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Abstract  
 
Inspired by linguistic and pragmatic turn, Richard Rorty suggests a 
contextualist interpretation of relation between truth and justification, and 
refuses any substantive function of such concepts as reality, truth, and 
justification beyond justificatory practices which are totally context-
bounded. In contrast, in spite of coming to terms with Rorty’s neo-
pragmatism in general, Hilary Putnam believes his naturalistic approach is 
uncapable to explain the transcendent character of such important 
concepts as truth and justification. He also questions Rorty’s exclusively 
sociological attitude toward justification which makes a nonsense of any 
reform or progress in the transformation of justificatory practices. In this 
essay, I would try to show that how Putnam’s criticisms, founded on 
irreducibility of the normative to the natural, leads Rorty to leave his overtly 
fervent naturalism found in his early work, and persuades him to insist on a 
vocabulary pluralism. As a result of this debate, Rorty attempts to make a 
contextualist reinterpretation of such necessary concepts as 
“transcendence” and “idealization” to recover normative connotation of 
“reform” and “progress”, without relying on such metaphysical concepts as 
objectivity or truth.  
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Extended Abstract 
 
 
In Philosophy and the Mirror of Nature, Richard Rorty questions three main 
presuppositions of epistemological tradition: (1) that we know our mental 
states better than any other things, (2) that knowledge consists in 
representing external objects, and (3) that truth of propositions is depended 
on self-justifying evidences. To give up these three presuppositions is to give 
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up the foundationalist urge for justifying knowledge on something beyond 
justificatory practices of a community. By substituting the request for 
objectivity with the request for “as much intersubjective agreement as 
possible”, we could give up entirely the dream of a God’s eye-view and found 
justification on the web of social norms.  
In spite of having sympathy with Richard Rorty in rejecting God’s eye-view 
and metaphysical realism resulted from it, Hilary Putnam believes that there 
is a set of principles that a true pragmatist should try to retain, even though 
any metaphysical attempt at explaining them has been disappointed. 
Among these principles are those that such normative concepts as 
justification and reform are founded on. Without any attempt to explain 
these concepts, we would be inevitably trapped in a self-refuting relationism 
in which any reform in our justificatory practices no longer makes any 
sense. Therefore, He tries to find a middle term between metaphysical 
realism and Rorty’s contextualism, by idealizing concepts of truth and 
justification. 
In contrast, Rorty resolutely refuses any access to a perspective beyond 
justificatory practices of our own linguistic community, by showing that 
Putnam’s idealizations are deeply founded on the context-bounded liberal-
democratic practices and, therefore, could not afford to carry out that 
crucial function he expects from them.  
I would try to show that Putnam’s criticisms of Rorty are partly plausible as 
he suggests a fervent naturalistic interpretation of contextualism. If it is to 
be suggested as an exclusive explanatory vocabulary, naturalism rules out 
any normative connotation of “justification”. Relying on a sociological point 
of view, Roty’s naturalism in justification explains behavior of members of a 
community as merely natural facts which should be studied in terms of 
evidential, inductive methods. In other words, in order to determine 
whether one is justified in saying P, we cannot help to observe the reception 
of his statement by his peers. He denies any perspective other than 
sociological one. On the other hand, in order not to rule out the possibility 
of reform in their practices, Rorty concedes that it is possible that the 
majority of the members of a community is wrong. For if the majority is 
always right and its practices are the standard of warranted statements, how 
it makes sense to speak of practices as capable of reform? 
However, it seems that any attempt to make sense of this possibility on 
sociological perspective, would be to no avail, since the sociologist as 
sociologist, just neutrally report how the majority usually behave and how 
some people might deviate from those social standards. All of his reports are 
presented from the external perspective of an observer, different from 
internal perspective of the participants. These two perspectives are 
irreducible to one another. From the sociological point of view, those 
members whose behavior shows a deviation from the social standards “just 
behave differently” _ without any normative signification in this way of 
speaking. From the internal perspective of participants, however, such 
members could be described as “wrong”, or even “right” in case they could 
justify their behavior for the majority of their peers.  From the former 
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perspective, these members just do or not do what seems naturally to do, 
but from the latter one, they should or should not do what they actually do.  
On the other hand, When Rorty gives up insisting exclusively on naturalism 
and, on an attitude of vocabulary pluralism, allows to normative, internal 
perspective, he can escape Putnam’s criticism. 
“To say that something is better "understood" in one vocabulary than another is 
always an ellipsis for the claim that a description in the preferred vocabulary is 
more useful for a certain purpose. If the purpose is prediction, then one will want 
one sort of vocabulary. If it is evaluation, one may or may not want a different sort 
of vocabulary. (In the case of evaluating artillery fire, for example, the predictive 
vocabulary of ballistics will do nicely. In the case of evaluating human character, 
the vocabulary of stimulus and response is beside the point.)” (Rorty 1989: 197) 
 On this attitude, both internal and external perspectives could function in 
the process of justification, but with two distinct interests or ends; When we 
identify ourself as a member of the society we are studying its norms or 
justificatory practices, or when we are judging a person’s behavior whom 
we count as our cultural peer, we are actually adopting the internal 
perspective which carries normative connotations, and since there are 
common norms or common justificatory practices between us, it makes 
sense to speak of such normative concepts  as “critique”, “reform”, and 
“progress”. In contrast, when there is no common interest or ends between 
us and those whose behavior we are studying, or when we consider our case 
studies as acting automatically on social norms of the community of which 
they believe themselves as members, our perspective is external and 
sociological one. In these cases, justification is considered as a natural or 
factual process without any normative signification. 
Furthermore, Rorty speaks of two distinct discourses, normal and abnormal, 
with different mechanisms of value transformation. In normal discourse, 
because of there being common norms in the process of transforming 
justificatory practices, it usually makes sense to discuss about whether this 
transformation should count as reform or not.  When there is a cultural 
discontinuity between the members of a society, however, the common 
standard needed for this sort of evaluation is missing. In these cases, we 
would be uncapable to judge whether the transformation happened in the 
justificatory practices should be judged as progress or not, but this 
incapability should not be considered as the weakness of Rorty’s 
explanation. Because of there being a radical discontinuity between two 
periods, after and before cultural paradigm shift, and the resulted 
incomparability of their respective justificatory norms, such concepts of 
reform or progress inevitably lose their usual sense. 
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 1401، پايیز و زمستان 42جاويدان خرد، شماره 

ان و عارف انگاری فیلسوفان متقدم يونانی از منظرطبیعی
 حكیمان اشراقی

  * شهرام پازوکی
 پژوهشی پذیرفته شده است. –این مقاله با درجه علمی 

 یدهچك
شائ  یلسوفان، از ف گروهی  یرا نیارسطو بر ا  یدر ئ ینا،س مثل ابن یانعمدتا م

ستوارند که ف  سوفان ا ستند.  physicistsمذهب ) یعیطب یونانی،متقدم  یل ( ه
نا س   که ابن چنان  ند یم «یعیونطب»ها را مثال در کتاب ش    ا     آن ی و در  خوا
  عهیمابعدالطب   ابکه مرادش اص       بردینام م  یل به تجل  «یوناله»اش از مقابل  

در   عهیاز مابعدالطب یعتطب یکنگاه اس  ت که طرت ت   ینهس  تند. بر طبا ا
بود که  ینبر ا یمبن سقراطی یشپ یلسوفان ف یفلس ه ارسطو انداخته شد و را   

  توسیآتش به نزد هراکل  یا  تالس  نزد به  آب مثل  – یعیاز موجودات طب ی ی
نشد و   یدهفهم یبه درست  است،  موجودات همه مبدأ و اصل  و المواد ماده –

 بنگرند. یفتخ  یدهلذا موجب شد که آنان را به د
مس   لمان ن ر   یاش   را  یعارفان و ح ما یلس   وفان،گروه ف یندر مقابل ا 
. اس  ت تریکنزد یونانیباس  تان  یماندارند که به مراد و من ور ح  یگرید
  ونانیانی یربا تعب یظاهر ش  ده هس  ت یقتبه عنوان حق یعتعارفان از طب یتلق

ت، با   یق به عنوان م اهر آن حق   یعی( و از موجودات طبalethia) یقت از حق
  یارمش  ابهت بس   کردند،ی( مراد مphusis) یعتاز طب یونانی یچه ح ماآن

  یونانیان یانکه زبان ب یاش  راس س  هرورد  یمح  یاس  ت رأ یندارد. همچن
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بدأ و منشب طب      باره م تان در بان  یعیباس    ند یم یرمز یموجودات را ز و  دا
 زبان. ینرا عاجز از فهم ا یناسچون ارسطو و ابن یلسوفانیف

گان  گاری، یعیفنومن، طب یس،فوز: یدی کل واژ نان  یح ما  ان تان،      یو باس   
 مسلمان. یعارفان و ح ما

  
 . مقدمه1
  عیونیرا معموالً طب یونانیمتقدم  یلس   وفانمتداول فلس    ه، ف هاییختار در
را   عت ی. البته اگر طب  یعیرا فلس    ه طب  یونانی و فلس    ه متقدم    خوانند یم
  یاضی ر ییبر الگو یکه مبتن شود یم یفمدرن تعر یزیکگونه که در علم فآن

ساس حرکات موجودات ماد  س  -هاها و ال تروناتم- یو برا   یانگاریم،ب ت،ا
صر آب، هوا، آتش و خاك را که   یکهر کهینا یا ستان  یونانیاناز عنا أ  مبد با

  یدوا ع باآنان را به یم،تص   ور کن یماد دانس   تند،یو اص   ل  موجودات م
سوفانی ف صور کن    یماد یعت ائل به طب یل شتن موجودات ت  یجهنت و در  یمدا

سوفان ف ینامروز، ا معل هاییافته یاسبه مق یر،ت ق یدهغالباً به د ا نادان و ر یل
شان را به  سخ اعت یگرخود همچون د یانگمان و با وال شتگان   یفقادات  گذ

ندار  مان  بول آن  یگرکه د  یمبپ ند     یا ش   ده اس   ت    یها س   پر ز مان ه
مذهب بودنش  ان    یماد یلاهل فلس   ه، به ظن خود، به دل هاییس  تمارکس  
 .یمکن ینت س
م  متقد  یلس   وفان بودنِ ف انگارانه  یماد  یمعنا انگار، به   یعت ح م طب ینا اما 

. در همان ختم دوره یس  ت ن ید، جد یونیاییا یطور خاص ح مابه یونانی،
  یعتاهل طب یعنیphusikoiباس   تان با عنوان   یونان یح ما  یونانیت  ر 

خواند   ینام م ینها را به هماند. ارس   طو آنمش   هور و تخطشه ش   ده بوده
( b 983) ی م( و  ول مش   هور او در کت  اب b989 یع  ه،)م  ابع  دالطب  

سم  یعه،مابعدالطب شن م  ینآنان را به ا یهوجه ت در  : »گویدی. او مکندینام رو
از نوع ماده   یاند که تنها مبادبوده یرأ ینبر ا یشترب ین،نخست یلسوفانف یانم

ست    . آنیزهایندهمه چ ی، مباد ستند و نخ چه را که همه موجودات از آن ه
به گ ته  یزچ ین... ا ش  وندیم یدو س  رانجام در آن ناپد آیندیم یداز آن پد

شان ا صر    ی ست   عن صل )مبدأ( موجودات ا سطو،       « . و ا شهورار شاگرد م
ستوس ، ن  صل  یزتشوفرا سوفان آثار ف یکه منبع ا ها را ست، آن ا یونانیمتقدم  یل

ا والش   ان را جمع   یعیونآراب طب نبا عنوا  یو در کتاب  خواند یم «یعیونطب»
 معموالً برحسب  یسقراط  یشپ یح ما یهاکرده است. پس از ارسطو، گ ته  

 .اندیشیدندیشد، نه آن گونه که خود م یرارسطو درباره آنان ت س یآرا



 7 مرتضی نوری
     

 

 باس   تان و   یونانیان  نزد   یعت م هوم طب یان اس   ت م یحال، فرس فار    ینا با 
و در    کندیم یانبودن  موجودات ب ی     صور یماد یهچه ارسطو در ن رآن

  ادهو م  یعتگونه که طبآن- یابدیبسط م  ی یمس  یاتو اله یح مت اسالم 
و  یدکه در عص  ر جد یریبا تص  و -ش  ودیخالا خوانده م یمخلوس خدا

صر معموالً از طب    مروزها س ه مدرن و معا شته     یعتدر علم  و فل و ماده انگا
ادوار  یناز ا یک یچاس  ت که در ه ین. ن ته واض  و و مش  خ  اش  ودیم

س   ستان به  یونانیاننزد  phusis یقتِحق ی،فل ست با شانه       یدر شد. ن سته ن دان
تأس          روش   نش آن به  تدا منجر مان اب تاف  یسکه در ه یک م  meta ta) یز

phusicaستقل )  یرون( ب سو phusica) یزیک( از فmetaو م آن  ی( و آن 
 .یدگرد
ست که چگونه ا وال و آرا  ینا شود یم یانگ تار ب یندر ا چهآن  یح ما یا

 یمانر آثار عارفان و ح مباحث مش  ابه د یااز طر توانیباس  تان را م یونان
ال  ا و یاناز ب یشو فهم کرد. اما پ یافتبا آنها بهتر در یس  خنو هم یاش  را 

صار به ذکر آرا  سالم در  یگراند یآنان، به اخت ستان  یح ما بارهدر عالم ا   یبا
 . پردازیمیم یعتو ن ر آنان درباره طب یونان

 مسلمان یح ما یدر آرا یعت. طب2
  ،یکه درباره ملل و ن ل اس  ت، مثل الملل و الن ل ش  هرس  تان ییهاکتاب از

  ییکه گو ش   ودیم یاد ینغالبا چن یمان ح  ینها از ا که در آن  کنیمیآغاز م 
بوده  اس  رائیلیبن یاباز انب ی یح متش  ان مقتبس از مش   ات نبوت  یکهر

ست. مثالً طالس  ح   ش ات نبو  گویندیکه م یما س  تاز تورات و از م   یمو
 امبریو از ب ر علوم آن پ یانباذ لس  که در زمان داوود نب یاس نور کرد، ا تبا

بود که چون ح مت از  ینمورخان مسلمان ا ینن ر ا یادکسب علم نمود . بن
مان ح  ینپس ا یس   ت،نبوت جدا ن  ند از نبوت انب بهره یبه ن و  یزن ی   ای م

 یعت و طب یعیطب تس   خنش   ان درباره منش   أ موجودا   یناند و بنابرا  بوده
 بوده باشد. وجهیب تواندینم
  یونان یح ما یرونی،ب ی انمقابل آنان، دانش  مند و مورم مش  هور، ابور  در

ستان را مانند ح ما  ستان  یبا   یتجاهل و دوران آنان را دوران جاهل یهند با
ست  با ا  سوفا ف یونانت اوت که به  ول او در دوران متأخر  ینخوانده ا   نییل

شده    سطو ظاهر   یناما در هند چن ند،اها را از جهل درآوردهاند که آنمانند ار
 نشد و در جهل بسر بردند .
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 یعمدتا مش   ائ یلس   وفانپرداختند، ف یونانیان یکه به ذکر آرا یگرید گروه
ستند و اول  شاگردانش، بر ا    یدر پ ینا،س ها مثل ابنآن ینه سطو و    یأر ینار
  یناسمذهب  هستند. چنان که ابن یعیطب یونانی،تقدّم م یلسوفاناستوارند که ف

 یکررا فقط مبدأ ت  فاعلکه  بردینام م یعیونمثالً در کتاب ش ا  از گروه طب
د وجو یدکه فاعل را مبدأ و م  «یینفالس   ه اله»و در مقابلش  ان از  دانندیم
  «عهیلطباص اب مابعدا » یرو مرادش از گروه اخ بردینام م یلبه تجل دانند،یم

 مذهب، مثل خود او، هستند . ییارسطو یلسوفانف یعنی
یان  و  دهند یباس   تان نم   یونان  یبه ح ما   یچندان  یت معموالً اهم مش   ائ

آنان ادامه و  ی. در وا ع، رأ پندارندیم یفکلماتش  ان را دور از عقل و س  خ
و   عتیطب یکطرت ت   یادشاس  ت که بر بن ییهمان نگاه ارس  طو یرت س  

ه کینا بر یمبن یس  قراط یشپ یلس  وفانف یانداخته ش  د و آرا  یعهمابعدالطب
  یاص  ل و مبدأ همه موجودات اس  ت، به درس  ت   یعیاز موجودات طب ی ی
 بنگرند. یفتخ  یدهنشد و لذا موجب شد آنان را به د یدهفهم

ست که م  یف ر یو مباد ینهزم ینو در تقابل با ا باتوجه گونه چ یدد توانیا
به طب   یاش   را  یما نگرش عارفان و ح    به مراد و من ور    یعت مس   لمان 

 است. تریکنزد یونانی یباستان یمانح 
  یونانیانتا مالّص  درا، ح مت  یروانشو پ یس  هرورد یبزرگ اش  را  ح یم

ستان را ارج نهاده  سهرورد با شائ  یاند.  ستان  یونانبه دوره  یانبرخالف م   با
سطو ب  سطو و پ    یش بل از ار س ه خود ار  یارس ب یو بها یتاهم یروانشاز فل

ستان ح مت  یونانن ر او ح مت . بهدهدیم شر   یذو  یبا ر  د هبود ک یو م
س  سطو افول کرد. پس برخالف آرا  یدافالطون به کمال ر و  یفاراب یو در ار

سطو کمال ح مت   یبه رأ ینا،س ابن ست ن یونانیاو، ار بل ه منزل نزول آن  ی
سهرورد    ست.  شینیانش خود را وارث افالطون و پ یا   یونان یح ما یعنی ی

تان م    ند یباس    مام ح مت و ر  »همان راه   ی: راه وگوید یو م دا آن  ئیسا
ست و هم « افالطون... سان  طورینا اند از زمان پدر  بوده یکه  بل از و یراه ک

 . یثاغورسح مت مثل انباذ لس و ف یهاح ما، هرمس، و ستون
  یونان  یاز ح ما  یماعت مانند اکثر مورخان ملل و ن ل، ج      یزن س   هروردی
ستان را   سته   ینب یابا ست   یادان ش ات نبوت انب  یضم و چون  واندخیم یااز م

سطو  ائل ن  یمقام را برا ینا ست، ار سطو، تع     یندر ع ی شت ار او  میبزرگدا
اند و دیباس  تان ش  ود، روا نم یونان یح ما یفکه موجب تخ  یرا به ن و

  یبزرگ و ش  أن ی( را  در و منزلتیساگرچه معلم اول )ارس  طاطال: »گویدیم
  دینبا یمبالغه درباره و ی نتام اس  ت، ل یو ن ر یکبار اییش  هو اند یمع 
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درصدد دفاع از   یش  لذا در آثار خو« موجب کوچک دانستن استادانش شود   
 .آیدیگاه کالً، برم یاها، گاه فرد به فرد و آن

قدم   یح ما  یونانی،  یقیحق یاگر ح ما  حال  ند، ول دهبو یونان مت مورد   یا
سهرورد اند، به رار گرفته اعتنایییب ست. او  آن یسببش زبان رمز  یگ ته  ها

 گرانیهرچه را د ینبه رمز است بنابرا  یشینیان سخنان پ : »گویدیم بارهیندر ا
باش  د ل ن متوجه  نانمتوجه به ظاهر س  خنان آ تواندیاند، اگرچه مرد کرده

  ییعنزبان  ینو چون اصوالً ا «  وان رد کرد.رمز را نت یرا. زیست مقصودشان ن  
که متأخران    یدر مرتبه عقل رد کرد، پس رد و ان ار    توانیرا نم یزبان رمز 
  یونان یمسلمانش نسبت به ح ما یروانو خصوصا ارسطو و پ یونانفالس ه 

 یاربس   یاس  ت، ول یش  انا وال ا هراند، فقط متض  من ظاباس  تان روا داش  ته
توجه به زبان موجب  ینن ر باش  ند . همکوته گونهیناس  تبعاد دارد که آنان ا

 وشد   و ب یدباستان برآ  یونانبا مت  ران  یدر مقام همزبان یشد که سهرورد  
 برد. یا والشان پ یالها از البهکه به مقاصد آن

از مقام ذوس و   یباس   تان که به رمز بود و حاک      یونان  یح ما  یخطاب  زبان 
ش  د، غروب ح مت  یلارس  طو تبد یب ث یبه زبان اس  تدالل ی، و تاش  راس
شرس     یونان شت و م شد. درنت  یونانیآغاز گ سّر   ی،شهرزور  یجهمغرب  م 

را که غافل از  یاس  الم یاناز مش  ائ یکس  ان ی،ح مت االش  راس س  هرورد
غافل و غر ه در برهان  یباس  تان بوده و از زبان رمز یونان یح مت مش  ر 
ستند، متنبه م  بزرگ از آن هنگام که  یبدان که ح ما: »گویدیو م  سازد یه

بود، مثل والد ح ما و پدر پدران هرمس و  یح مت در زمان س   ابا خطاب  
 میو انباذ لس و افالطون ع  یثاغورسمثل ف ینچنو هم یمون بل از او اغاثاذ

شأن  ی در ل  مه،ا در برهان که ما   یناز مبرّز یکاز هر  تریلجل یبزرگتر و 
و را غره ت یثاغورس وم به ف ینا یداشتند و گستاخ   شناسیم،  یم ییناز اسالم 
 یاریسبر ب ید ت ن ر بودند ول یل وم اگرچه ]در مقام[ ت ص ینا یرانسازد. ز
ر نداشتند ... و اکث  العاطّ یاخصوصاً انب   ین[ اولی لوب  وم ]ح ما یاتاز خ 
 « .استبزرگ[ به رموز  یح ما ینکالم ]ا

 باستان يونان ینزد حكما انگارییعت. طب3
ما  عت طب ا گار ی مان بودن ح   ان نان  ی تان، براس   اس آن     یو چه خود  باس   
شتند، به چه معنا است؟  واژه    چه دربارهو نه آن انگاشتند یم   انییونشان پندا

واژه، راه به مدلول آن را  ینخود ا یش  هاس  ت. رجوع به ر  «یعتطب»معادل 
  یدن،بال نایمعاست که به phueinواژه مشتا از مصدر  ین. اکندیتر مروشن
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رش  دکردن، برش    تن، از خود برآمدن، به خود برآمدن، به  یش،رُس  تن، رو
« ظهور»معادل  ی،ش  دن اس  ت  و برحس  ب اص  طالحات عرفان یانخود نما

و پرورش نزد   یشرو یبه معنا   یسفوز یها اس   ت و ظاهر ش   دن. نمونه   
ان،  یاهدر رش  د گ ید،در همه جا مثالً در طلوع خورش   یعترا در طب یونانیان

داللت دارد هم بر   یس. فوزید د توانیمادر م  ینانس   ان از جن یدایش در پ
و  ش  ودیم یانظهور، ظاهر و ع ینچه در اظهور و از خود برآمدن و هم آن

 .یابدیبقا و دوام م
الً در اش  عار  را مث یشهامص  داس یطور که بعض  آن یونانیان،به نزد  فوزیس

از جم ادات تا  یع تهم هم ه موج ودات طب   یابی م، یهوم ر و سوف ل س م  
تابع و م هر آن هستند .  یو همگ گیردیرا دربرم ی   انها و هم خداانس   ان

  یسفوز زم هوم ا ینبر وفا ا یزها نو فس  اد آن یرورتکون موجودات و ص  
و معدوم شدن   یجادا یعناهاست و نه به مآن یداشدنو ناپ یداشدنپ یبه معنا

س ها، چنانمطلا آن سا  یسفوز یمم اه یشد. حت  یرکه بعدها ت  دِ   و کون  و ف
و  یدایینگرش پ یناز هم یحاک ییهاارس  طو، هنوز نش  انه یدر آرا یعتطب
 موجودات وجود دارد . یداییناپ
اس   ت که کلمه  یکس    یناول یتوسباس   تان، هراکل یونانمت  ران  یانم در
صراحتا به  یسفوز شهور او ) طعه   بردیکار مبه اشیح م یمعنارا  . کالم م
شد   یه( را، رویس)فوز یعتطب( »123 ست که پنهان با   یناز هم ی،  حاک«آن ا

خود وجود اس  ت که به  یساس  ت. به وا ع، فوز یسوجوه خ ا و ظهور فوز
به  یسفوز یف. تعریابندیو  رار م ش  وندیم یداراش موجودات پدواس  طه

 ینچن یرا برخ یتوسهراکل یرکه جمله اخ  موجودات، چنان  یقت ت و حقذا
ه اس   ت ب  یونانیان  نزد  یقت و حق یساند ، ناظر به ارتباط فوز    ترجمه کرده 

 که بعدا خواهد آمد . یشرح
سطه موجودات طب   یونانیان اما ستان به وا که کلّ وجود  phusisبه  یپ یعیبا

شاعرانه و عارفانه از وجود   یاست، نبرده بودند. برع س، آنان تجربه و درک 
شتند که به ا  یسعنوان فوزبه س  جایندا .  دانینکه موجودات عالم چن یدندر

 یان اک که در پ  یزی و متاف  یزیک  لمرو موجودات به دو مرتبه ف   یمپس تقس   
س ه   سطو رم داد و فوز  یآرادر  یافالطون یبا مقدمات یونانیدوره فل   سیار

  یو م هوم یگاه جا  یونانی  یش   ینیان نزد پ یافت،  م دود متأخرش را    یمعنا 
 نداشت.
درك از  ینها در پرتو اداش  تند؟ در وا ع، آن« موجود»از  یچه درک یونانیان

ستند یم phainomenonموجود را  یس،فوز شتا از   یونانیواژه  ین. ادان م
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 یزیچ یداراست. پد « خود را ظاهر ساختن » یمعنابه phainesthaiمصدر  
ست که نما  شه واژه  ی. ر گیردی رار م یدو در معرض د شود یو ظاهر م یانا

  یاننما»و « درآوردن یروشنبه» یاست که به معنا یونانیphaino  یزفنومن ن
ست و آن ن « کردن شه از ر یزا ست. دروا ع،    ییروشنا  یمعنابه pha ی و نور ا
در    phaمشتا از آن است و بن    یسکه واژه فوزphueinدر واژه  phuبن  

phainesthai.که فنومن مشتا از آن است، مشترکند 
  یدارهاپد یعنی)وجود( در مقام ظهورش، موجودات   یسفوز یونانیان،نزد  به

  یدار. موجود، پدس  ازدیم« هس  ت» یگر،را روش  ن و ظاهر و به عبارت د
ما   یسم هر وجود )فوز یا )فنومن(  نان ت موجود   یان  اطع م  یزی( اس   ت. آ

ست =   ست on)ه . وجود در مقام ظهور دیدندی( نمeinai=  ی( و وجود )ه
 یرهظاهر لِذاته و مُ هر لغ یاش   را  یح ما یرنور اس   ت که به تعب  ونهمچ
 است.

 یش   هکه از ر  ینالت naturaبه  phusisدر ترجمه واژه    یخی،تار  یث ح از
nasci  یبه معنا   یک واژه نزد ینا یمعنا  که ینت، با ا اس    ییدن زا یمعنا به  

سطو ن    یسفوز ست و ار   یمذکور در کتاب دلتا یس،سوم فوز  یدر معنا یزا
که از آن در   یری، به ت س  natura یول آورد،یرا م ینمثال جن یعه،مابعدالطّب

  یو به اصطالت عرفان « شدن  یدارپد» یلاص  یشد، متضمّن معنا   ی رون وسط 
. چون م هوم ش  دیاز آن مراد م یعینبود و معموالً رش  د و نموّ طب« ظهور»

ستان ا  یونانظهور در  س  یاتدر اله ینکبا خود را به م هوم خلا   یجا ی یم
واژه مش   مول  دو ینا یگرکتاب مقدس داده بود. ت اوت د    یات بنابر ظاهر آ  

م دود   natura یول گرفت،یرا در بر م یزچهمه phusisاطالس آنها است. 
 ی یمس    یهاظاهر آموزه یرت ت تأث ینککه ا ش   دیم یبه موجودات ماد

 خوار و دون انگاشته شده بود .
  یونانیانرا نزد  aletheia یقتم هوم حق توانیمعنا م ینبه ا یسدرك فوز با

تان ن    فت  در یزباس    نانی . واژه یا و  aمرکب از دو بخش   یزن aletheia یو
letheia  .اس  تa  اس  ت و  ین  یش  وندپ یمثل زبان فارس   یونانیدر زبان
letheia رو  ینپرده و پوش  ش اس  ت و از ا  یبه معناaletheia یبه معنا  

 کشف الم جوب است. یو به اصطالت عرفان «یدگیناپوش»
ستان  ینزد ح ما به ست  یقتحق یونان، یبا .  گرندی دی ین(  ریس)فوز یو ه
(  یسوز)ف یکه هست کندیم و ظهور آیدیم یرونب یدگیاز پوش  یقتحق یو ت

ش   سازد. ناپو ست  یدگیخود را ظاهر  ست. از ا  یقتحق ی،ه   یدسرو پارمن ینا
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شنا  یقتحق یقت،در من ومه درباره حق ستجو م  ییرا در  لمرو رو و  کندیج
ست که در اند  ینبر هم شه مبنا ا ست از آن جهت   یقیموجودْ حق یونانیان ی ا

بودن  «یقیحق»را « موجود»چهارگانه  یاز معان ی یارسطو   کهینکه هست. ا 
ح م  یکبودن  یقیحق کهین( و  ائل است به اon hos alethes)  آوردیم

 داللت بر یز، نکندیکه هستند ظاهر م معنا است که موجودات را چنان  ینبه ا
ه بود ک  یسنگرش به فوز  یندارد . هم یقت و حق یسفوز یهمبس   تگ ینهم

کار برده ش   ود،  تاکنون به یز( نیت)ماه ذات یمعنابه  یعتموجب ش   د طب
 معنا مصطلو است. ینا یزن یکه در عرف فلس ه اسالمهمچنان
زد  ن یسفوز یهو اول یلاص   یبا توجه به معنا یزرش  د ناس  ت که ابن چنین

  یمعان ارسطو، در باب دال در یعهبر مابعدالطّب یشخو یرکب یردر ت س یونانیان،
س   یعت،طب شتقات آن در ت  ست اده م  یسواژه فوز یراز فعل نَجَم و م و  کندیا
صل واژه نجوم )پد  گویدیم ست و از   «هورظ» یشدن( در زبان عرب  یدارا ا
که   یزیاز چ ش   ودیداللت دارد بر هرچه که بارز و ظاهر م      یعت رو طب ینا

 .نبود
 یجه. نت4
قدمات م   ینذکر ا با  جه نت ینبه ا  توانیم  یا ض   وع ظهور که مو  ید رس    ی
  قتی)وجود( و حق یسباس  تان از فوز یونانیانفهم  یاص  ل یدکل یدارش  دنپد

ست    ست. ه صر  یدسچنان که پارمنآن ی،ا ست »که  کندیم یوت ست و   یه ه
ستی ن ست ن ی ست وعدم ممتنع      یقتی، حق «ی شامل دارد که واجبْ ا واحد و 

 اس ت و در مقام ظهور، موجودات )فنومن(ها م اهر آن هستند.
 و به« ظهور» ش  ناس  ییهس  ت یادبن یزن یاس  الم یعرفان و ح مت عرفان در
به عبارات مالّص  درا در   توانیاس  ت. م ض نمونه م «یتجل» یگرشد یرتعب

ت وصف اس ینواحد به ا یقتیحق ینیوجود ع گویدیاس ار  رجوع کرد که م
اس   ت. وجود مس   اوس   «یرهأن اب ال هور و مُ هر لغ یعظاهر بذاته بجم»که 
ذوات االکوان و اِظهاره لن س  ه بالذّات و لها   یلو ال ظهوره ف»اس  ت و  ورظه

با                نت  کا بل  جٍه مِن الوجوه،  ظاهرًة موجودًة بو نت  کا ما    یف یةً بِالعرض ل
 «.حجاب العدم و ظلمة االِخت اب

  نانیانیو( به نزد یا)اَلِتش یقت( با حقیسکه وجود )فوز یهمان نس   بت  مش   ابه 
ش  رت  یص  ریکه  وجود با حا دارد. چنان یزن یداش  ت، در عرفان اس  الم

الوجود و انّه هو   یف: »کندیفص  ل آغاز م ینرا با ا یشال  م خوفص  وص
از کثرات  یک وجود مس   اوس حا اس   ت که واحد اس   ت و هر   « . ال ا

ست. هر   شأنی موجودات  شؤون آن ا ستند.    یکاز  از موجودات م هر حا ه
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سم م ان از ر  یکلمه م هر در زبان عرب شه ا شدن » یبه معنا« ظَهَر» ی «  ظاهر 
ظاهرشدن حا   یاظهور وجود  یگاهجا یااست  م هر م ان  « شدن  یدارپد» یا

 است. یونانیواژه فنومن  یااست و معادل د 
حا در عالم وجود فهم و   یتجل یا وا ع،  ول عارفان مس   لمان به ظهور      در

س  ست که از آموزه   یریت   «خَلَا اللّه»نان، در  رآن دارند. از نگاه آ« خلقت»ا
از موجودات م هر حا هس  تند و او را  یکاس  ت. هر «ظَهَر اللّه» یبه معنا

 . «بیند در همه شکی]است[ که ظهور م یهست» یجام یان. به بنمایانندیم
  یدر نگاه عارفان، به معنا گویند،یم «یهتش  ب»امر که اص  طالحا به آن  ینا اما

 یهاس  ت. بنابر  اعده ح منزه از همه آنچون او م یس  ت،حا ن «یهتنز»رفع 
 که،ینا ینمنها، عارفان مسلمان در ع  بٍیبش  یسو ل یابکلّ االش  یقةال ق یطبس 

ها به ظهور   حا از خلا هس   تند، برخالف آن  یه مانند مت لمان،  ائل به تنز      
 معتقدند . یزن یه،تشب یعنیحا در موجودات، 

ه ب یع ی دانست ن موج ودات طب    یالوه یزباست ان ن  یونانی ان  یش ه اند در
مصطل و در عرف عرفا است.   یبه معن ا  ی ه تشب یشهاز اند یحاک   یوجه  

 زیبر آن بود که مبدأ  همه چ»به نقل از ارس  طو گ ته ش  ده که طالس  کهینا
ست  ست  یانپُر از خدا یزهمه چ: »گویدیکه م ی، درحال« آب ا  کهینا یا، « ا

ر  د یعیکه موجودات طب بینیمیم یودو هز به نقل از هومر یونانیدر  ص    
که  Geaدارند        مثالً   یهستند و شأن الوه یزن یاناز خدا ی یحال  ینع

نام    یعیطب ینهم زم خدا  ی یاس   ت و هم   یا  ین،زم یخدا  یعنی یان، از 
Oceanus ی           نوع یاهادر یاس  ت و هم خدا یعیطب یایکه هم در  

شب " صطالت عرفان  "انگارییهت ست که نبا  یبه ا شه آن را با اند یدا مه خدا ه» ی
حلول و ات اد  ی،در ح مت اس  الم یجکه در وا ع به اص  طالت را  «یانگار

بر  ینگرش مبتن ینباس  تان در ابتدا در ع یونانیان یرااس  ت، اش  تباه کرد . ز 
  اگرچه بودند یزمطلا او ن یهدر جهان،  ائل به تنز یتظهور الوه یعنی یه،تشب

شب اعت یجبه تدر مسخ   و ینی ص  د  ینشدن ا  یقتاز حق یو عار یهقاد به ت
از   . جدا ش  دن لوگوسیافتغلبه  «یناالوّل یراس  اط»و نس  خ آنها به عنوان 

 ت.رخداد اس ینا یگروجوه د یزیک،از متاف یزیکف یگرد یثیموتوس  و از ح
ثار ح ما   در پارمن      یونان  یوا ع، در آ با  یتسو هراکل یدس باس   تان مثل    و 

شتر ب صراحت  وجه ت یثابته ، نوع یاناز همه در آثار افالطون، در  ول به اع ی
 ینرو اس   ت که افالطون، در ع  ین. از اش   ودیم یده هم د یه و تذکر به تنز  
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 نوان ص   ، از هومر، به ع ینا یاد داش  تیدعوت به ح ظ حرمت و گرام
 اش  وارد نشود.فاضله ینهکه به مد خواهدیها، مآن یندگانسرا یناز اول ی ی
س  یاتدر اله یونانی،از دوره  پس شأن و   یکلمه ازل یالوگوس  ی ی،م همان 
شه اند یول یابد،یرا م یونانی یسفوز یگاهجا ه نزد  ب یسفوز یتجل یاظهور  ی

آن  هیج. نتش  ودیم یدهو فهم یلبه آموزه تجس  ّد  پدر در پس  ر تبد یونانیان،
وشته  ن یاباش یعتطب هاوان که با عنوان دربارفر یهاکه با وجود رساله شودیم
را  یعتو طب یابدیم یرمز ییو معنا یننماد یریگاه ت س   یکه حت ش  ود،یم

خود  یو لذا ارزش وجود یتشأن م هر  یعتعالم طب دانند،یم یمخلوس اله
 .دهدیاز دست م یعت،طب یرا، نسبت به عالم ورا

 خود یدر افا ف ر یقت و نس   بت آن با وجود و حق   یسبه م هوم فوز  اگر
 یآرا یم،کن یش   هآن عالم اند   یباس   تان توجه و در فض   ا     یونان  یح ما 

چه مت اوت از آن کندیم یداپ یگریمعنا و وجه د یزن یونانی  یانس  وفس  طائ
 هبا رجوع و اعتنا ب یز،ن جاینها پرداخت. در اارس  طو به ص  راحت به رد آن

رفان از م هوم ظهور و نسبت آن با حا و وجود داشتند،    که عا یدرك و فهم
باستان    ونانیدر  ییو ت  ر سوفسطا   یانها به سوفسطائ  که نگرش آن بینیمیم
سوفان ف یمت اوت از آرا یزن سطو  یل شّائ  ییار صرفا آن    یم ست که  ا به ها را
 . دیدندیرد و ابطال را م یدهد
 


