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 ينه فاضله مهدویآرمان شهر افالطون در پرتو مد ینقد و بررس
  *مطلق يجواد اکبر

  دهيچک
شـه  ين بشر است که انديريد يآرزو، نباشد ياثر يعيطب يزندگ يهاکه در آن از دغدغه ينيآرمان شهر زم

ـ چون سـقراط و افالطـون بـه ا    يه است. بزرگانا را به خود مشغول ساختين فالسفه دنيبزرگتر ن بحـث  ي
ـ شـه يداده است. در اسـالم هـم اند   ين تفکرات نظم منطقيپرداخته و ارسطو به ا و  يچـون فـاراب   يوران
  ن آن برآمده اند.ييمالصدرا در صدد تب

ـتان و مد يا از آرمان شهر يگو ياسهيمقا يآرمان شهرها در پ يان تمامين مجال از ميا نـه فاضـله   يونان باس
ان داشته اسـت.  ينه بيدانستن مد ياخرو - يويا دنيصرف  يوياست و تفاوت آن دو را در نگاه دن يمهدو
 يندارد؛ تمام يز به سمت کمال مطلق در حرکت بوده و خساست و اسراف جائيهمه چ ينه مهدويدر مد

  ر هستند.يپذتيمردم هم مسئول
را  ينه فاضـله مهـدو  يآرمان شهر افالطون با مد يهاشباهت يونانينه فاضله ين مديين مقاله با ارائه تبيدر ا

ـ ايم ف کردهيتعر ينيزم يرا آرمان شهر ينه مهدويمد، ان نواقص آنيو پس از بايم ان نمودهيب ن يکه در ع
  ست.ين نييصرف قابل تب يويدارد که با نگاه دن يانسان راه به افق بلند يويدنهاي رفع دغدغه
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  مقدمه
تا آنجـا  ، اوردین راز سردرنیگاه هم از اچید بشر هیاست. شا یات هنوز بر بشر مخفیت حیقت و ماهیحق

مزبـور   يایـ رؤ فارغ نبوده است. یستیبهز يایگاه از رؤچیانسان ه، اد مانده استیخ به یکه در حافظه تار
» نـه فاضـله  یمد«شـۀ  ین نمونه آن در اندیافته است. بارزتریتبلور  یگوناگون ياهانسان به گونه یدر زندگ

ن یـ سـت. بحـث از ا  یموجـود جامعـه بشـري ن    يهااز دغدغه يکه در آن اثر يشود. آرمان شهریده مید
  وضع مطلوب است.  يگذر از وضع موجود به سو يبرا یعه حرکتیطل، نهیمد

ان یـ رود تا پایانسان بوده و گمان نم یشگیهم يایرؤ، ینعالوه بر بهشت آسما، ینیبهشت موعود زم
افته اسـت کـه   ی ینات گوناگونیتع، خیان اوراق تاریشه در مین اندیجاد شود. اما همیدر آن ا يرییخ تغیتار

  دارد. يشه بشریرة اندین موضوع در دایت این خود نشان از اهمیا
  .ینید يهاشهیه مذهب و انداز نگا يریاست بر این موضوع؛ تحر يریتحر، این مقاله

  نه فاضلهيات مديخصوص
شـه  یاز اند يرید تصـو یـ به ناچار ابتـدا با ، ینیشه دینه فاضله و ارتباط آن با اندیات مدیفهم خصوص يبرا
م. از یابیـ شـه را بـاز  ین اندیـ نـات گونـاگون ا  یگوناگون آن ارائه نمـود تـا تع   يهادر قرائت» نه فاضلهیمد«

کـرد از  ین مقاله تنهـا بـه دو رو  یدر ا، از حوصله یک مقاله خارج است يدارمنهن بحث دایآنجایی که چن
  پردازیم.ونان باستان و اسالم مییشمندان یان اندیم

، ن موضـوع یـ ح از ایصـح  یتالش شده تا بـا برداشـت  ، اد شدهیوه تفکر یمشخصات دو ش يریگیبا پ
  م.یابیباز ینیک آرمان زمیدر برابر ، عک امر جامیبه عنوان ، مواضع مذهب را در بحث از آرمان شهر

  شهر مراد افالطون
جامعـه   يهـا یبراسـاس نابسـامان  ، خـاص  ياچـه ینه فاضله از دریوران به مدشهینگاه اند، خیدر طول تار

نگرد و بـر  یها میبه نابسامان، ن منظریا است. وي از یاسیعمدتاً س افالطوندگاه یخودشان بوده است. د
  نویسد:  یدهد. او میحل ارائه م ن اساس هم راهیهم

ـ  ین يزین جنون چیاند. احکومت کرده یعیطبریک نوع جنون غیله یزمامداران عموماً به وس  یست کـه کس
پـس حکومـت زمامـداران بـر اسـاس      ، سـت ین جنون علم نیا یعنیرد؛ یم گیا تعلیم دهد یرا تعلبتواند آن

اورنـد  یتواننـد حکومـت خـوب بـه وجـود ب     یان نمست. لذا زمامدارین یه فلسفیو بر پا یح و علمیصح
  ).79ص، 1359، (پازارگاد

ن نظـام صـاحبان   یـ در ا«معتقد اسـت:  ، افالطون مشکل جامعه زمان خودش را کنار نهادن فالسفه دانسته
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و تکـاثر امـوال    یخـواه ج دچار حرص و فـزون یفلذا به تدر، دور هستندلت بهیقدرت از حکمت و فض
  (همان).» گردندیم

 یهاست؛ چراکه مردم در حـال ن حکومتیاز منفورتر یکی، افالطونهم در نظر  یکومت دموکراسح
ح را ندارنـد. حکـام هـم بـه دلیـل      یشه و قضـاوت صـح  یبر سرنوشت خود مسلط هستند که قدرت اند

ت بـه  یـ ن امـر در نها یـ ند مـردم باشـد. ا  یصادر کنند که خوشـا  یخواهند کرد احکام یخوشامد آنان سع
ا حکومـت  یـ  یگارشـ یهـا هـم اشـکاالت خـود را دارنـد؛ نظـام ال      ر نظامیانجامد. سایامعه مج یفروپاش

، يهم نظام سـتمگر ، تیاجتماع است. در نها یدگیش از هم پاشیت بوده و انتهایحکومت اقل، ثروتمندان
). بـا  493- 488و ص 478ص، 1359، توانست حاکم باشـد (پازارگـاد  یبود که م ین نوع نظامیترظالمانه

اش نـه فاضـله  یراهبـرد وي در مد ، هـا ن نظـام یـ ها و انتقادات سخت وي بر هر یک از ان نظامیوجه به ات
  دهد.ینشان م یک معضل فلسفیدارد و او را درصدد حل  یفلسف یبلکه حالت، ستیمدار نانسان

 یژگـ یو يلزومـاً دارا ، قـت یرسـد کـه حق  جه میین نتیخود به ا» مثُل«ه یدر نظر، از یک سو افالطون
جـه کـامالً معقـول    ین نتیـ موجـود بـه ا   يهااستیوضع س یثباتیاز ب، ن اساسیت است. بر ایثبات و کل

ش را بـه  یآل بوده و جامعه تحـت سـلطه خـو   دهیا یاسیتوانند نظام سینم، موجود يهاد که نظامیرسیم
ن نظام باثبـات  یا افالطون باثبات بود. یاسیک نظام سید دنبال یبا، نیسامان و صالح راهنمون کنند. بنابرا

ده اسـت؛ چراکـه او   یق (مثُل) رسیباشد که به مقام درك حقا یش کسیبیند که فرمانروایم يارا در جامعه
م او بـه  یدهـد و تصـم  یص مـ یمصالح مردم را بهتر از خودشـان تشـخ  ، قتیبه واسطه اتصال با عالم حق

بـه  ، )یقیلسوفان (فالسفه حقیرسد که فین مایبه پا یمشکالت جوامع زمان، تر است. پسکیقت نزدیحق
  لسوف باشند.یاران فیا شهریبرسند  ياریمقام شهر

فالسـفه پادشـاه   ، مگر آنکـه در شـهرها  ، افتیهرگز نقصان نخواهند ، ده من مفاسد نوع بشری...بلکه به عق
نـد و  یفالسـفه درآ و جداً در سلک  یبه راست، و سلطنت دارند یاکنون عنوان پادشاها آنان که همی، شوند

، 21ج، 1387، ي؛ مطهر545ص ، 1360، با حکمت تواماً در فرد واحد جمع شود (افالطون یاسیس يروین
  ).50- 49ص

ـ ا، برشـمرده  یقـ یفلسفۀ حق يبرا افالطونکه  یازاتیاز جمله امت شـناخت همـه    ين اسـت: رغبـت بـرا   ی
پسـت شـمردن    و خلـوص؛ به صـدق   یقیعداوت و خصومت با دروغ و محبت حق ل؛یاص يهاتیواقع

 ف؛یـ عـدالت و اخـالق لط   شـه؛ یاند يعلـو ادراکـات و آزاد   به مـال و ثـروت؛   ییاعتنایب ؛یلذات جسم
ص ، 1382، گـادامر ( یفطرت مـنظم و قـانون   محفوظات و يادآوریسرعت انتقال در خاطرات و قدرت 

  ).546ص ، 1360، و افالطون 80
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 بافت»طبقه حـاکم قـرار دارد   ، ن جامعهیدهد. در رأس ایل میکتش یطبقات يااو را جامعه» شهر مراد
ر طبقـات دارد. وي  یبـا سـا   ياشراف جامعه است که تفاوت جـوهر  یک معنیتر و به لتیکه طبقه بافض

د بـا حکـم   یـ ز آن بایداند. البته دروغ مثل دارو است که تجـو ز مییرهبران جامعه جا يرا برا ییدروغگو
زمامـداران شـهر اسـت کـه هـر وقـت        يفقط بـرا ، مجاز باشد یکس يااگر دروغ گفتن بر«پزشک باشد: 
  ).152ص، 1360، (افالطون» ب دهدیخواه دشمن و خواه اهل شهر را فر، جاب کندیصالح شهر ا
در حکومــت فالســفه ، یدر عــدل و از نظــر اجتمــاع، يکمــال مطلــوب را از نظــر فــرد افالطــون

ن یبـودن چنـ   یاییـ دارد. خود او هم به رؤ یلیل او جنبه تخهمانند مث، يان جامعهیداند.البته تحقق چنیم
، د یـا نـه (افالطـون   یـ به وجود آ يان جامعهیکند. براي وي اساساً مهم نیست که چنیاعتراف م ياجامعه
چون آرمـان عـدالت و اعتـدال     يگرید يهااز آرمان، ). البته افالطون314ص، 1360و  548ص، م1980
  است. یاسیو س ید. اما رویکرد این مباحث فلسفیگوینه فاضله سخن میدر مد

ـ فرمانبرداران از فرمانروا یت الزم و مقتضینه عبارت است از: تبعیاعتدال مد ـ نـه در ا یان. عـدالت مد ی ن ی
عادل است  ینه وقتیمواظب و متوجه کار خود باشد... مد، گرانیبدون دخالت در کار د، است که هرکس

وظـائف مربـوط بـه خـود را بـه      ، ف شده استیب و تألیت از آنها ترککه طبقا يکه تمام طبقات و افراد
  ).313ص، 1375، ح انجام دهند (کاپلستونیسته و صحیشا یقیطر

ز آرمان شـهر خـود   ین ارسطوخورد؛ یونان باستان به چشم میخ تمدن یدر تمام تار، ن نوع نگرشیا
را در جهـت   یاسـ یس نظـام س یتأسکند. وي در ابتدا یان میب یاسیس -یک نوع قرائت فلسفیرا با 

» سـتن اسـت  یسـتن بلکـه بهز  ینـه تنهـا ز   یاسـ یهدف جامعه س«د: یگومی، ها دانستهیرفع نابسامان
  ).123ص، 1358، (ارسطو
 يریکـارگ دانـد. وي سـعادت را در بـه   یرا سعادت انسـان مـ   یاسیت جامعۀ سیمحور و غا، ارسطو

از نظـر وي جامعـه   ، نیکنـد. بنـابرا  یوجو مستو اعتدال ج ییلت را در دانایلت دانسته و فضیفض
 يشـتر یلت بیو فضـ  ییباشد که از دانـا  یکس، است که در رأس هرم آن ياجامعه، مطلوب یاسیس

ن یتـر ز از مهـم یـ بلکـه اعتـدال ن  ، سـت یلت نیتنهـا مـالك فضـ    ییبرخوردار است. البته چـون دانـا  
و  یوة زنـدگ ین شیارتباط با بهتر در یضابطه و دستورالعمل مطلق ارسطو، است یاصل يهاشاخصه
، قابل انطباق بـا شـرایط گونـاگون    يادهد ضابطهیح میبلکه ترج، دهدیجامعه ارائه نم یاسینظام س

  د:یگویروي مما قرار دهد. ازاین يش رویپ
شتر مردمـان و  یاست که ب یو حکومت یچنان روش زندگن سازمان حکومت... آنین بهترییدر تع، ار مایمع

ـ فـارغ از هـر ق  ، لتیستن بافضین در زیباشد... سعادت راست یرفتنیاب و پذیا را آسانکشوره  يد و بنـد ی



   ۹۳ نقد و بررسي آرمان شهر افالطون در پرتو مدينه فاضله مهدوي

ـ آن اسـت کـه بـر پا   ، ین گونـه زنـدگ  ید بهتـر یآینجا برمیاست. از ا يروانهیلت هم در میاست و فض ه ی
  ).179- 178ص، 1358، باشد که همه کس بتواند به آن برسد (ارسطو يو در حد يروانهیم

ن دو یـ ک از ایـ چ یم که در هـ یشویجه رهنمون مین نتیبه ا افالطون و ارسطوت و تأمل در نظرات با دق
ن یـ د ایـ گـر مؤ ینـۀ د یخورد. قرید به چشم نمید انسان مدارانه قرون جدیاز تفکرات جد ییردپا، دیدگاه

تـاب  ی از کیهـا رسـماً در بخـش   ارسـطو لسـوف اسـت.   ین هر دو فیاز جانب ا يدارپذیرش برده، مدعا
 یز به طور کلـ ین افالطون). 16- 7ص، 2بخش، 1358، پردازد (ارسطویم يدارخود به بحث برده استیس

از  يان بـاور اسـت کـه عـده    یها نهاده و بر انه فاضله را بر تفاوت سرشت و گوهر انسانیاساس نظام مد
اسـت. دسـته   آنهـا از آهـن و بـرنج     ياند و جنس وجـود ده شدهیش فرودست آفریعت خویمردم در طب

هسـتند. صـالح    ییو فرمـانروا  يسـته سـرور  یشا، افتـه یکه سرشت آنـان از طـال و نقـره وجـود     ، گرید
نـد از:  اسه طبقه براى مردم قایل اسـت کـه عبـارت    . وياز باالدستان است يو فرمانبر یفرودستان بندگ

نقـره و طـال تشـبیه    ، ارزش طبقاتى آنان را بـه ترتیـب بـه آهـن     وي .سپاهیان و سیاستمداران، ورانپیشه
  :نویسدمى، کند و گروه سوم را داراى استعداد طالیى و الیق تربیت معرفى کردهمى

در شـهر اقامـت   ، اى جدابه پرستارانى که در محله، فرزندان افراد نخبه شهر را به پرورشگاه برده، مأموران
در محلـى  ، اندوعى نقص به دنیا آمدهولى اطفال افراد پست و آنهایى را که با ن .سپارندمى، خواهند داشت

  ).316- 315و  202ص، 1980، (همان مخفى و دور از انظار پنهان خواهند کرد

  ينه فاضله مهدويمد
  کرد: یتوان از دو جهت بررسیرا م يحضرت مهد یجامعه آرمان

د بشـر  کـه در وضـع موجـو    ید در انتظار تحقق آن نشست؛ آرمـان یدوردست که با یبه عنوان آرمان، اول
 يبـرا  یواقعـ  ییبـه عنـوان الگـو   ، آن یآرمـان  يهـا یژگـ یبا تمـام و  يشهرکین، ندارد. دوم يریچ تأثیه

مـا را جهـت بخشـد.     یاجتمـاع  يهاتواند حرکتیکه م، یخارج یبه وضع موجود و هدف یبخشسامان
 ). امـا 187ص، 1383، یخواهـد بـود (قـوام    يبه دست حضرت مهـد ، ن آرمانیالبته تحقق کامل ا

م با الگو قرار دادن جامعـه مطلـوب   ید تالش کنیبا، ستیبه جامعه موعود ن یابیق دستیاکنون که توفهم
  م.یشتن باشیخو يپاك برا ياجاد جامعهیدرصدد ا، يمهدو
ـ ، کردنـد یارائه م ینه انتزاعیمد ینوع، مزبور يفاضله بشر يهانهیمد«  ياچهـره  ينـه مهـدو  یمد یول
وجود دارد؛ چراکه انسان در وجـود   یاست که در آن مشارکت همگان يانهی؛ مددارد یرانتزاعیو غ یواقع

و  یژگـ یو يد دارایـ گـذار با قـانون «ازمند قانون اسـت.  یر از مشارکت بوده و مشارکت نیو بقاي آن ناگز
تـوان در  ینـه را مـ  ین مدیـ از ا يا). جلوه379ص، 1383، (مالصدرا» گران ندارندیباشد که د یتیخصوص

۹۴     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان  

قـرار داده اسـت؛    یافتنیـ نـه فاضـله او را دسـت    یمد، نیصـدرالمتأله مشاهده کرد. نظرات  صدرامالآراء 
). ایـن  564ص، 1354، خداسـت (مالصـدرا   يکه سبب صعود انسان به سـو  یزماننیو ا ییایدن يانهیمد
س جامعـه خالصـه   یرئـ  يبـرا  يو بـدن قـو  ، حیزبـان فصـ  ، یصه کمال نفسانیدر سه خص، نه فاضلهیمد
» باشد کـه نفسـش کامـل و در مرتبـه عقـل بالفعـل باشـد        یانسان«د ینه بایس مدیطبق نظر او رئ شود؛یم

با زبان خود بتواند آنچه کـه  ، اًین است. ثانیس جامعه همیرئ يبرا، ). کمال اول562ص، 1354، (مالصدرا
بـه سـعادت    لیـ ه نیکه ما یدر سخن مجسم بدارد و از عهدة ارشاد به سعادت و کارهای یداند به خوبیم

 يمعاشـرت و انجـام کارهـا    يبـرا  یبدن يداریتوان و پا يدارا، صه اولید. عالوه بر دو خصیبرآ، هستند
  ).563ص، 1354، جنگ باشد (مالصدرا

هسـتند کـه    يادیـ ز يازمنـد خصـائص فطـر   یکامـل بـودن ن   يبـرا ، صـه ین سـه خص یـ هر یـک از ا 
کنــد یمــ يآورجمــع، گرفتــه شــده ینــیکــه از مباحــث د ياصــهیآن را در دوازده خص، نیصــدرالمتاله

  ).564ص، 1354، (مالصدرا

  ينه فاضله مهدويمد يهايژگيو
 ینـ یط در نگاه بـه بعـد زم  ید و از افراط و تفریجویش را میشتن خویانسان خو، ينه فاضله مهدویدر مد

. وجـو کنـد  ن جسـت یزم يست که بهشت موعود را فقط روین نیچننیدور است. اش بهیخو یبا ملکوت
نظـام آن  ، ز نموده اسـت یاپرستانه پرهیدن یشیاندا آخرتی، زیآممعاش یشیاندانسان از معاد، نهین مدیدر ا

، نیـ برنـد و د یبه سر مـ  یو حساب شده است. در آنجا مردم در قناعت و فراوان یکسره عقالنی، جامعه
  دارد. ياژهیگاه ویجا

  م:یپردازینه مین مدیحاکم ا يهایژگیان وبه بی، ينه فاضله مهدویمد يهایژگیان ویپیش از ب
ات یـ ن شده کـه در روا ییش تعیاز پ یاست؛ شخص یشخص يموعود، تیموعود اسالم به لحاظ ماه

وي  یجسـمان  یژگیو یحاالت چهره و حت، يسن و خلق و خو، لیشما، تبار له ویقب، هیکن، نام، یاسالم
موعـود اسـالم   ، زیـ . از جهـت خاسـتگاه ن  )119- 114ص، 1386، ان شده اسـت (اکبرنـژاد  یبه صراحت ب

تـوان آن را از سـنخ   یم، نیدارد. عالوه بر ا یجمع یروشن است و آرمان ياندهید به آیبرگرفته شده از ام
، عطـار انیکرده اسـت (موحـد   ییگوشیافته و آن را پیدر یامبر به وحیدانست که پ یاله یص سنتیتشخ

ـ ا، دارد یجمع یشنجات بخ، ). به لحاظ کارکرد32- 30ص، 1388 ، ریکـه بـا تعـاب    یاتیـ ن بحـث از روا ی
آیــد دســت مــیاســتفاده کــرده بــه» هــذه االمــۀ یعمــل علــی«و ، »یامتــ یخــرج فــی«، »ملــک النــاسی«

عـدل و... و هـم    یبرپـای ، یهم اجتمـاع ، ). سنخ نجات موعود308و157، 26ص، تایب، یگانیگلپای(صاف
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شـمول اسـت.   ر و جهانیبلکه فراگ، و قوم مدارانه نبودها ین نجات بخشیاست. همچن، نیاقامه د، يمعنو
ز موعـود  یـ شـود. بـه لحـاظ آرمـان ن    یاستفاده م» الًمأل االرض قسطاً و عدی«مثل  يریاز تعاب، ن مطلبیا

امبر دعـوت  یـ سـنت پ  يایـ کتـاب خـدا و اح   يمردم را به سـو  یموعود اسالم، اسالم رو به گذشته دارد
ـ یـ «و » یسنته سـنت «مثل  يریقت از تعابین حقیکند. ایم ـ   یدعوهم ال شـود  یو... اسـتفاده مـ  » یکتـاب رب

از کارهـا در زمـان او    ياری). البته از آنجا کـه بسـ  138و  136و  73ث یحد، ق1411، محققاناز  ی(جمع
ز دانسـت. در  یـ تـوان دعـوت او را رو بـه جلـو ن    یمـ ، امبر نبوده استیانجام خواهد گرفت که در زمان پ

شـوند  یبرخـوردار مـ   یاز نعمتـ ، يت مهدینکه در والین مطلب اشاره دارد؛ مثل ایه اات هم بیروا یبرخ
 ).319و  139ث یحد، ق1411، اند (همانرا نداشتهنکه هرگز آ

 يهـا یژگیتوان ویم، میو جامعه مؤمنان گفت یکه در مورد شرایط منج يان مقدمهیبا توجه به ا
 يازینیت روح بیو تقو ییا و گسترش عدل از سویاح: «ان کردین بیچننیرا ا یجامعه فاضله اسالم

اسـت   يو شـاخص مهـم آرمـان شـهر مهـدو      یدو رکـن اساسـ  ، گرید يها از سودر قلوب انسان
 ).258ص، 1389، یآملي(جواد

بشـر قـرار    يخ فـرارو یر ناشده در طول تاریتعب یاییهمچون رو، آن یواقع يکه به معنا، . عدالت1
از  ياریاسـت. در بسـ   ام امـام زمـان  یـ ات منحصر به فرد قیوصاز جمله خص، گرفته است

آن  ياد شـده اسـت. در مـوارد   یـ کامل عـدالت   یاز آن حضرت به عنوان مظهر و تجل، اتیروا
ماه مبارك  ي). در دعا318ص، ق1416، ده شده است (صدوقیاول و آخر عدالت نام، حضرت

، یاصـفهان ي(موسو» مل و العدل المنتظرک القائم المؤیول یاللهم صل عل«د: یفرمایرمضان هم م
د یـ در ق یچ انسـان یه، يۀ عدالت مهدوی). در سا187-179ص، 1386، ؛ اکبرنژاد118ص، 1381
، 52ج، ق1379، یرسـد (مجلسـ  یبـه او مـ   یماند و حقـوق هـر کسـ   ینم یباق یو بردگ یبندگ
 ).120و  57ص، 51و ج 362و  225-224ص

پذیر اسـت کـه   امکان ین در صورتیش است. اینه رفاه و آسایمد، ينه فاضله مهدویمد، . از سوي دیگر2
ـ ا، اتیـ مند گـردد. روا ش از عدالت بهرهیشاپیپ هـا و  وفـور نعمـت  ، کثـرت مـال   ينـه را دارا ین مدی

... بـذل و بخشـش امـام بـر همگـان تـا       ، افتنیـ از رنج طلب کـردن و ن  یآسودگ، یپدریپ يهاباران
و ج  123و  58و  57ص ، 51ج، ق1379، یمجلسـ کنـد ( یمـ  یفـ گران معریاز طلب مال د يازینیب

 ).  190و  187ص، 1386، اکبرنژاد ؛390ص، 52
فرمـا اسـت.   حکم یت واقعیامن، نهین مدینه امن آرامش است. در ایمد، هاي این مدینه. از دیگر ویژگی3

داننـد  یشـان مـ  ) را در مـورد امـام زمـان و اصـحاب    55ه وعد (نور: یر آیات امام صادق تفسیدر روا

۹۶     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان  

پرخطـر و نـاامن    يهـا گردنـه  يبـرا  یجـای  ی). در آرمان شهر اسالم189- 188ص، 1386، (اکبرنژاد
، یآملـ  يشـود (جـواد  یحـاکم مـ  » یعیو تشر ینیتکو«ت مطلق یوجود ندارد. در عصر امام زمان امن

 ).260- 259ص، 1389
رفتـه و همـه    يمحـور سراغ انسان م جهان غرب بهیت از دیگر ویژگی این مدینه است. گفتینه تربی. مد4

انسان را دچار بحـران نمـوده   ، ن جهانیهم یکند؛ ولیاو معنا م يهاز را بر اساس انسان و خواستهیچ
فقـط بعـد   ، انسان ير ابعاد وجودیبه انسان نموده است و با غفلت از سا يبعداست؛ چراکه نگاه تک

انسـان لحـاظ شـده     يابعـاد وجـود   یتمـام ، یاو را لحاظ کرده است. اما در آرمان شهر اسالم يماد
ز لحـاظ  ین يو معنو یروح ياز غنا يمندبهره، است ين حال که سخن از رفاه مادیاست؛ آنجا در ع

 ).374ص، تابی، یگانیگلپا ی؛ صاف123و  51ص، 84ج، ق1379، یشده است (مجلس
) و 51، 57ص، ق1379 ،یرسـاند (مجلسـ  ینه علم: با آمدن او عقول و خردها را به کمال مـ ی. مد5

دهـد. در پرتـو آرمـان    یتک افراد اعم از زن و مرد گسترش مرا تا سراپرده وجود تک يریادگی
، 2ج، ق1409، يکننـد (راونـد  یدا مـ یـ ست و هفت بخش علم دسـت پ یبه تمام ب يشهر مهدو

داشـتند   یفقـط بـه دو بخـش آن دسترسـ     یقبلـ  يهـا شـرفت یپ یکه با تمام ی) در حال841ص
 ).263ص، 1389، یآمل ي(جواد

بـه دسـت   ، قـدرت اسـت. حکومـت    ینۀ مستضعفان اسـت. عصـر او عصـر جابجـای    یمد، . این مدینه6
مظلومـان   يعصر عزّت و سربلند، ). عصر ظهور او5مستضعف جامعه خواهد بود (قصص: يهاتوده

 ).266ص، 1389، یآمل يستمگران خواهد بود (جواد ییو شکست نها يو خوار
اران حضـرت  یـ  یل هسـته اصـل  یشـود. زنـان در تشـک   ت زنان توجه ویژه مـی یه به موقع. در این مدین7

 دارند. ینقش اساس يمهد
» ز هسـت یـ زن ن 50ند که با آنان یتن از مردان نزد او آ 313به خدا سوگند که «ند: یفرمایم امام باقر

  ).223ص، 52ج، ق1379، ی(مجلس
  کند:ین موضوع دو نکته را روشن میا

ت آنـان خـوار شـمرده    یش محروم بـوده و شخصـ  یاز حقوق خو، خیزنان که در طول تار، هنکیاول ا
زن ، ن جامعـه یـ حکومت شرکت خواهند کـرد. در ا  ینه فاضله به عنوان کارگزاران اصلیدر مد، شده بود

  افت.یش را بازخواهد یخو یارزش واقع
ن یـ افـت. ا یور خواهنـد  حضـ  ين ساختن معارف و اصول انقالب مهدویگزیزنان در جا، نکهیدوم ا
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از  یحـاک ، اسـت  یتـ یو ترب یفرهنگـ ، یل اجتمـاع یزنان در مسا ینکه نشانگر نقش اساسیعالوه بر ا، امر
گـردد  یمطـرح مـ   ياها در مورد جامعهیژگین ویا یباشد. تمامیم یجامعه منتظر فعل يکامل برا ییالگو

د و کـارگزاران آن بـر سراسـر جهـان     دار یحکومت جهان، اتی) و روا5؛ قصص: 55ات (نور: یکه طبق آ
 ).1121ص، 1308، دی؛ مف421ص، تایب، یحنف يخالفت خواهند داشت (قندوز

  مومنان يهايژگيو
بـا   ياخواهد جامعـه یات ذکر شده قرار داشته و میبا خصوص یکه در رأس آن حاکم، یگذاران نظامهیپا

هـر کـس ممکـن     ين شرایط بـرا یص ایخداشته باشند. تش ید شرایط خاصیبا، ات برپا کندیآن خصوص
، ن جامعـه یـ ا يم بـرا یبـرد. قـرآن کـر    یآن پـ  يایـ تـوان بـه زوا  یات میق قرآن و روایست. تنها از طرین

، 1383، يخالصـه کـرد (حـائر    سه عنـوان  لیذ، توان آن را در هشت بندیکند که میبیان م یاتیخصوص
  .)252- 241ص، 1381، يسعد ؛234- 220ص

خـداجو دارد.   ی). انسـان فطرتـ  36: يکنند (شـور یمان به خدا دارند و توکل به خدا می. رابطه با خدا: ا1
بر همگـان آشـکارا عرضـه    ، ن حق به عنوان تنها راه سعادتید، گستر امام عصردر حکومت عدل

 ).58ح، 51ج، ق1379، یشود (مجلسیم
بخشـند  مـى  را خشـم خطاهـا  هنگـام   و کننـد مـى  هـا زشتی و بزرگ گناهان از . رابطه با خود: اجتناب2

فطـرت خواهنـد بـود. امـام      يبه ندا ییگوها به دنبال پاسخانسان، ي). در حکومت مهدو37: ي(شور
، خداوند دست خود را بر سر بندگان نهـد و بـه سـبب آن   ، ام کندیقائم ما ق یوقت«ند: یفرمایم باقر
  ).25ص، ق1388، ینی(کل »شان را به تکامل رساندیشان را کامل کند و اخالق ایا يهاعقل

: يکننـد (شـور  مى ش را انفاقیخو يهایدارای است. یکدیگر با مشورت پایه بر . رابطه با خلق: کارشان3
 یو انسـان  یالهـ  يهااز ارزش ياریبس. )39: يگیرند (شورمى انتقام، رسد آنان به ستمى چون و )38

کنـد. در  یدا مـ یـ گـران تحقـق پ  یرتبـاط بـا د  و ... در پرتو ا، سخاوت، ثاریا، يدارامانت، مثل صداقت
فرهنگ و قضاوت و... خواهـد بـود   ، اعم از اقتصاد، هانهیعدالت در همه زم، يحکومت فاضله مهدو

، تـا بـی ، یگـان یگلپا یصـاف ، 390و  352و  339- 337و  88و  81و  29ص، 52ج، ق1379، ی(مجلس
  ).367و 332ص، 2ج

فکر بشر را بـا توجـه بـه عوامـل سـعادت او       ياست و بلندانده روشن ینگاه به آ، يان جامعهیدر چن
ن عوامـل را بـه   یـ د. ایـ د يویتوان صرفاً دنیاي را نمعوامل پیدایش چنین جامعه، رودهد؛ ازاینینشان م

  ن استنباط کرد:یتوان چنیم، نحو علت ناقصه
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داشـتن  ، کـو ینده و امـور  ید بـه اعمـال پسـند   یشـد  يبنـد يپا، کوین يهاد به خصلتیشد يبنديپا
و اعتـراض   ینافرمـان ، يکوکاریاطاعت از ن، به عهد يوفا، محبت و احسان به همنوعان، بزرگ يهاآرمان
 ي). انصاف و عـدالت بـرا  32از قتل نفس(مائده:  ياز ظلم و دور يدارشتنیخو، يمحورلتیفض، از کبر

هـا و  یتحمـل سـخت  ، س و محبتالتزام به ان، نیز از فساد در زمیپره، حلم و فرو بردن خشم، همه خلق
  ).524- 522ص، 1360و 249- 190ص، 16ج، 1365، ينافذ (جعفر يهارتیها و اعتدال و بصيناگوار
  باشد:در گرو تحقق سه عامل می، یهاییژگین ویل چنیو تحص يان جامعهیجاد چنیا

ن مهـم بـا   یـ تـه باشـد. ا  ر و صالح جامعه را در نظر گرفیجانبه باشد و خکه همه، . برنامه و قانون جامع1
 امبر محقق شد.یآمدن پ

سـبب  ، اگـر مفسـران نـاقص باشـند    ، نقص باشـد یح از قانون. هر اندازه قانون بی. فهم و برداشت صح2
ن کار در زمـان  یترمهم، روقابل حل است. ازاین با امام معصوم، ن مهمیگردند. ایاعوجاج در آن م

 يونـد قـو  یب نفس و پیاً تهذیشناخت حجت منتظر و ثان، ن کار اوالًیا يبت انتظار فرج است. برایغ
 ).195ص، 1381، ی(سهراب با او الزم است

، ير اسـت (سـعد  یپـذ امکـان  ن مهم هم فقط با امام معصـوم یکامل قانون. ا يت و اجرایری. مد3
، میتـالش کنـ  ، ست که نباید در زمان غیبـت امـام  ین ین معنین بدیالبته ا ).262-260ص، 1381
م. بـه  یفـراهم سـاز  ، یجاد مقتضید مقدمات حکومت عدل را با برطرف کردن موانع و ایبابلکه 

م مسلمانان را در مقابل جامعه خود مسئول دانسته و آنان را به حضـور در  یل قرآن کرین دلیهم
 و باشید شکیبا، ایدآورده ایمان که کسانى اى«کند: یدر ساختن آن امر م يت جدیجامعه و فعال

 رسـتگار  که باشد، بترسید خدا از و کنید پایدارى هاجنگ در و فراخوانید شکیبایى به ار دیگران
  ).200(آل عمران: » شوید
نقـش دارنـد و سـعادت و     يمردم در تحقق جامعه مهدو، گریات دیآ ياریفه و بسیه شرین آیبر اساس ا

  شود:یل محقق میکمال آنان در پرتو برنامه ذ
کلمـه  ، دانـد (نهـج البالغـه   یآن را به منزله سر نسبت بـه بـدن مـ    ی: علير. صبر و استقامت و بردبا1

 ).82قصارش
زجـرآور و   یرد و زنـدگ یـ گیمـ  یرا از آدمـ  یش و راحتـ یآسـا ، ری: اسراف و تبـذ يروانهی. اقتصاد و م2

، ازهـا ین نیـ ن ایتـأم  يدارد و بـرا  یگونـاگون  يازهـا یکنـد. انسـان ن  ین آن مـ یگزیرا جـا  یپراضطراب
سـعادت نخواهـد    يرو، براساس حرص و آز و اسـراف باشـد  ، هان تالشیکند. اگر ایم ییهاتالش
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بـاز هـم خوشـبخت    ، دیـ پاسـخ نگو  یازها بـه درسـت  ین نیط کند و به ایاگر تفر، گرید يد. از سوید
 ).67انه دارد (فرقان: یبلکه حالت م، س است و نه اسرافکارینخواهد شد. مؤمن نه خس

سـت. خداونـد   ین یمتیو دم غن یو تنبل یتفاوتیب، یر الهیت به تقدی: مفهوم رضایر الهیت به تقدی. رضا3
ا و یـ سـعادتمند باشـند و در دن  ، روانهیو م یمتق، پرتالش، فعال يهان مقدر کرده که انسانیچن، متعال

 به برخوردار گردند.  یات طیآخرت از ح
و اجتناب از آنچه کـه از ارتکـاب آن نهـى    ، الىامتثال اوامر خداى تع :از استتقوا عبارت . داشتن تقوا: 4

دور اسـت.  بـه  یاي است که از گناه و آلـودگ یزندگ، بهیات طیست. حیکرده است. مؤمن اهل گناه ن
ده اسـت. انـواع   یـ ش ندیآسـا  يرو، يکـار ا جامعـه گنـاه  یـ چ فـرد و  یخ و تجربه نشان داده که هیتار

ش و سـرانجام  یده و آنهـا را بـا اضـطراب و تشـو    یـ رکار بابر سر فرد و اجتماع گناه یاله يهاعذاب
  ).572- 569ص، 3ج، 1374، یرو کرده است (طباطبایروبه یستیو ن ينابود

 را (و یا تمسک بـه کتـاب و سـنت)    شخداى تعالى تمسک به آیات خدا و رسول . تمسک به حبل اهللا:5
ولُه و     م تُتْلىو کَیف تَکْفُرُونَ و أَنْتُ«: دیفرمایم، ود دانستهتمسک به خ سـر یکُم فـ و ه علَیکُم آیات اللـَّ

 ه ه جمیعـاً و ال تَفَرَّقُـوا     .«ه یـ ) و بعـد در آ 101عمـران:  (آل... »منْ یعتَصم بِاللـَّ لِ اللـَّ بـوا بِحم تَصـاع و «
لَّه مبـدل کـرد. در   حبل اله به اعتصام ب، اعتصام مذکور و سفارش شده در آن آیه را، )103عمران: (آل

ـ  ، گفتیم فهماند که اعتصام به خدا و رسولى که قبالً، نتیجه ه اسـت   ه اعتصـام ب ، ی(طباطبـای  حبـل اللـَّ
 ).576- 575ص، همان

وقتـى متوجـه آن   ، کندمعلوماتى که انسان در زندگی براى خود تهیه مى از منکر: ی. امر به معروف و نه6
آن را فرامـوش  بـه تـدریج   ، مى به یاد آنها نباشـد یین عملى داو تمرها معلومات نباشد و با عمل به آن

ف یو با ضعف علم ضـع  يبا قوت علم قو ؛دایرمدار علم است، عمل در همه شؤون شکبی. کندمی
و هر زمان که علم فاسـد  ، شودعمل هم صالح مى، . هر زمان که علم یک علم صالحى باشدگرددیم

 .)578- 577ص، همان، ی(طباطبای گرددعمل هم فاسد مى، باشد
موجودى است مـاوراى بـدن   ، طورکلى نفس آدمى موجودى است مجردهب. توجه به هر دو بعد انسان: 7

با آن متحـد اسـت   ، اى دارد و یا به عبارتىبلکه با بدن ارتباط و علقه، و احکامى دارد غیر احکام بدن
 ).169 :عمران(آل کندمى بدن را اداره، وسیله شعور و اراده و سایر صفات ادراکىهو ب

  .)153بقره: ( استعانت از صبر و نماز و داشتن ایمان به حیات پس از مرگ. 8
، هاى نفس و تحصیل ملکـات فاضـله  اصالح اخالق و خوي راه باید دانست که تنهاک: ی. تکرار عمل ن9

و  عبـارت از تکـرار عمـل صـالح    ، هـاى زشـت  در دو طرف علم و عمل و پاك کردن دل از خـوي 

۱۰۰      ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان  

نقـش   يبه نحـو و در صفحه دل  تأثیر گذاشتهدر نفس  آن اثر کمکم، بدین سان است. مداومت بر آن
 زوال نپذیرد.   ها زائل نشود و یا اصالًببندد که به این زودي

  نهيا تقابل دو مديتوافق 
ا یـ فاضـله   نهیشود. از جمله مشکالت مدیده مینه دین دو مدیتقابل در ا یبا توجه به آنچه گفته شد نوع

  ن موارد اشاره کرد:یتوان به ایم افالطونشهر مراد 
روزنـه   یبتـوان حتـ   يدهد کـه بـه دشـوار   ینه ارائه میاز مد يریت: افالطون چنان تصویاز واقع ي.دور1

 خود گشود.   يآن در عالم واقع فرارو يهايکارزهیاز ر ياریکردن بس یعمل يد را برایاز ام یکیبار
نـه  یرانگـر مد ید بتـوان گفـت و  یاست که شا یطبقات يزهایتما، نه فاضله ويی: در مدیطبقات يزهای.تما2

 یاست و به تبـع فرزنـدان هـم اشـتراک     یسربازان اشتراک يهازن، ن جامعهیفاضله است؛ چراکه در ا
 ن را نخواهند شناخت.ین هرگز فرزندان و فرزندان والدیخواهند بود.والد

پـس وظیفـه هـر    ، هیچ کس پدر قانونی ندارد، ه در کشور افالطونگوید: از آنجا کمی برتراند راسل
به وظـایف  ، خانواده و والدینی ندارد تا از طریق آنان، فرد را باید دولت مشخص کند؛ زیرا فرد

نـوآوري و آزادي در چنـین   ، چیزي از ابـداع ، خود آشنا شود. ولی آیا به راستی در این صورت
خانه نیسـت؟  مصداق همان یتیم، ه آیا چنین شهري آرمانیشهري هم باقی خواهد ماند؟ و اینک

 ).171ص، 1365، (راسل
  است. یکاف افالطون یخواهنقض عدالت يشاهانه برا يها. جواز دروغ از جانب شاه: بحث دروغ3
است که رنـگ و   یدولت، هان دولتیندارد و سعادتمندتر یین جامعه جایدر ا ی: دموکراسيگریاشراف. 4

 دارد. یاشراف يبو
ن یاست. ا یو موروث یتخصص، کندیم يزیریپ افالطونکه  یاستید کورکورانه: سی. دعوت به تقل5

چـون و چـرا کننـد و    یب يرویآورد که از فرمانروا پیبار م يانه را به گونهیمد يهاانسان، برنامه
رانـه دعـوت   د کورکویـ از تقل يدورکه اسالم مردم را بـه  یکنند. در حال یوان زندگیهمچون ح

کننـد و فرمانـت    يرویکورکورانه از تو پ، کند که: هرگز طمع مدار که مردمنموده و سفارش می
 را گردن نهند.

ختـه  یان خـانواده را در هـم ر  یبن، يانهین مدیوي با طرح چن، نکهیتر اان خانواده: از همه مهمی. تزلزل بن6
د. یـ آیا مـ یـ بخـت بـه دن  ا خـوش یبدبخت جبر طبقه حاکم است و نوزاد ، يان جامعهیاست. در چن

برطـرف   يازدواج تنهـا بـرا  ، نیـ ن خواهند رفت. عالوه بـر ا یکند و استعدادها از بیرشد نم، نیبنابرا
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، فرما باشـد ان زن و مرد حکمید میکه با یف شده و به عالقه و عشق مقدسیتعر یزه جنسیکردن غر
  ).405ص، 1361، داده نشده است (رادمنش یتیاهم

، ینـ یزم يشـهرها کیـ ر نیو سـا  افالطـون شهر کینکه نیتر از همه ااز بدنه جامعه: مهم یمین یراموشف. 7
 د.یآیکه در اسالم زن همدوش مرد به حساب م یاند. در حالزنان قائل نشده يبرا یگاهیچ جایه

 یردد. در حـال گیطرح م یروان يهایبا دغدغه رفع نابسامان افالطون شهرکی: نیلیشبه تخ یی. آرمانگرا8
شـهر را صـرف   کیـ ن ینده دارد. وي در عبـارات یفقط نگاه به آ، که درصدد اصالح وضع جامعه است

ن یـ کـه بـا ا   يس شـهر یم که تأسـ یم ثابت کنیاگر نتوان«د: یگویم، ش دانسته استیتعقل و تفکر خو
، (افالطـون  »ا از ارزش سخن ما کاسـته خواهـد شـد؟   یآ، ر استیپذنمونه مطابقت داشته باشد امکان

 ).314ص، 1360
 يکنـد بـرا  یمـ  یاسـت. سـع   یک مسئله روانیدنبال ، رفع درد اجتماع يجابه افالطون، نکهیگر اینکته د

توانـد  یکـه نمـ   یابـد. در حـال  یب یها و گسترش کشـتارها راهـ  یها و بداخالقش از جنگیخو یزدگدل
رهـا کنـد. در   ، دانـد یونـان مـ  یجامعـه   یگکه نماد عزّت و بزر، ژه آتن آن روزیبه و، ونانیخودش را از 

  نه فاضله خود را طرح کرده است.یمد، یین فضایچن
  م نمود:ین ترسیتوان چنیها را مها و شباهتخالصه تفاوت

  جامعه  برنامه  دعوت   کارکرد  آرمان  خاستگاه  موعود  يهایژگیو  موعود  
نه فاضله یمد

  اسالم
شخص ، يمهد
موعود ، نیمع

  موجود

و  عادل، عالم
  همراه مردم، عصمت

نده ید به آیام
  روشن

 ینجات بخش  یجمع
  یجمع

دعوت به 
کتاب خدا 

 يایو اح
  امبریسنت پ

، ا و آخرتینگاه به دن
، تیامن، رفاه، عدالت

حکومت ، علم، تیترب
، ت زنانیمستضعفان و موقع

م رابطه با یتنظ
خدا و ، خود
د به یام، خلق

نده و ثبات یآ
  خانواده

شهر مراد 
  افالطون

 یلیتخ، نامعلوم
و  یلیتخا شبهی

  ینوع

از  يجدا، لسوفیف
  طبقه مردم

 ینجات بخش   یجمع  یانتزاع یمفهوم
  یجمع

اداره جامعه 
هرچند با 

  دروغ

عدم ، عدالت، صرف يویدن
 یاشتراک، توجه به زنان

ک شهر یو ن، دانستن زنان
  صرف تعقل است.

حاکم و  ییجدا
ابهام در ، مردم

 یثبات ینده و بیآ
  هخانواد

  جه گيريينت
 یو فلسـف  یانتزاعـ  یشتر با نگاهیب ارسطوو  افالطونهمچون  ياتوان گفت: فالسفهمی، از آنچه گذشت

دنبـال رفـع    افالطـون ، ش بودنـد. مـثالً  یخـو  يفکـر  يهاو به دنبال رفع دغدغه، نه فاضله رفتهیسراغ مد
را ارائـه داده و جامعـه را    یستیدرصدد است راه بهز ارسطو نیزش است. یجامعه زمان خو يهاینابسامان

۱۰۲      ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان  

نسـبت بـه جامعـه     افالطون ر تفکراتیش برساند. پس از مطالعه اجمالی سیبه آرمان شهر مورد نظر خو
ده یـ ی در آن دیهـا نقـایص و کاسـتی  ، کنـد شهر آرمانی خود ارایـه مـی  بشري و ترسیمی که وي از نیک

کاسـتی   ارسطو، افالطونالفاصله پس از سبب شده است ب، هین نظریشود. وجود نواقص موجود در امی
  ).22ص، 1374، يرا در آثار خویش به نقد بکشد (طاهر افالطونشهر و نواقص نیک

او بـوده و   يدارمـردم  يعـالوه بـر کمـال معنـو    ، ينه فاضله مهدویمد یژگین ویترمهم، ن میانیدر ا
انسـان در نظـر    يایـ زوا یتمام، معهن جاین به آرمان شهر دارد. در ایبواقع ینگاه، ر نظراتیبرخالف سا

کـرده اسـت.    یطراحـ ، سعادت آخـرت  يا برایآن را با توجه به مقدمه بودن دن يزیرگرفته شده و برنامه
سـت.  یزنان و مستضعفان هم غافل ن، تیامن، تیترب، منتها از رفاه، دانسته یعدالت را شرط اساس، نیبنابرا

ن یـ حـاکم ا  ين مصداق مشخص براییتع، کندیه ممتاز میز بقرا ا ينه فاضله مهدویژه مدیآنچه به طور و
ن معنـا کـه   یـ بـه ا ، از فضل و کمال اسـت  یمراتب يدارا، ينکه آرمان شهر مهدوینه است. نکته مهم ایمد

کند. همگـان در ایـن آرمـان شـهر نقـش      یجاد میب را ایات طیاز ح یمراتب، کوشش مومنان در هر زمان
مـدت جوامـع   نـده بلنـد  یآ، ين موعودیاست. انتظار چن يبا ظهور مهد نهیدارند. البته اوج کمال مد

  دهد.یار روشن نشان میرا بس يو بلکه جوامع بشر یاسالم
ر یآن را از سـا  ياژهیـ ات ویاسـت کـه خصوصـ    ینـ یزم يآرمان شهر، ينه فاضله مهدویمد، نیبنابرا

 ییایـ پو، تیـ فاضله با نگاه به واقع ياهنهیر مدیبرخالف سا، نهین مدیز ساخته است. ایآرمان شهرها متما
  کند.یجاد میهم ا یو تحرك به سمت کمال را در جوامع فعل

  



   ۱۰۳ نقد و بررسي آرمان شهر افالطون در پرتو مدينه فاضله مهدوي
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 زوار. یابفروشکت، تهران، یاسیخ فلسفه سیتار، )1359ن (یبهاءالد، پازارگاد
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 مکتبه الصدر.، تهران، چ هفتم، منتخب االثر، تا)(بی یگانیگلپا یصاف

 .ینشر اسالم، قم، ن و تمام النعمهیکمال الد، )1416( یمحمدبن عل، صدوق

۱۰۴      ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان  

 س.قوم، تهران، در غرب یاسیشۀ سیخ اندیتار، )1374ابوالقاسم (، يطاهر

 ه.یدار الکتب االسالم، تهران، ر القرآنیتفس یزان فیالم، )1386ن (یمحمدحس، یطباطبائ

 دانشگاه تهران.، تهران، در غرب یاسیاد فلسفۀ سیبن، تا)د (بییحم، تیعنا

 ران.یانجمن فلسفه ا، تهران، يترجمۀ جعفر سجاد، هیاست مدنیس، )1358( یفاراب

 ران.یزبان و فرهنگ ا، تهران، چ دوم، يترجمۀ جعفر سجاد، نه فاضلهیمداهل  يهاشهیاندق) 1401(، ـــــ

 الزهرا.، جابی، نیمیالحک یین رأیالجمع ب، )1890(، ـــــ
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