنهکا اجکازه توضیح دهد  از ديدگاه او، روش
ورود به لنه اين فلسفه محفلا را نداده، بلكه فهم ناقوا را در پا داشکته اسکت  بکه گفتکۀ وی، درك 

هکای موجکود و تکوان از رهیافتم متکون سیاسکا لالسکی  نماوموزد له برای فهاين نكته به ما ما
نگکاری در نقکد فلسکفۀ مکدرن بکه بهکره جسکت  پنهان« گراياتکاريخا»و « گراياپیشرفت»مسل  

گرايا بکه (  تکاريخ12لند تا ون دو مكتب مدرن را به چالش بكشد )همکان، صاشتراو  لمك ما
گرايا قانک  بکه ايکن شد، است و پیشرفتفهمیده ما گونه له در گذشتهدنبال فهم انديشه گذشته، ون

اش دريافکت، توان انديشه گذشته را بهتر از گذشته و حتا بهتر از خکود نويسکندهاست له النون ما
گونکه لکه خکود او اما فهم تاريخا واقعا عبارت است از: فهم انديشکه متفكکر گذشکته دقیقکًا همان

شکود: يكکا فهکم مکتن سکا  دو نكتکه از هکم متمکايز مابر اين ا فهمیده است انديشه خود را ما
فهمیده و ديگری تفسیر متن بکدان منظکور لکه قوکد مؤلکف از ون چکه گونه له مؤلف ون را مابدان

ضکروری  فهمانکد لکهنگاری همین اندازه به مکا ماپنهان نوشته است، وشكار شود  از اين رو، وموزۀ
و بکه دنبکال  فه سیاسا لالسیك و میانه لنکار بگکذاريمهای خود را دربارۀ فلساست، تماما داوری

های غیرمدرن و انسان توان ازيادگیری از فیلسوفان گذشته باشیم، چون بسیاری از نكات را فق  ما
( هدف اشتراو  بازگشکت 19-33، ص7333؛ همچنین: رضوانا، 11سنتا وموخت )همان، ص

 گرايا است به فضیلت

 نگاریب( دالیل پنهان
توضکیح « عشکق»و « تکر »نگکاری را بکا دو مقولکۀ اساسکا و  د ي  عمده دخی  در پنهاناشترا
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شکمارد لکه طکا ون، فیلسکوفان مسکلمان دهد  او متناسب با اين دو مؤلفکه، چنکد دلیک  را برماما
 لردند نگارانه تدوين مابه  ورت پنهان های خود رانوشته

ان بوده اسکت  فیلسکوفان در جکوامعا لکه زنکدگا ترين دلی ، تعقیب و وزار فیلسوفاولین و مهم
نیز رويكرد مناسبا به ونها نداشتند؛ زيرا بر اين بکاور بودنکد  لردند بسیار غريب بودند و حالمانما

لشد  چون يكکا از اهکداف فیلسکوف فیلسوفان، جامعه و حكومت را به چالش ما هایله انديشه
شکد  در نتیجکه، يکك فیلسکوف حالمان تمام مااست و اين لشف، احتماً  به ضرر  لشف حقايق

نگکاری اسکتفاده پنهان هايش از روشبرای اينكه به ادامه حیات خود بپردازد، در بیان افكار و انديشه
دهکد: گونکه شکرح مانگاری را بدينلرد  اشتراو  انگیزۀ زاهدانۀ فیلسوف در اتخاذ روش پنهانما

ف و تفكرش ضروری بود، تا همچون سکپر از جکان وی حفاظت از فیلسو نگاری برایروش پنهان»
)رضکوانا، « شکد، دفکاع لنکدناحیۀ حالمان و جامعه بر ونهکا تحمیک  ما در مقاب  خطراتا له از

زيکرا بکر »لار بردن اين روش، وظیفه سیاسکا اسکت؛ (  دلی  ديگر اشتراو  برای به13، ص7333
حقايق  نگاری روشا بود له در وند و پنهانفیلسوف است تا از سالمت روانا جامعه دفاع لن عهده

زيرا نقکد وشکكار،  شد تا افكار مردم دچار ترديد نگردد؛سیاسا به  ورت رمز و مخفا نگاشته ما
باورهای موجود جامعه را نیکز در  اندازد و بنابراين، فیلسوف سیاسا بايد ظاهرجامعه را به خطر ما

عقايد خود انتخاب لند تا به باورهکای عمکوم  افكار و نظر داشته باشد و شیوه و روشا برای نگارش
؛)همکان( بکه «وراء و افكار خود را برای ويندگان بیان لند جامعه وسیبا نرساند و در ضمن نیز بتواند

سیاسکا بکرای دو دسکته از خواننکدگان نوشکته فلسفا همین دلی  اشتراو  معتقکد اسکت لکه وثکار
سنتا  دهند و معتقد به باورهای رايج وثريت را تشكی  ماشوند: الف( خوانندگان عموما له الما

و  دهند و به باورها و اعتقکادات رايکج زمانکههستند؛ ب( خوانندگان خا ا له اقلیت را تشكی  ما
باشکند  در نهايکت، واپسکین دلیک  جامعه خويش باور چندانا ندارند و به دنبال فهم باطنا وثار ما

 عشق مرتب  است، وموزش فلسفه بکود لکه در ون فیلسکوف بکه دنبکال نگاری له با مقولهبرای پنهان
خواهکد ما های بعدی از محققان و فیلسوفان ويندهارتقای سطح فلسفه و فلسفیدن بود و برای نس 

رسوخ پیدا لنند و بتوانند  تا با تأم  و تحقیق دقیق حقايق امور را لشف لنند و به بطن يك متن و اثر
ن ون دريابند و از همین رو، فیلسوفان گذشته با استفاده از ايکن روش بکا ترين جان مطلب را از درو

لردنکد )همکان(  از بکرای فیلسکوفان وينکده مهیکا ما مرحله از وموزش و پرورش و تعلیم و تربیت را
 شود ديدگاه اين پژوهش، هر سه دلی  با چالش مواجه است له در جای خود بررسا ما
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پذیر   نگاریی وی از افالطون در پنهانج( فارابی و تأثیر
دهد  او بکا اسکتناد بکه رسکالۀ اشتراو  تأثیرپذيری فارابا از افالطون را به مقولۀ روش نیز تعمیم ما

گويد فارابا در ون رساله، با استناد به داسکتان زاهکد و بکا  کراحت تمکام، ما« تلخیص النوامیس»
گاها خود از پديدۀ  افالطون حكکیم بکه خکود »ه و بیان لرده است له را اطالع داد« نگاریپنهان»و

ها را برای همگان اظهکار و بیکان لنکد، لکذا روش رمکز و لیزگکويا و داد له علوم و دانشاجازه نما
(  وی با در نظر داشکتن ايکن مطلکب 31، ص7933)اشتراو ، « دشوارگويا را برگزيد معناووری و

فیلسکوفان سیاسکا لالسکیك، بکه ويکژه در شکیوه  نگکاری را در وثکاربه لحا  تاريخا، ريشه پنهان»
درباره برتری تعلیم شفاها بر تعلیم نوشکتاری فایدروس لند؛ افالطون در لتاب دنبال ما« افالطون

هکای موکلحتا راجع به ضکرورت بیکان درو  قوانینو لتاب  جمهورىو در لتاب  1گويدسخن ما
نگکاری در بیکان ارش از همکین شکیوه پنهکانلند، با تر از همه افالطون خود در تمکام وثکبح  ما

 برد )همان( مقوود خويش بهره ما
اشتراو ، ضمن توجه به انواع استد ل در منطق، تمايز میکان ومکوزۀ وشکكار و ومکوزه پنهکان در 

ها و باورهای وشكار مبتنا بر د ي  خطکابا لند له وموزهشود و بیان مافلسفه اسالما را متذلر ما
ها و باورهای پنهان مبتنا بر د ي  برهانا است  از ديدگاه او، اين تمکايز بسکیار مهکم، است و وموزه

درست همان چیزی است له تالنون از چشکم محققکان فلسکفه سیاسکا اسکالما دور مانکده بکود  
داند  او تکا خوانا گروه دوم مااشتراو  امتداد وجه سیاسا فلسفه از يونانیان به مسلمانان را خالف

دهکد  از ديکدگاه او، نگکاری تقلیک  مارود لکه للیکت فلسکفه سیاسکا را بکه پنهانپکیش مکا اينجا
نگاری همان فلسفه سیاسا بود )اشکتراو ، نگاری نه تنها جنبه سیاسا فلسفه بود، بلكه پنهانپنهان

 ( 12، ص7333؛ رضوانا، 7991

 نگاریهای قول به روش پنهان.چالش2

سکینا( بکا رابا )و حداق  به للیکت فلسکفه اسکالما تکا پکیش از ابننگاری به فاانتواب روش پنهان
ها و هم از نظر استنادات محک  فرضرو است  اين ديدگاه، هم از لحا  پیشهايا چند روبهچالش

                                              
بررسي لرده است  از ديدگاه وي در تناظر بین « استعدادسنجي بین لالم ک نوشته»تم قادري در مقالر را حا« ارتباط شفاهي و لتابي»  موضوع  1

گرايي، امكان ها شام  پرهیز از نخبههايي دارند  مزيت نوشته بر لالم چندگانه است؛ اين مزيتلالم و نوشته هر لدام نسبت به ديگري مزيت
انديشي و مسانلي از اين دست است، اما مزيت لالم بر نوشته در ومدن فضاي تساه ، دوري از جزم پديد نقد، بس  بیشتر ورا به لحا  لمي،

 ( 7333طلبد )قادري، هاي اجتماعي و جیرافیايي مناسب خود است: لالم، دولت ک شهر مناسب خود را ميگرو ظرف
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نگکاری فالسکفه مسکلمان، و بکه طکور اشكال است  ضمن اينكه د ي  اشتراو  در خووص پنهان
 خاص فارابا، نیز مح  بح  است 

 بررسا استنادها الف(
نگاری از سوی فارابا، داستان زاهدی است له فارابا يكا از استنادات قول به اتخاد شیوه پنهان

ون را بیان لرده است  در حالا له دقت در روايکت فکارابا از ايکن داسکتان، ون  تلخیص نوامیسدر 
ه افالطکون اهک  ايجکاز و لیکز دارد لدهد  در ونجا اگر چه فارابا بیان مااستناد را ناموجه جلوه ما
 تلخییص نیوامیسلند له خود از شیوه او تبعیکت نكکرده و حتکا تکألیف بوده است، اما نیز بیان ما

مانند جهت رفع ايجازات ون لتاب بوده است  در واقع تلخکیص النکوامیس، وشكارسکازی خال که
 است  قوانینلتاب 

ابا مراجعکه شکود  در واقکع فکارابا در خووص داستان زاهد  زم است بار ديگر بکه مکتن فکار
گويد روش او در خوانش نکوامیس، دهد و ماخود در مواجهه با لتاب نوامیس را شرح ما« روش»

بر سر اين است له  تلخیص نوامیسهمان روش افالطون در تألیف نوامیس نیست  بح  فارابا در 
بالفع  شدن نیکاز بکه تجربکه دارد  فضیلت انسان بر ديگر حیوانات به قوۀ تمییز اوست؛اين قوه برای 

لنکد  ايکن تجربکه نیکز تعريکف ما« تأم  در جزنیات شاء و حكم به للیات ون»فارابا تجربه را به 
شود خالف واقعیت شاء بر انسان وشکكار شکود  او در گاها مشمول خطاست، وقتا له باع  ما

ک بکر خکالف حكمکاء ک بکه  کرف از جمله اينكه عموم مردم »پردازد: اينجا به اسباب اين خطا ما
لنند    مثاًل لسا له عمومًا راسکتگو بکوده را  کادق مشاهده برخا جزيیات، حكم للا  ادر ما

پندارند، يا لسا له به شجاعت يا تر  مشتهر است، در خووص او حكکم للکا علا ا طالق ما
با برای ايکن خطکا و نقکص، شاهد مثال فارا«  شمارندلنند و دانمًا او را شجاع يا ترسو ما ادر ما

زاهدی له به  الح و سداد و زهد و عبادت و راستگويا معروف بکوده  چکون »داستان زاهد است: 
اش فرار لند، اما سلطان دستور دسکتگیری خواهد از مدينهترسا از سلطان متوجه او شده است ما

گیری لبکا  مبکدل اهک  دهد و برايش امكان خروج از ابواب مدينه نیست و از تکر  دسکتاو را ما
لند له پاسبان از لند و تنبوری به دست، شب هنگام قود خروج از باب مدينه مابطالت بر تن ما

گويد من همان زاهدی هستم له به دنبالش هسکتید  پرسد تو لیستا؟ و او نیز استهزا لنان مااو ما
فارابا، «)يابدطريق نجات ما شود و بدينپاسبان له فكر لرده او را دست انداخته، متعرض او نما

 ( 33-33، ص7392
دارد: ويا به لسانا له اه  تمییز نیسکتند و قکوۀ نطکق در اينجا فارابا يك سؤال را مستتر نگه ما
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توان فلسفه وموخت؟ او در پاسخ به اين سؤال، مثال خیالا زاهد را به يکك ونها فعال نشده است، ما
داد له علوم را بکرای افالطون حكیم نیز به خود اجازه نما»له  گويدزند و مانمونه واقعا پیوند ما

؛ زيرا عموم مردم اگرچه به دلی  داشتن قوه تمییز بر حیوانات برتری «عموم مردم اظهار و لشف لند
پس او ]افالطون[ »، اهلیت فلسفه را ندارند  «به دلی  ارتكاب اشتباه در لاربرد قوه تمییز»دارند، اما 
نويسا را برگزيد تا علم در دست عموم نیفتد و ون را بکه غیکرعلم لیاز و پوشاندن و سختراه رمز و ا

داند قرار نگیرد و يا در غیرموضکع خکود از ون مبدل نكند و نیز علم در دست لسا له قدرش را نما
توان حد   انب زد له روی  حبت افالطون در اينجکا، سوفسکطايیان اسکت  ما«  استفاده نبرد

البته له او ]افالطون[ در اتخاذ »گويد پردازد و ماسپس به توضیح بیشتر در اين خووص مافارابا 
ای بر  واب بوده است، اما بعد از اينكه او به اين شیوه معروف شکد، گکاها بکود لکه او چنین شیوه

بکرد لکه در خواست مطلبا را به توريح بیان لند، اما خواننده و مخاطب او همچنان گمکان ماما
مطلب او رمزی نهفته است و بر خالف ونچه له گفته، چیز ديگری را اختیکار لکرده اسکت و ايکن از 

دانستند له لکدام بخکش از لتکب او مبکاحثا اسکت لکه بکر ون های اوست له ونان نمااسرار لتاب
داند لکه در توريح لرده است و لدام بخش از مباحثا است له به رمز گفته است؛ لسا اين را ما

 ناعت تمرين و تدرب داشته باشد و علما له مورد بح  است استاد شده باشد و اين مسکئله اين 
 ( 32)همان، ص« ای است له در بررسا لتاب نوامیس او بايد مد نظر داشتمسئله

همان روش افالطون در تألیف ون نیسکت  از ايکن  نوامیس گفته شد له روش فارابا در خوانش
گويکد، لکه بکرخالف افالطکون، روش او در ايکن ما صداى بلنیدمثال، با  رو، فارابا بعد از بیان ون

يکار و ما برونیم له اين موارد را در اين لتاب از هم تمییز دهیم تا لمك»نگاری نیست: لتاب، پنهان
لنکد لسکا را لکه خواهد مطالب اين لتاب را فهم لند و اين شرح ما لفايت مالسا باشیم له ما

)همان(  وشكار است له لسا لکه تحمک  مشکقت نکدارد، تحمک  « را نداردتحم  مشقت و تأم  
نگاری باری را از دوش او برداشت؛ توان با روش پنهاننگاری هم ندارد و نمامواجهه با روش پنهان

چون خود اين روش و مواجهه با ون سختا انديشه ورزی را ما طلبد؛ حتا لسا له تحم  مشقت 
بککرای او مطلککوب نیسککت  فککارابا همککین روش را در خککوانش خککود از نگککاری را هککم دارد، پنهان

سینا را در فهم نگارانه او بود له ابنبه لار بست، به نحوی له شرح و خوانش غیرپنهان مابعدالطبیعه
قود ما در اين مقاله، رهنمون شدن به غرضا است له »نويسد ياری لرد  او ما مابعدالطبیعهمفاد 

اند له فحوای دنبال لرده است؛ چه اينكه، بسیاری از مردم توّهم لرده الطبیعهمابعدارسطو در لتاب 
اند لکه علکم لتاب و مضمون ون، سخن در باب باری سبحانه و تعالا و عق  و نفس است و دانسته
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اند، چکرا مابعدالطبیعه و علم توحید يكا هستند، لذا بیشتر اين افراد به تحیر و ضاللت دچکار شکده
مطالب لتاب چیزی غیر اين است و ما جکز در مقالکه يکازدهم چیکزی در ايکن خوکوص له بیشتر 

 ( 39، ص7939فارابا، «)بینیمنما
است  برای « وشكارسازی»لنم بلكه لارم گويد له من رمزگويا نمادر اينجا فارابا وشكارا ما

ن فارابا، خود افالطون( ومده است له مرد وتنا )و به بیا قوانیننويسد له در لتاب نمونه، فارابا ما
چکرا لکه راه درازی »، وغکاز و انجکام دهکیم، زئوستا معبد  كنوسوسگويد بحثمان را در مسیر از ما

توانیم به بهانه سالخوردگا در پناه ونها از است و چندين استراحتگاه و نیز سايه درختانا دارد له ما
برای اطالع بر تمکام مطلکب افالطکون، ؛ 33، ص7392فارابا، « ) گرمای وفتاب، لختا امان يابیم

هدف افالطون از »نويسد: (؛ فارابا به دنبال اين جمالت ما7911، ص3، ج7331رك: افالطون، 
انکد لکه در ايکن عبکارات درختان، چیستان و معما نبوده است؛ در حالا له بیشتر مکردم گمکان برده

گونه نیسکت ست  در حالا له امر اينرموزی هست و از جمله اينكه منظور او از درختان، مردان، ا
)فکارابا، « اند، بلكه افالطون به ظاهر لالم، يعنا به همان درختان، نظر داشته استله ونان پنداشته

):منظکورم ايکن اسکت لکه( « اعنکا»(  ضمن اينكه فارابا در موارد بسکیاری از واهه 33ص ،7932
د موجب سوء فهکم بکرای مخاطکب اسکت، لنلند  بدين معنا له جايا له احسا  مااستفاده ما

و  33ص دهد؛ اين مسئله بارها در تلخیص نوامیس تكکرار شکده اسکت)همان،بح  را توضیح ما
 ( 97ص

گو بکود  نکزد او متفلسکفون در نويس نبود، بلكه للااز ديدگاه فارابا، افالطون چندان هم پنهان
های خطکابا عمک  دتا طو نا به شکیوهالدهر به هنگام بررسا و فحص از امور نظری برای مقديم

های جدلا دست يافتند  پکس هايا غیر از ون اطالع نداشتند تا اينكه به شیوهلردند؛ زيرا به شیوهما
های های جدلا بح  لردند تا اينكه بسیاری از ونهکا بکه شکیوهشیوه خطابا را لنار نهادند و به شیوه

دنکد  ايکن جريکان تکا زمکان افالطکون ادامکه داشکت و او سوفسطايیه روی ووردند و از ون استفاده لر
های جکدلا، نخستین لسا بود له به شیوه برهانا به بح  فلسکفا پرداخکت و تمکايز ون بکا شکیوه

سوفسطايا، خطابا و شعری را مشخص لرد  جز اينكه او در عم  و هنگام استعمال شیوه فحکص، 
 و  قیوانینهکای فا لرد تکا اينكکه ارسکطو در لتاببدين گونه عم  لرد و به تشريح قوانین للا ون الت

قوانین اين شیوه را به نحو مرتب تدوين لرد و ون را در علم منطق تثبیت لرد  از ايکن پکس،  ،البرهان
ها را در فلسفه لنار نهادند و جدل را در رياضیات و برای تعلیم بسکیاری ساير شیوه ديگر متفلسفان،

ار بردند و سفسطه را به عنوان يک  شکی  و بکرای بکر حکذر داشکتن، و از امور نظری به جمهور به ل
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های خطابا را در امور مشترك  نايع و نیز برای تعلیم بسیار از امور نظری به جمهور و نیکز در شیوه
؛ 19-13، ص7912رفکت، بکه لکار گرفتنکد )فکارابا، مخاطباتا له در معامالت مدنا به لار ما

های غیربرهکانا لند له ساير فیلسوفان روشله فارابا توريح ما(  در جايا 99، ص7991همو، 
 الجمی نگاری را اتخاذ لند  او در لتاب ماند له او خود روش پنهانرا لنار نهادند، دلیلا باقا نما

نگکار افالطونا )حتا اگکر پنهان لند له با ارسطو، روشلند و توريح مانیز همین نكته را بیان ما
 ده شد بوده( وانهاما

شیوه افالطون و ارسکطو در تکدوين »مورد دوما له از موارد به ظاهر اختالفا است، مربوط به 
افالطون در وغاز لار از تدوين علکوم و سکپردن ونهکا بکه »است  از نظر فارابا، « علوم و تألیف لتب

( مرضکیه های زلیه و عقول )خردهکایلرد و اين مهم را به ) دور( سینهبطون )شكم( لتب منع ما
سپرد   ، اما چون هراِ  فراموشا و غفلت بر او عارض شد و تر  اينكه ونچه را اسکتنباط لکرده ما

است از دست بدهد و ديگر نتواند به ون دست يابد، ون هم در هنگاما لکه دانکش و حكمکت او بکه 
ند، ون هکم غايت رسیده بود و ون را بس  داده بود، تومیم گرفت تا علوم و حكمت خود را تدوين ل

به شیوه رموز و الیاز تا جز مستحقان اين علوم و لسانا له شايستگا احاطکه بکه ون را دارنکد، از راه 
لوشا بدان دست يابند، اما شیوه ارسکطو ايضکاح، تکدوين، ترتیکب، تبلیک ، طلب و بح  و سخت

ين دارنکد؛ زيکرا يافت و اين دو شیوه در ظاهر با هم تبالشف و بیان هر چیزی بود له بدان دست ما
مباح  ارسطو نیز در عین حال له قود او بیکان و ايضکاح اسکت، از وجکوه بسکیار پکر از اغکالق و 

لند و ون را بکه خکود خواننکده ای را حذف مانويسا و پوشش است  چه بسا مقدمه يا نتیجهسخت
اختیکار لنکد در اش به اسكندر نوشته است: لسکا لکه عکدل را گذارد      برای نمونه، در نامهواما

تعاون مدنا شايسته است له مدبر مدينه در عقوبت وضع او را مشخص لند  در حکالا لکه لامک  
اين گزاره چنین است: لسا له عدل را بر جور اختیار لند پس شايسکته اسکت لکه مکدبر مدينکه در 

د و اگکر عقوبت و ثواب وضع او را مشخص لند، يعنا اگر عدل را اختیار لرده است پاداش داده شو
(  از ايکن گکزاره، هکیك يکك از د يک  39تکا، صجور را اختیار لرده است عقاب شود  )فارابا، با

 ويد نوسا اشتراو  بر نماپنهان
گوينکد: نگاری افالطونا سکخن نماهای میالدی نیز از پنهانبا اين حال حتا منابع اولین سال
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لنکد  از جملکه ايکن طکون را بیکان ما، معايب و محاسکن سکخن افال«شكوه سخن»در  1لونگینو 
، 7319دهکد )لونگینکو ، انجکام ما« در حکد لمکال»را بکه درسکتا و « مجکاز»محاسن اينكه او 

لید بکر 33ص  کدای افالطکون و ضکمن سکبك ورام و با« شکكوهمندی»(  لونگینو  با وجود تأ
او به دو مورد اشاره  داند ما« خنكا»های افالطون را حاوی شناسا فن بیان، برخا از نوشتهوسیب

های چوبا بحک  خواهد از لوحهعجبا مگر افالطون، ون افالطون الها هم، وقتا له ما»لند: ما
«  هايا از سرو خواهند نوشت و در معابد خواهند گذاشکتقانونگذاران فهرست»گويد له لند نما

عنا بگذاريم حوارها در در مورد حوارهای شهر می  دارم از سالنان اسپارت پیروی لنم، ي»و نیز 
)همکان، « اعماق زمین بخوابند و هرگز در  دد نیايیم له ونها را از خاك درووريکم و بکر پکای داريکم

و ون ا کرار »تنها يك علت است: « معايب مزاحم»از ديدگاه لونگینو ، علت اين  2( 11-13ص
ا سککخنا از اسککت  در اينجکک« در جسککتجوی افكککار تککازه اسککت لککه بیمککاری مشککترك نويسککندگان

 (13نويسا نیست )همان، صپنهان
نويسا( نیز دارد  او اطناب برای لونگینو ، سبك نوشتاری افالطون وجه ديگری )غیر از پنهان

رسکد، داند، امکا وقتکا بکه افالطکون مابالغا يا رد التعبیر را از محاسن سخن و جزء شكوه ون ما
ای به دست ، به نحوی له بهانه«بردابجا به لار مافراوان و گاها هم ن»گويد او اطناب بالغا را ما

داند و (  لونگینو  در ل ، افالطون و نثر او را باشكوه ما11اش لنند )همان، داده است تا مسخره
هکايا را بکه اند و بايد امكکان ولخرجاهای لالناستعدادهای بزرگ نظیر ثروت»با اين استد ل له 

دانکد، ما« انگاریاشتباهاتا ناشا از سه »دگا امثال افالطون را ، خطاهايا سبك نويسن«ونها داد
اگر انسان تمام اشتباهات هومر، دموستنو ، افالطکون و همکه »نگاری  نه روشا خاص برای پنهان

نويسندگان متعالا را بیرون لشد و در لنار هم قرار دهد در مجموع چیز مهما نخواهکد بکود: تنهکا 
« انکدهای عظیما له ايکن قهرمانکان وفريدها خواهد بود بر روی زيبايانقطه بسیار ريز و نامشخو

 ( 93و  31-32)همان،  ص
در نتیجه، استناد اشتراو  به داستان زاهد و سپس اخذ اين نتیجه له فکارابا همچکون افالطکون 

 نگکاری رانگاری روی وورد، ناموجه است  لسانا له روش پنهانخواسته به معمانويسا و پنهانما
                                              
1  . Gaius Cassius Longinus 

« ها نوب شودهاي هر لس بايد بر لوحي از چوب سرو نوشته و در پرستشگاه ورت دارايي»   لطفي ون عبارات را چنین ترجمه لرده است: 2
 ( 113، ش2و فو  137، ش9، فو  3)افالطون، مجموعه وثار، قوانین، ج
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انکد )ر:: رضکوانا، سکینا نیکز تعمکیم دادهاند، از اشتراو  نیز فراتر رفتکه و ون را بکه ابنمسلم گرفته
شود له نیز وشكار ما« فا اثبات النبوات»(، اما با بررسا رساله 73، ص7333؛ همو، 13، 7333

لنکد لکه ريح ماسینا هم در مقدمه و هم در متن ون رساله تونويسا ندارد  ابنسینا قود پنهانابن
ای لسا له خدا تکو »نويسد له مطلب است  او در مقدمه ما« ايضاح»هدفش از نوشتن ون رساله 

ای له شكوك مربوط به توديق نبکوت را برايکت ای و پرسیدهرا  الح و راستا دهاد، از من خواسته
(  او از دو 37ص، 7997سکینا، )ابن« برطرف لنم    و سخنان مدعیان در اين زمینه را توضیح دهکم

بکرد  در مکتن نیکز پکس از توضکیح منطکق عقلکا و اسکتفاده ما« استیضاح»و « ازاله الشكوك»واهه 
النون نوبت ح  رمز و رازهايا است »گويد استد ل برهانا در خووص ضرورت نبوت عامه، ما

دارد  نويسکا نک(، يعنکا اينكکه او در ايکن رسکاله قوکد پنهان33)همان، ص« ایله از من پرسیده
گفته شده له شرط پیکامبری ايکن اسکت لکه سکخنان و »لند له جا بیان ماسینا در همینهرچند ابن

متذلر شده له هر لس له به معکانا  نوامیسله افالطون در لتاب گفتارش رمز و اشاره باشد  چنان
ن فلسکفه رموز پیامبران دست نیابد، به ملكوت الها هم دست نخواهد يافت و بر همین سیاق بزرگا

اند و اسرار خود را در اين رمز های خود از رموز و اشارات استفاده لردهيونان و پیامبرانشان در لتاب
اند و افالطون، ارسطو را سرزنش لکرده اسکت، بکه خکاطر اينكکه حكمکت را و اشارات پنهان ساخته

ام، اما نیکز امکور وشكار لرده است و ارسطو هم در جواب گفته له اگرچه من حكمت را وشكار لرده
ام، به نحوی له جز اندلا از علمکای عاقک  هايم به  ورت رمز و اشاره بیان لردهمهما را در لتاب

سکینا از )همان(  اما سه نكته در اينجا دارای اهمیت است: يكا اينكه، ابن« قدرت فهم ون را ندارند
لند  بر ايکن اسکا ، حتکا و راز ما وورد و پیامبری را وغشته به رمزشرط پیامبری سخن به میان ما

اش به سوی اشکراق تمايک  سینا اين روش را به فلسفه هم تسری دهد، وشكار است له فلسفهاگر ابن
نويس بکوده يابد و رمزنويسا ويژگا اساسا فلسفه اشراق اسکت و اينكکه او )بکه ظکاهر( پنهکانما

نويسکد: دوم اينكکه، او ما 1با نیسکت نويسا فکارااست، دخلا و د لتا و تقويتا بر ادعای پنهان
شود حكايکت عبارت قی  در ادبیات عرب وقتا استفاده ما   «  يعنا گفته شده است له »، «قی »

توان بکر ايکن بکاور شکد لکه نما از ون دارد له خود مؤلف چندان به اين رأی قان  نیست  در نتیجه،

                                              
از د يلي  سینا وغاز شده است  يكيالمشرقیین ابننوسي در  ورت موجه بودن، از زمان نگارش حكمهتوان گفت پنهان  ازاينجاست له مي 1

جامعه  تفوق حكمت اشراق بر حكمت مشايي بود  حكماي اشراقي اساساً  له بعد از فارابي، طبقه فیلسوفان نتوانستند شأن اجتماعي پیدا لنند،
 تواند داشته باشد شود، طبقات اجتماعي نیز معناي محولي نميلردند، و در جايي له جامعه به رسمیت شناخته نميرا نفي مي
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اينكه، او در ادامکه خواهکان شکرح برخکا از ون سینا نیز خواسته له همین روش را پا گیرد  سوم ابن
ومکد نظکر خکود پردازد لکه اتفاقکًا خالفما« ويه نور»رموز است و به عنوان مثال به توضیح و تبیین 

دقیقًا « ويه نور»نگاری زد، بود له در امور پیامبرانه دست به پنهانسینا است؛ چون حتا اگر قرار ابن
 شود  ی است له به فلسفه اشراق هم نزديك مانگاريكا از همان مواضع پنهان

 هافرضب( بررسا پیش
نگاری به فارابا شده هايا اساسا، باع  تسهی  انتساب روش پنهانفرضرسد پیشبه نظر ما

نگاری، های قانالن به روش پنهانفرضشود  يكا از پیشاست؛ در اين میان به چند مورد اشاره ما
افالطکون و ارسکطو اسکت  از ديکدگاه  رابا از سنت فكری يونان و به ويژه،تأثیرپذيری بیش از حد فا

اندازه او از اين سنت فكری، اين اندازه نگارنده و به رغم توجه جدی فارابا به فلسفه يونان و تأثیر با
ويژه قکانالن بکه هست له احترام بیش از حد فارابا به افالطون و ارسطو، بسکیاری از شکارحان و بکه

های هويتا مطرح نیست نگاری را از تفكرات خود فارابا بازداشته است  اينجا، دغدغهنهانروش پ
هايا بر فلسفه ادعا لنیم، اما به هر حال فارابا افزوده?تا بخواهیم برای فارابا ابداعاتا را در فلسفه 

تکر اينكکه لنکد و مهمنويسا در خووص او  کدق نماها، پنهانيونان دارد له در حد همین افزوده
فرض تأثیرپذيری توأمان فارابا در محتکوا و روش، درون روش، امری اقتضايا است؛ بنابراين، پیش

خود با پارادولس مواجه است: اگر فارابا متأثر از فلسفه يونان است و در واقع فلسفه يونان موضکوع 
خود اخذ لنکد؛ چکون تواند روش افالطون يونانا را برای پژوهش پژوهش فارابا است، فارابا نما

نگاری، همان موضوع بحک  فکارابا اسکت  روشا له در اينجا مورد بح  است، يعنا روش پنهان
نگکاری بپکردازد  اينكکه فکارابا در نگاری بکه بررسکا موضکوع پنهانتواند با روش پنهانفارابا نما

را به ما ندادند، بلكه افالطون و ارسطو، تنها فلسفه »لند له بیان ما تحصیل السعادهمباح  پايانا 
)فارابا، « های انشاء ون ک در  ورت از بین رفتن ک را همه به ما دادندهای رسیدن به ون و روشروش

 بلكه ناظر به روش برهانا است  لند،نگاری نما(، قطعًا د لتا بر روش پنهان99ب، ص7999
نگکاری تکابع وی در روش پنهان بنابراين، فارابا اگر چه در محتوا متأثر از افالطکون اسکت، امکا

پای او و ارسطو است  فارابا هر چند در اتخاذ روش برهانا، هم نیست و مستق  عم  لرده است؛
اگر انسان بخواهد در  ناعتا، نظری لام  يابد، بايد در »، ضمن بیان اينكه موسیقی كبیردر لتاب 

گويا ط نتايج  زم از ون ا ول و پاسخ)شناخت نیك ا ول ون، توانايا استنبا« او سه شرط گرد ويد
در اين لار بکه »نويسد: با نظر داشت به لتاب اول موسیقا ک مابه میالطات واردشده در ون علم( ک 

نیز، ضمن تعريف مبادی بکه «  ايمايم و روش ديگران را با ون درنیامیختهراها له خاص ماست رفته
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ادی میسر نیست، جز ونكکه علکم بکه مبکادی قبک  از ون علم به ما بعد مب»گويد: ما« راه يا مدخ »
 ( 2و ص 3-1، ص7319)فارابا، « حا   ويد

الو ول دانستن فهم زبکان عربکا از سکوی قکانالن بکه روش فرض قاب  اعتنا، سه دومین پیش
فرِض فهم راحت زبان عربا )له زبان رايج فلسفه بوده است( متون نگاری است  اينان با پیشپنهان

اسکاما  ابهکام، الیکاز،»له تحت عبکاراتا چکون « نفوذناپذيری»اند، اما ا را نفوذناپذير دانستهفاراب
نگاری، نگکارش بکاطنا يکا شود، متفاوت از پنهانتو یف ما« مستعار و جمالت عجیب و غريب

اگکر چکه پژوهشکگران در بکاب علکت ا کلا مشکك  »نويسکد ما 1نويسا است  گالسکتونمحف 
ناپذيری وثار فارابا وجود دارد  بنابراين، ضروری اسکت اما اجماعا در مورد نفوذ عقیده نیستند،هم

(  امکا 97، ص7332)گالسکتون، « مطالعه انديشه فارابا با بررسا مشکك  نگکارش او وغکاز گکردد
نويسا فارابا )له البته در جکای وشكار است له در اينجا خلطا وشكار  ورت گرفته است: سخت

نگاری توس  او در تألیف وثکارش نیسکت  ت ندارد( دلیلا بر اتخاذ روش پنهانخود اين هم عمومی
اوً ، همه وثار فارابا سخت نوشته نشده است؛ ثانیًا، همه مطالب يك اثر هم سکخت نوشکته نشکده 

نگاری نیست  ای برای پنهاننويسا حتا اگر دلیلا بر نفوذناپذيری باشد، نشانهاست؛ ثالثًا، سخت
رسد وجها از نفوذناپکذيری ادعايا گالستون، مح  تأم  است  به نظر ما« اجماع»اه، از اين ديدگ

و در ای، عدم وشنايا و لفايت اطالع ونان به زبان فلسفه اسالما ک يعنا عربا ورای فارابا برای عده
نگکاری رهنمکون لکرده مواردی زبان فارسا ک باشد له اين مفسران را به طکرح چندسکطحا و پنهان

 2د باش
تلقا لردن فلسفه يونکانا و اسکالما « سیاسا»نگاری در نحوۀ فرض سوم قانالن به پنهانپیش

ون « سیاسکا بکودن»نگاری، فلسفه سیاسا اسالما را به معنکا است  اشتراو ، حسب ايده پنهان
داند و سپس سیاسا بودن را طا اين تلقا از فلسفه، بکرای اهکداف خکود، يعنکا اهکداف فلسفه ما

نگاری همان فلسفه سیاسکا نگاری جنبه سیاسا فلسفه بود؛ پنهانپنهان»داند: ف سیاسا مافیلسو

                                              
1. Miriam Galston 

)و به ويژه در قلمرو ايران فرهنگا( يعنا زبان عربا، در رقابتا تنگاتنگ با زبان فارسا،    ضمن اينكه زبان علما قرون اولیه در جهان اسالم 2
، اين ويژگا شدنويسا داشت  چنین زبانا از سوی هر متفكری له به لار گرفته ماتماي  ناخودوگاها به سمت ادبا شدن و در نتیجه سخت

لرد و اين اختوا ا به فارابا نداشت  وثار ابوحیان توحیدی در اين زمینه شاخص است؛ به نحوی له او را را هم با خود حم  ما
 اند نام نهاده« ا دباءالفالسفه و فیلسوفاديب»
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ترين نوع سیاسکت را بکر ون خفیفنگاری، سیاسا دانستن فلسفه اسالم به واسطه عام  پنهان«  بود
 لند  اگر قرار است فلسفه مسلمانان از اين وجه سیاسا باشد، همان بهتر له بکر غیرسیاسکابار ما

لید و استد ل شود  درست است له در باب سیاسا بودن يا نبودن فلسفه اسالما و نیکز  بودن ون تأ
نگکار پنهان»در باب توفیق سیاسا اين فلسفه بح  و مناقشه زياد است، اما سیاسا بودن بکه دلیک  

سلبا شناسا له به نحو شناسا سیاسا است تا عم  سیاسا؛ نوعا روانبیشتر ناظر به روان« بودن
 1داند و نه ايجابا، فلسفه را سیاسا ما

شکناختا و تلقا اشتراو  از سیاسا بودن پنهان نگاری، باع  نکوعا تنکاقض در مفهکوم روش
فلسکفه سیاسکا »داند له شود: او از يك سو، فلسفا بودن سیاست را به اين ماشناختا مامعرفت

( و از 71، ص7311)اشکتراو ،  «خواهان نشاندن معرفت به جای گمکان در امکور سیاسکا اسکت
نگکاری زده اسکت و بکه داند له فیلسکوف دسکت بکه پنهانسوی ديگر، سیاسا بودن ون را به اين ما

« نگکاری همکان فلسکفه سیاسکا بکودنگاری جنبه سیاسا فلسفه بود؛ پنهکانپنهان»توريح خود او 
 ( 7991)همو، 

 ج( بررسی ادله 
نگکاری را در امکان مانکدن از تعقیکب و وزار، روش پنهانگفته شد له اشتراو  سه دلی  مهکم اخکذ 

وظیفه سیاسا حف  ورامش جامعه، و پنهان داشتن فلسکفه از نکااهالن در جريکان ومکوزش ون بیکان 
 اند لند  اين هر سه دلی  مح  بح  و بررساما

توان ک حداق  برای عور فارابا ک شواهدی لکافا مبنکا بکر تحکت تعقیکب بکودن نخست، نما
سوفان فراهم وورد  گفته شد له افسانه زاهد )له طا ون او در هنگام فرار از دروازه شهر، در حالا فیل

پرسد، او نیز با بیانا طنزگونه از مهلكه جان له لبا  مبدل به تن داشته و داروغه از او هويتش را ما
ون بر اشتراو  برخا برد( د لتا بر خفقان ون عور و تعقیب و وزار نیست  هرچند له افزبه در ما

نوشکتن فکارابا، تعقیکب و وزار را دلیک  « در پرده»از پژوهشگران داخلا نیز، ضمن مفروض گرفتن 
                                              

ا و روش متأثر از يونان باشد، ولي سیاسي بودن   از همین رو، اين مفروض با مفروض اول ناسازگار است  ناموجه است له فارابي در محتو 1
نگاري حقايق فلسفه او متفاوت از سیاسي بودن فلسفه در يونان باشد  سیاسي بودن فلسفه افالطون، در درجه اول، به معناي تالش براي پنهان

اش از ین افالطون خود به دلی  وراي فلسفياند، همچنمرتب  دانسته« شهر»نیست، بلكه عموم شارحان افالطون سیاسي بودن فلسفه او را با 
سوي جامعه مورد تعرض قرار نگرفت  حتي تعرض به سقراط نیز باع  ون نشد له سقراط در وپولوهي يا ديگر مباح ، شاگردان و دوستان خود 

 نگاري تو یه لند را به پنهان
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چکه فارابا هم چندان وزاد نبوده و نکاگزير ون»نويسد: پژوه مااند  محمد تقا دانشا لا ون دانسته
داده اسکت  چکه خود را نشان مکا توانست بگويد، بلكه ناچار در پرده، رازانديشیده وشكارا نماما

تکوان رابطکۀ مسکتقیما (  امکا نما33،ص7333پژوه، )دانش« زيستهاو    در سالیانا پروشوب ما
يافت  وشوب روزگار دلیلا برای تر  از مردم و حكام و در « نويساپنهان»و « وشوب روزگار»میان 

فر ت و فراغتا هم باشد لکه دور از تواند برای نويسنده و متفكر پرده سخن گفتن نیست، بلكه ما
هیاهوهای سیاسا به تألیف وثار خود مشیول باشد؛ درست همان وضعا له فارابا در حلب تجربه 

 ( 99، ص7332 اند )حكمت،لرده است: زير درختان گالبا و     له داستانش را بسیار بازگفته
عمومکًا  ای و بکا چکه وجهکا؟یهحال اين پرسش مطرح است له تعقیب و وزار از چه ناح با اين 

انکد؛ زيکرا اينکان فلسکفه )ايکن علکم لکزج( را گفته شده له اه  شريعت مخالفان ا لا فلسفه بوده
اند؛ بنابراين، اگکر ايکن مخالفکت و تعقیکب و وزار بکه دانستهبرخاسته از سرزمین لافرنشین يونان ما

ت بکا ا ک  معرفکت فلسکفا(، در ون گری فیلسوفان مسلمان بوده است )يعنکا مخالفکدلی  يونانا
نگاری را در خووص وثاری از اين دست داشته ومد له اين فیلسوفان بیشترين پنهان ورت  زم ما

فارابا )لکه بکه اشکاعه و  االفالطونفلسفهلند له لتاب باشند؛ اما طرفه ونكه خود اشتراو  بیان ما
نگاری را دارد و لذا يك استثنا محسوب پنهانلمترين میزان از »معرفا فلسفه يونانا پرداخته است( 

 ( 91ص ،7332)گالستون، « شودما
شود جايا له دقیقًا مح  بحک  اسکت، اسکتثنا باشکد؛ بکه نظکر اما از ديدگاه اين پژوهش، نما

رسد له مخالفت فقها با فلسفه از قرن پنجم به بعد باشد له معرفت وجهکا هکويتا پیکدا لکرده ما
توان ون را از قرن پنجم به بعکد ا اگر تعقیب و وزاری متوجه فالسفه بوده است، مابود  بنابراين، حت

فارابا به دنبال پیوند فلسفه و شريعت بوده اسکت،  1تر اينكه، طبق قرانت رسما،موجه دانست  مهم

                                              
« اندماج الهیات و سیاست»است  فلسفه او، « ومیختهد فلسفي درالهیات و سیاست را در منظومه واح»  بسیار گفته شده است له فارابي  1

و « جمع و مطابقت دين و فلسفه»و « اللهيكساني و برابري اعتبار فلسفه و سنت در لتاب»و « تالزم عق  و شرع»است  او ضمن قول به 
  7331دانسته است )فیرحي، مي« ال به فیض الهيعق  و وحي و فلسفه و نبوت را دو راه مطمئن براي اتو»، «يكساني حقیقت فلسفه و دين»

وجود « بینونت ذاتي»(  اين درحالي است له به گفته داوري، میان دو نوع تفكر ديانتي و فلسفي 331و  311، 339، 333، 331، 337ص
مي را وامدار شريعت اي از پژوهشگران اين عر ه، فلسفه اسال(  حتي فراتر از ترديف وحي و عق ، عده71، ص7331دارد  )داوري، 

اي از وي در اين خووص نیز همین است  عنوان مقاله« بخش فلسفه اسالميقرون و حدي  منبع و الهام»نويسد دانند؛ سید حسین نور ميمي
 لند:مطلب را ايفاد مي

Nasr, Seyyed Hossein, The Quran and Hadith as Sourse and Inspiration of Islamic Philosophy. History of 

Islamic Philosophy, Edited by Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman, 2003, pp. 27-38 
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نه ترجیح فلسفه بر ديانت له در نتیجۀ ون، خطری از جانکب متشکرعان او را تهديکد لنکد  اگکر ايکن 
و وزار را از ناحیۀ حالمان و در نتیجۀ شكاف میان فیلسوف و شهر بدانیم، در ون  کورت بکا  تعقیب

مدعا و غايت فلسفه چه بايد لرد؟ فلسفۀ سیاسا يا حكمت عملا به ويژه در بعد مدنا ون، هدفش 
نگاشتن چه مشكلا را  تحول در نظم موجود و تبدي  ون به نظم مطلوب است  در اين  ورت پنهان

زيسکت و ظکاهرًا عمکده الدوله در حلکب ماتوانسته ح  لند  ضمن اينكه فارابا در دربار سیفما
توانسکته واهمکه وثار خود را در ونجا تألیف لرده است  در چنین وضعیتا فکارابا از چکه چیکزی ما

نگاری روی وورد؟ وانگها با نهضت ترجمه چه بايد لرد؟ اين نهضت گکواه داشته باشد له به پنهان
وشنا است بر اينكه دستگاه خالفت اسالما بر طرح و ترويج فلسفه يونانا اهتمام داشکته اسکت  ر

 نگاری فیلسوف باشد  تواند دلیلا بر پنهاننفسه نماغربت فلسفه در میان وحاد جامعه، فا
دومین دلی  اشتراو ، وظیفه سیاسا فیلسوف در حفک  ورامکش جامعکه اسکت لکه طکا ون او 

له همه حقايق و وقايع فلسفا را وشكارا بیان نكند  ايکن در حکالا اسکت لکه بکر  شده استمجبور 
نگاری، میان فیلسکوف و جامعکه شکكاف وجکود دارد و جامعکه در تعقیکب اسا  مفروضات پنهان

با وموزش رفع نشود؟ نگارنده بکا ادعکای اشکتراو ، « شكاف»فیلسوف است؛ در اين  ورت، چرا 
داند له از سالمت روانکا جامعکه دفکاع لنکد و نظکم سیاسا خود ما مبنا بر اينكه فیلسوف وظیفه

نگکاری در يك سطح موافق  است، اما اين ادعا دلیلا بکر پنهان نظما نكند،جامعه را دستخوش با
نگاری حف  سالمت روانا جامعه لم به اين دلی  ساده له اگر هدف از پنهانتواند باشد  دستنما

ها را دريابند، نیز جزنا از جامعه هستند و پنهانا  ی متون،توانند از  بهباشد، اندك لسانا له ما
ريختن اذهان ونها بخشا از به هم ريختن نظم جامعه است؛ ضمن اينكه همین عده قلی  هکم به هم

توانند در ل  با فهم فلسفا سالمت روانا جامعه را به خطکر اندازنکد  در اينجکا قلکت و لثکرت ما
توان بکه چکالش پرداخکت لکه اسکا  الك باشد، اما در يك سطح، با همان ايده هم ماتواند منما

فارابا  لم برای فارابا وضع چنین بوده است،فلسفه بر هم زدن نظم غیرفلسفا موجود است  دست
رود  فلسفه فارابا از اين وجه های غیرفاضله را به ستیز مااندازد و مدينهطرح مدينه فاضله را در ما

 نگاری توس  نجسته است  به دنبال مدينه فاضله است ديگر به روش پنهان له
لنکد نگاری نیز چندان قطعا نیست  اينكه اسكندر، ارسطو را سکرزنش مادلی  وموزشا پنهان

به واسطه نوشتن و روی لاغذ ووردن ک عموما لرده است، دلیلا های تعلیما خود را ک له او وموزش
يا حداق  بخشا از فلسفه ک  شناختا( برای اين نیست له فلسفه کيا روش شناختافلسفا )معرفت

ای پنهانا تلقا شود، بلكه دلیلا سیاسا و خارجا و تحمیلا بر فلسفه است  تواند و بايد وموزهما
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حسب اقتضانات قدرت، از ديدگاه اسكندر، چرا بايد غیر اسکكندر هکم فلسکفه بیکاموزد؟ بنکابراين، 
دارايکا عمکوما شکود، اسکكندر بکر سکاير »لند له اگر فلسفه ن به اعتراض باز مااسكندر خود زبا

لند    چرا له توانايا برتری، توانايا در چیزهای برتکرين اسکت، نکه  کرفًا ها برتری پیدا نماانسان
گفتارهکای »دهد له جای نگرانا نیست، چون با اين حال ارسطو به اسكندر پاسخ ما«  قدرت برتر
اند  زيرا ونهکا تنهکا بکرای لسکانا لکه از مکن اند و هم نشدهبه شك  عموما عرضه شده تعلیما هم

نويسا و دال بکر اينكکه ونهکا شکام  اما اين پاسخ، موجب چندسطحا«  اند قاب  درك هستندشنیده
سنت »گويد له بلكه جدلا برای گريز از معرله است  اشتراو  ما شود،معانا پنهان هستند، نما

، امکا عمکوم شکارحان افالطکون و ارسکطو چنکین «نويسا برومده از سنت يونان اسکت چندسطحا
ديدگاها در خووص وثار افالطون و ارسطو ندارند  ضمن اينكه بح  بکر سکر تأثیرپکذيری فلسکفه 
اسالما در روش از افالطون است، نه ارسطو  پیشینیان اين دو )فالسفه پیشاسقراطا( نیکز بکه ايکن 

 ( 23-21و 93ص همان،حكم متوف نیستند )
يابد له فارابا در هنگام وموزش نگاری، اين پرسش اهمیت مادر ارتباط با دلی  وموزشا پنهان
نگکاری را در لکدام بخکش از فلسکفه اعمکال لکرده اسکت؟ در فلسفه بیشترين )به ا کطالح( پنهان

فلسکفه عملکا وی نگکاری فکارابا بکه حكمت عملا يا نظری؟ بنا به دعوی مدعیان، بیشترين پنهان
گردد  اين در حالا است له از نظر فارابا بکر همکه اهک  مدينکه فاضکله  زم اسکت لکه امکور برما

ای را بدانند ون امور مشترله همان ا ول عقلکا مربکوط بکه مراتکب و مبکادی وجکود اسکت مشترله
رزان و الف(  از سوی ديگر، او توريح دارد له طبقات مدينکه فاضکله شکام  لشکاو7999)فارابا، 

ق(، پس اينان نیز امكان تعق  برايشان فراهم است  در جکايا 7319شود )فارابا، ابزارمندان نیز ما
وجکه اسکت  ضکمن اينكکه موضکوع له برای همه التساب امور عقلا  زم است، پنهان نگکاری با

پژوهش فارابا، موضوعات دينا نیست: بلكه للیات دينا است و در اين خوکوص هکم او وشکكارا 
رسکد، حتکا اگکر مباح  خود در خووص شريعت و ملت را بیان داشته است  بنابراين، به نظر ما

هايا از فلسکفه بلكه در بخش تواند برای حكمت عملا مطرح باشد،نگاری موجه باشد، نماپنهان
 ترامكان طرح دارد له وجه نظری دارد يا اينكه با ديکن و عرفکان سکر و لکار دارد، يکا بکه طکور دقیکق

شود  حكمت عملا با توجه به مبنا و مقوود خکود در هايا از حكمت له اشراقا خوانده مابخش
نويس تواند پنهانگستری و ايوال اه  مدينه به سمت و سوی سعادت، نمامندی، فضیلتفضیلت

ر نگاری است  فلسفه سیاسا، بنکابفاقد وجه پنهان باشد  از اين ديدگاه، عموم قلمرو فلسفه سیاسا،
بايکد امکری وشکكار و عمکوما  ،«معرفت را به جای گمان بنشاند»تعريف اشتراو ، اگر قرار است 
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مکودی بکه  در اين  ورت حكم خاص افالطون مبنا بر پنهان نگاه داشتن فلسفه از نااهالن، 1باشد 
 شود؛ بلكه بايد استعاره نااه  را به بح  و بررسا گذاشت  نگاری نماپنهان

های خارجا و داخلا ارسطو برگردانیم، باز هکم نويسا فارابا را به تمايز وموزهاگر چندسطحا
شود  برای نمونه، در قرن دوم پکس از مکیالد، استنادی برای مدعا در خووص وثار فارابا يافت نما

تمايز بین خارجا و غیرخارجا در وثار ارسطو با تقسیم فلسفه به عملکا و نظکری مکرتب  بکود  بکه 
شکدند لکه هکای مشخوکا از منطکق، خکارجا در نظکر گرفتکه ماسفه عملکا و حوزهنحوی له فل

های ای عام منتق  شوند، در مقاب ، فلسکفه نظکری و ديگکر جنبکهتوانست به گونههای ونها ماوموزه
(، چون فلسفه عملا بکه سکعادت 27، ص7332منطق نبايد در محضر عموم بیان شوند )گالستون، 

تواند ناظر همگانا است  تمايز برون و درون در فلسفه افالطون و ارسطو ماای پردازد له مسئلهما
به دو انگیزه باشد: يكا اينكه از طريق اين تمايز میان عام و خاص، خواسته شود له مرارت عوام در 

اين بوده اسکت   2مواجهه با حقیقت لاسته شود  بر اين اسا ، مقوود از مرزبندی درونا و بیرونا
ان نگه داشتن حقیقت از مردم عادی و غیرمحفلیان فلسفا، مرارت ونها بیشکتر نشکود  دوم له با پنه

اينكه، با پنهان نگه داشتن علم برين از عامه مردم، از عاِلم سیاست شدن ونها و در نتیجکه از امكکان 
حضور فاعلا ونها در عر ه سیاست و رقابت بکا عالمکان ايکن قلمکرو )لکه طکا ايکن تلقکا همکان 

 شود شود و در نهايت نزاع بر سر قدرت لم مادانان هستند( لاسته مافلسفه
لند، بکا در نگاری را به فلسفه اسالما بار ماگانه اشتراو  له بر اسا  ونها روش پنهانادله سه

لنند  اگر فیلسوفان ايکن دوره دسکت نظر داشتن مورد محمد بن زلريای رازی نیز مخدوش جلوه ما
(، به 7319زمان توس  شارحا ديگر )لرمر، تواند همزدند، چگونه اين دوره ماانگاری مبه پنهان

تلقا شود؟ اگر نیمه دوم سده سکوم هجکری قمکری را وغکاز عوکر « رنسانس تمدن اسالما»عنوان 
گیرد، شايد ويژگا خاص اين دوره نوزايا در تمدن اسالما بدانیم، رازی در وستانه اين دوره قرار ما

لکه بکه گفتکه ورتکور  3بینیم له عقايکد رازیلند، بلكه در مقاب  مانگاری را توجیه نمااننه تنها پنه
                                              

هاي غیرفاضله ک سر ناسازگاري دارد، دوستي مدني مستلزم نگاري با دوستي ک حتي در مدينهنويسي و پنهان  براي نمونه، روش چندسطحي 1
 لند اند و دوست از دوستان چیزي پنهان نمين شريك همبودگي است: دوستاوشكاربودگي و عیان

2. Internal and external 

نیازي بشر به نبي، ناسازگاري امر نبوت با حكمت باري، مندي همه ونان از عق  و در نتیجه بي  در خووص برابري بشر در خلقت و بهره3
و نفي وحي  اين باره رك: رازي، ابوبكر محمد بن زلريا، رسان  فلسفیه )مضاف برانگیز بودن نبوت، اعتقاد به قدماي خمسه، تقدم عق  منازعه

؛ نیز رازي، محمد بن زلريا، 199 -192، ص7377/7997الیها قطعًا من لتبه المفقوده(، بیروت: منشورات دار ا فاق الجديده، السادسه، 
)شرح احوال و وثار و افكار رازي: دلتر مهدي محقق(، تهران: انتشارات السیره الفلسفیه، به توحیح و مقدمه پول لراو  و ترجمه عبا  اقبال 
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( او را از سر رخت و حّیکز حیکات بکه 31، ص7393بود )وربری، « بدعتا لفرومیز و هان »وربری 
لشککاند  او نکه تنهککا وزادانککه بککه بحک  و منککاظره در بککاب ورای خککود پکای دار و مهلكککه ممککات نما

 1دار بود ت، بلكه رياست بیمارستانا مهم را نیز عهدهپرداخما

 بندیجمع

اشتراو  در مواجهه با فلسفه سیاسا لالسیك و به طور خاص با فلسفه سیاسا فارابا، بر ون است 
رسد اين رأی، نوعا نگاری توس  جسته است  به نظر ماله فارابا در نگارش وثارش به روش پنهان

اند به اين مسئله لکه باشد، اگر چه، تقريبًا بیشتر لسانا له به فارابا پرداخته لنندهگرايا گمراهتقلی 
لنند، اما به جز اشتراو  )و تنکا چنکد وموزد، اشاره مانويسد يا فلسفه را به نااه  نمااو میلق ما

توان منكکر ايکن شکد لکه امثکال اشکتراو  بکا دهند  نماديگر( اين مسئله را به يك روش تقلی  نما
اند  از ايکن رو، اگکر ونچکه هیافتا پژوهشا و از سر دقت و جديت با فلسفه مسلمانان مواجه شکدهر

شود اين اسکت لکه در ايکن میکان چکه امکر تالنون گفته شد موجه دانسته شود، پرسشا له طرح ما
يکن های انگاری را ايجاب لرده است؟ برابر يافتهمهما وجود داشته است له برای اينان، ايده پنهان

ای تحريکر اند لکه تألیفاتشکان را بکه گونکهبس مهم داشکته 2ای«دغدغه»تحقیق، مسلمانان فیلسوف 
لردهاند له پژوهشگرانا چون اشتراو  را به اينجا سوق داده له دو عامک  اساسکا عشکق و تکر ، 

و « فضکیلت»نگاری را بر فیلسوفان مسلمان تحمی  لکرده اسکت  از سکوی ديگکر، اشکتراو  پنهان
مبنکايا دوران مکدرن داند  او در هرا  از بامحور را بنیان لار فیلسوفان مسلمان ماه فضیلتفلسف

 میمون رسیده بود، احیا لند محور را له از افالطون به فارابا و ابندر پا ون بود له فلسفه فضیلت
ز يکك نگاری به طور للا و لاربست ون توسک  فکارابا ابنابراين، اشتراو  در طرح روش پنهان

ای له است له نوشتن در ون با تعقیب و وزار همراه بوده است و از سوی ديگر، بکه سو، متأثر از زمانه
میمون( دستیابا به فهم منطق درونا فلسکفه دلی  اهتمامش به فلسفه يهودی )و به طور خاص، ابن

ای اشکتراو  در هلکرده اسکت  انديشکهمیمکون تلقکا مافارابا را ابزاری برای فهم مطلوبش از ابن
                                                                                                                                                                        

، ترجمه احمد ورام، تهران، شرلت انتشارات سه حكیم مسلمانو نیز: سید حسین نور،  27، ص7317و وموزش انقالب اسالمي، چ دوم، 
 73، ص7333، چ ششم، 7339علمي و فرهنگي، چ اول، 

  7391او ترديدهايا وجود دارد  در اين خووص، ر:: بحرانا،   البته در باب رازی و انديشه  1
ای ديگر به بح  گذاشته شده است له بکه مرتب  است، در مقاله« تأسیس شأن فلسفا»و  «استعاره نااه »  اين دغدغه له با مقو تا چون  2

 زودی منتشر خواهد شد  
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های پوپر از نفوذ و اهمیت ای له انديشهزمانا انتشار يافت له تفكر لیبرالا در اوج بود، همان دوره
شماری برخوردار بودند  پوپر با توس  به پشتوانه فكری مدرن توانسته بود، افالطون را به چکالش با

عالقه لمتری به لک  فلسکفه و سم، بكشد  در اين دوران به دلی  گسترش پوزيتیويسم و پساپوزيتیوي
نگاری در فلسفۀ لالسیك انگیزه از دسکت رفتکه ويژه فلسفه لالسیك شد  اشتراو  با طرح پنهانبه

دانکد، و از جهتکا لرد  او اسا  فلسفه را مبتنکا بکر عقک  مابرای لاوش در اين فلسفه را دنبال ما
ت  او به دنبال نوع ديگری از فلسکفه عقالنکا دانسديگر، عق  مدرن را برای فهم فلسفه نالارومد ما

توانست در فلسفۀ لالسیك جستجو شود له للید فهکم بیاموزد  اين مهم ما بود تا بتواند حقیقت را
فلسفه اسالما بود  محمد عابد الجکابری، ضکمن نقکد  ون فلسفه يهودی و للید فهم فلسفه يهودی،

ای لکه شناسانهنگاه شرق»لند له ای ديگر، بیان مااين شیوه مواجهه با سنت فلسفا عربا از زاويه
پندارد له فلسفه عربا واسطه بین تمدن يونانا خواهد به فهم میراث عربا دست يابد، چنین ماما

و تمدن معا ر اروپايا است و ارزش فلسفه عربا  رفًا به همکین واسکطه بکودنش اسکت  از ايکن 
 (   73، ص7993)جابری، « ويندهديدگاه، فلسفه عربا نه گذشته دارد و نه 

هکايا چنکد را برانگیکزد  پردازش خاص اشتراو  به مقوله روش باع  شده است لکه مخالفت
از جمله لسانا است له اسلوب اشتراو  را به دلی  مفکروض دانسکتن انسکجاما  1لويینتن اسكینر

نیکز  2يشیا لرون(  پاتر739، ص7391موهوم در بطن متون لالسیك نقد لرده است )ر:: بستانا، 
روش اشتراو  را به نقد لشیده است  به بیان وی ترديدی نیست له فارابا در لاربست بسکیاری از 

لنکد لکه او اشکاره ما«  تعمدًا سخن در پرده گفته است»مفاهیم، محتاط و دورانديش بوده است و 
از رموز سخن بگويند تا  فیلسوفان بايد با زبانا غیر ريح و با استفاده»فارابا خود توريح دارد له 

لرون نیز ضمن تأثیرپذيری فارابا از سنت يونکانا در ايکن معاملکه، ايکن «  نااهالن به لنه ون نرسند
ايکن سکخن »لنکد لکه حال تألید ما داند  با اينما« توز و غوغايیان عوامحالمان لینه»نااهالن را 

گرايانکه اسکت يکا او در نوشکتار خکود هانبدان معنا نیست له از نظر فارابا فلسفه دانشا رمکزی و ن
توانند ون را بفهمند و در نتیجه بکرای وشنايان مابرد له فق  خواص و رمزرمزگانا ويژه را به لار ما

او ضمن معطکوف لکردن «  ها را جستجو لرددرك معنای حقیقا لالم او بايد میان سطرها و نانوشته

                                              
1 . Quentin Skinner 

2 . Patricia Crone 
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محسن مهديو حتا، گالستون، و مردود دانستن ديکدگاه لبه تی  نقد خود به اشتراو  و لسانا چون 
برعكس، خطوط للا بح  فارابا بسیار روشن و واضکح اسکت  طبعکًا توضکیح »نويسد: ونان، ما

های ضمنا خا ا دارند برای نويسکنده هايا له د لتها و موداقبرخا نكات دقیق يا ذلر مثال
ای دشکوارفهم و ديروشکنا   و در مجمکوع، نويسکندهدارد  مايه نگرانا است و او را به احتیکاط وامکا

توانستیم نظر خود فارابا را جويا شکويم، احتمکاً  در اگر ما»نويسد لرون ما«  شودمحسوب ما
ها و ايکن زبکان و سکبك بیکان گفت له اين همان چیزی است له بايد باشد و ايکن انديشکهپاسخ ما

(، اما در بخش نخسکت، لکه لکرون نیکز 193-131، ص7339لرون، «)لاماًل در خور يكديگرند
فیلسوفان بايد با زبانا غیر ريح و با استفاده از رمکوز سکخن »داند له فارابا را قان  به اين قول ما

ها و سکخنان فکارابا نقک  شکد، گونه له مکواردی از نوشکته، به بیراهه رفته است؛ زيرا همان«بگويند
وجکه شکده اسکت و او نويسکا باطو و تألیف منطق، پنهانتوريح فارابا بر اين بود له با ومدن ارس

های افالطون و گکاها نیکز ارسکطو اسکت  اگکر فکارابا دشواری« ايضاح»)يعنا فارابا( نیز لارش 
نويس بوده يا با ابهام سکخن گفتکه نويسد، نه از ون جهت است له ارسطو پنهانرا ما اغراضلتاب 

ای بکود لکه رفع سوءفهم و تکوهم ايکدنولوهيكا عکده است، بلكه به توريح خود او دلی  و قودش
 دانستند ما «علم توحید»مابعدالطبیعه را همان 

را طرح لرده اسکت؛ « نگاریپنهان»ای بسیار وسیع دانیم له اشتراو  در گسترهحال، ما با اين
نگکاری از سکوی فکارابا موضوع خاص اين پژوهش انطباق نداشکتن ادعکای لاربسکت روش پنهان

نگاری را به چالش بكشیم  از همین رو، سخن رجکايا ست؛ نه اينكه خواسته باشیم ل  ايده پنهانا
نگکاری بکه نتیجکه خکوانش اگر نیت و روش استراو  از طرح هنر نوشتن پنهان»قاب  تأم  است له 

قرانکت  با توجه به اينكه رهیافت فراتجدد ما را نسبت به يك متواضع و محتاط بینجامد و افزون بر ون
 های متعدد دعوت لنکد،ها و روايتمنفرد با ادعای فهم  د در د هشدار داده و برعكس به قرانت

وقتا دارد    واقف بودن به امكان چندپهلو شمولا و همهبايد گفت له روش استراو  قابلیت جهان
در کد لند له در قرانت خويش از هر متنا محتاط باشکیم و در ادعکای فهکم  دنويسا لمك ما

 ( 733، ص7391)رجايا، « متن تواضع و احتیاط به خرج دهیم
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 ، حققها و قدم لها میشال مرموره، بیروت: الثانیه رساله فی اثبات النبوات(، 7997سینا )ابن
، فرهنکگ رجکايا، اول، تهکران: انتشکارات علمکا و فلسفه سیاسی چیست(، 7311اشتراو ، لئو )

 فرهنگا 
( 7333، در: رضکوانا، محسکن، )«شناسکا فلسکفه سیاسکا میانکهروش»(، 7333اشتراو ، لئو )

 )ترجمه و تألیف(، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالما  جامعه شناسی فلسفه سیاسی
، )ترجمه فقره چهکارم و پکنجم فوک  سکوم(، محسکن «فلسفه و شريعت»(، 7391اشتراو ، لئو )

  7391، ارديبهشت77شماره رضوانا، مهرنامه،
 ، محمد حسن لطفا، خوارزما، سوم دوره آثار افالطون(، 7331فالطون )ا

  7393، حسن جوادی، تهران، عقل و وحی در اسالم(، 7393وربری، ورتور )
، در:  علیخکانا، علکا البکر، «انديشه سیاسا محمکد زلريکای رازی»(، 7391بحرانا، مرتضا، )

وهشكده مطالعات فرهنگا و اجتمکاعا انديشه سیاسا متفكران مسلمان )جلد اول(, تهران: پژ
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

، 77، شککمارهمهرنامییهوگو(، )گفککت« راوی بنیککادين فلسککفه سیاسککا»(، 7391بسککتانا، احمککد )
  7391ارديبهشت

)قکراءات معا کرف فکا تراثنکا الفلسکفا(، بیکروت،  نحن و التراث (،7993الجابری، محمد عابد )
 ، السادسه المرلز الثقافا العربا

 نشر الهام  تهران، زندگی و اندیشه حكیم ابونصر فارابی،(، 7332) حكمت، نورالله
 ، تهران، انتشارات زوار، دوم تاریخ فالسفه ایرانی از آغاز تا امروز(، 7339حلبا، علا ا یر )

 ، در: محمکد لريمکا زنجکانا«انديشه لشکورداری نکزد فکارابا»(، 7333پژوه، محمد تقا )دانش
 ، تهران، اول، لوير چالش آرمان و واقعیت در فلسفه سیاسی فارابیا  ، 

 ، تهران، نشر ساقا 7چ ،فارابی؛ فیلسوف فرهنگ(، 7331داوری اردلانا، )
، در محمد لريما زنجکانا «مسئله تعلیم فلسفه به اه  مدينه در نظر فارابا»(، 7333دايبر، هانز )
 واقعیت در فلسفه سیاسا فارابا، تهران، لوير  ( درومدی بر چالش ورمان و7333ا  ، )

)مضاف الیها قطعکًا مکن لتبکه المفقکوده(،  رسائل فلسفیهق(، 7377رازی، ابوبكر محمد بن زلريا )
 بیروت، منشورات دار ا فاق الجديده، السادسه 
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ا  ، به توحیح و مقدمه پول لراو  و ترجمکه عبکالسیره الفلسفیه(، 7317رازی، محمد بن زلريا )
اقبال )شرح احوال و وثار و افكار رازی: دلتر مهدی محقق(، تهران، انتشارات و وموزش انقالب 

 اسالما، دوم  
، 77، شکماره مهرنامیه، «فیلسوفا در میانه وتکن و اورشکلیم»وگو(، (، )گفت7391رجايا، فرهنگ )

  7391ارديبهشت 
و تألیف(، قم، پژوهشگاه علوم و )ترجمه  سیاسی جامعه شناسی فلسفه(، 7333رضوانا، محسن )

 فرهنگ اسالما 
، علوم سیاسیی، «شناسا فهم فلسفه سیاسا اسالمااشتراو  و روش»(، 7333رضوانا، محسن )

  7333، زمستان13شماره 
و  ، مرلکز انتشکارات وموزشکااسیالمی لئواشیتراوس و فلسیفه سیاسیی(، 7339رضوانا، محسن )

 پژوهشا امام خمینا 
 ،مهرنامیهوگو(، )گفکت« ها پرهیزناپکذير اسکتبکازخوانا لالسکیك»(، 7391شريعتا، احسکان )

  77شماره
، عثمکانا، مطبعکه دانکره المعکارف مقاله فی اغیراض میا بعدالطبیعیهق(، 7339الفارابا، ابونور )

 حیدروباد دلن  
تحقیکق و تعلیکق، محمکد سکلیم سکالم،  كتاب فی المنطق )الخطابیه،،(، 7912الفارابا، ابونور )

 لقاهره: مطبعه دارالكتب ا
، عثمانا، مطبعه دانکره المعکارف فیما ینبغی ان یقدم قبل تعلم الفلسفهق( 7339الفارابا، ابونور )
 حیدروباد دلن 

، وذرتاش وذرنوش، اول، تهکران: انتشکارات پژوهشکگاه علکوم موسیقی كبیر( 7319فارابا، ابونور )
 انسانا و مطالعات فرهنگا 

، )حققه و قدم له و علق علیه فوزی متر نجکار(، بیکروت: فصول منتزعهق( 7319الفارابا، ابونور )
 دارالمشرق، ايران: المكتبه الزهرا 

)حققهکا و قکدم لهکا،  فلسیفیه تلخیص النیوامیس افالطیون، درر رسیائل( 7392الفارابا، ابونور )
 عبدالرحمن بدوی(، دارا ندلس 

 م لککه و علککق علیککه، محسککن مهککدی، بیککروت:، حققککه و قککدالحییروف( 7991الفککارابا، ابونوککر )
 دارالمشرق  
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، )قکدم لکه و علکق علیکه، و شکرحه علکا آراء اهل المدینه الفاضیلهالف(  7999الفارابا، ابونور )
 : دار و مكتبر الهالل بوملحم(، بیروت

، )قکدم لکه و بوبکه، و شکرحه علکا بکوملحم(، السیعاد كتاب تحصیلب( 7999الفارابا، ابونور )
 : دار و مكتبر الهالل بیروت

 ، )تحقیق، البیر نادر( بیروت: دارالمشرق، بیتا الحكیمینالجم  بین راىتا( الفارابا، ابونور )با
 (قدرت، دانش و مشروعیت، تهران: نشر نا 7331فیرحا، داود، )
، تخصصیی اندیشیه سیاسیی فصیلنامه، «( استعداد سنجا بین لالم ک نوشکته7333قادری، حاتم )

  7333، زمستان 7ول، شمارهسال ا
، محمد سعید حنايا لاشانا، تهکران، مرلکز بویهاحیاى فرهنگی در عصر آل( 7319لرمر، جون  )

 نشر دانشگاها، اول 
ترجمه مسعود جعفکری، تهکران، سکخن،  ،تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم( 7339لرون، پاتريشیا )

 اول  
 مه حاتم قادری، تهران: نشر بقعه ، ترجسیاست و فضیلت (7332گالستون، مريام )

 ، رضا سیدحسینا، نگاه در باب شكوه سخن (7319لونگینو  )
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