
 

 
 

 فلسفه()یو فرزانگ (لسوفی)ففرزانه یدرباره ؛یپارس چند از پاول   یسخن

 ] شود، بازشناسی 3َبَونَدگچیز همه 2و بازشناسی   1(مشاهده)نگرش ازچون دانش  §
چیز[ ]همه 4که اندر پی  بازشناختن   را َود، و آنانی)یا، فرزانگی( ب داناییچیْز[ همه

 . نامند)یا، فرزانه(  دانا اشندب
ر   § ر  ی همه 5وگی  فرزانگْی ک   7.ستی داناییهاهمه 6ها و دانایی  وگیک 
سان تواند باشد )یا، تا ه مردمی بدانبَود تا آنجا ک 9یایزد 8ی  ندمانَ فرزانگی َه  §

داند و ورزد، فرزانگان گونه که[ ایزد چون ]همان 10(.باشد مردمی را شدنیآنجا که 
                                                            

1. Syr. ܚܙܬܐ ≈ Gr. βλέμμα, θεωρία, Pers. vēnišn. 
2. Syr. ܡܬܒܝܢܢܘܬܐ ≈ Pers. peymasišn, uzvārišn. 
3. Syr. ܡܫܡܠܝܐ ≈ Gr. τέλειος, Pers. bavandag, spurrīg, Armen. աւարտուն, Arab.  ّاتم 
4. Syr. ܡܬܒܝܢܢܐ ≈ Gr. ἐπιγνώμων, Pers. peymasāg, uzvārāg. 
5. Syr. ܐܘܡܢܘܬܐ ≈ Gr. τέχνη, Pers. kirrōgīh (Dk iv, M 425 dānišn hamōg ud abzār 

kirrōgīh ud hunar, Dk vii, M 645 bizeškīh ud cihršnāsīh ud abārīg pēšag ud kirrōgīh), 

hudoxšīh, Arab. صناعة. 

روگی  کروگیها» بیکن نیز فرانسیسبرای   (منطق)گویایی  نک. باشد. (ars artium)« ک 
J. Tricot, Traité de logique formelle, Paris, 1973, 15. 

6. Syr. ܚܟܡܬܐ ≈ Pers. dānāgīh (امونیوس ἐπιστήμη, داوید մակացութիւն ‘دانایی   دانشی’). 
م)پیشی از برآمده ،ςῆπεροχὑς ῆκ τἐ) فرزانگی پنجم   نک. ویمند   .7  :دران( (تقد 

Ammonius in Porphyrii Isagogen, 6 φιλοσοφία ἐστὶ τέχνη τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη 

ἐπιστημῶν. 

 :۰۵نک. داوید،  ،همچنین
հինգերորդ՝ որ ասեն թէ իմաստասիրութիւն է արհեստ արհեստից և 

մակացութիւն մակացութեանց; Pseudo-Elias, 15. 
8. Syr. ܕܘܡܝܐ ≈ Gr. ὁμοίωσις ‘همانایی، مانندگی’, ὁμοίωμα ‘همانندی، انگاره’, ὁμοιότης 

  Pers. hangōšīdag, humānāgīh ,’مانایی، مانندی‘
9. Syr. ܐܠܗܘܬܐ ≈ Gr. τὸ θεῖον, Pers. yazdīh. 

 دور   آماج   که) فرزانگی سوم   . نک. ویمند  b, 176Theaetetusاست،  پالتون روش   از ویمند برگرفته . این10
 اندر( نمایاند را آن

Ammonius in Porphyrii Isagogen, 3 φιλοσοφία ἐστὶ ὁμοίωσις θεῷ κατὰ τὸ δυνατὸν 

 



 

 2دانند و ورزند، لیک ]بسی[ کمتر. 1ایزد همانند  نیز 
ی آموزد، بر پایه (حکمة)آنکو خواهد فرزانگیبرای  زمان  بایسته  درازای   یدرباره §

ـ  رسان بودآنکو زی  ما نکوکار و بهرهـ  ارستو(= [ فرزانه )یشدهیختهرسامان  ]پی
، (أعنی)َای، یاری  پیشامدهاو نیز  ،آموزنده( بَود= او ) ی خواست و کوشش  به اندازه

نیکو داشته باشد، و نیز نبیگها ]از فرزانه[ یابد و  (ایحافظه)باید هوشمندی و ویری
زندگی  گذران  برای  [، و همچنین سازوبرگی بسنده هااستادی گشاینده]ی این نوشته

شدن بدین از رسیدن به آماجش بازماند؛ و با  داشته باشد، تا مبادا با سرگرم
]که[ ز  آماجها ]دارد[ خویش را از آسیبها و اندوههای جهان و  (ادراکی)اندریافتی

ی مردم از توده و وی راست کهوان و تن یا هر دو با هم ]دور[ مپندارد؛ بیماریهای ر
مردمان،  چه -دوری جوید و خویشتن را ز  مردمان  پیرامونش بپاید  نیرومندکسانو 

را  خویانزمانها نیک بَوند و اندر بیشتر   دداننچه نمیآن شود، دشمنان  که گفته چنان
جوید و آنان دوری  توزند زی  هر آنکو ز  راه و روش و خواست   خوار شمارند و کینه

ی این پیشامدها )آسیبها( گونه رنجه دارند و آزار روا. اگر وی از همههمه وی را
، ایمافکندهکه گریزد، و از سرشتی ]توانمند[ و نیز ابزارها که بایسته بَوند، چنان

                                                                                                                     

ἀνθρώπῳ. نک. نیز David’s Definitions …, 57 ( چهارم ویمند   :) չոռորդ սահման ի հեռի 

կատարմանէն՝ որ ասեն՝ իմաստասիրութիւն է նմանութիւն աստուծոյ ըստ 

կարողութան մարկան. نک. نیز Pseudo-Elias, 14.  

ّوجل ّبقدرّمافیّطاقةّاإلنسان،ّوّوکلّهذاّالکالمّمرادّقولّ»رازی گوید:  ّالفلسفةّهیّالتشب هّابهللّعز  الفالسفةّمجيعًاّإن 
ّکتابّالسريةّالفلسفية،ّرسائلّفلسفي ة،ّبريوت،ّّ«.لةّالسريةّالفلسفي ةمجهذهّ  .2891ّ،209رازی،

 .Pers. hangōšīdag ī yazd ≈ ܒܕܡܘܬ ܐܠܗܐ .1

 نیروی   یک،: دارد نیرو دو خداوند که گوید( ترسایی ۰۳۵ از پیش) (الراسعینی سرجیس)سرکانی سرگیوس   .2
 :(vBNF, Syr. 354 3)دارد  بهر دو خداوند همانند   نیز فرزانگی؛ آن نگهداشت   نیروی  گیتی، ددیگر،  آفرینش  

ܘܐ . ܐ̇ܡܪܝܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܕ̣ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܟܠ ܬ̈ܪܝܢ ܩܢܐ ܚ̈ܝܐܠ ܕ̇ܓ̣

ܢܘܬܗ
̈
 ܕܒܗ ܐ. ܕܡܢܗܘܢ ܢ̈ܒܗܢ ܟܠܗܝܢ ܡܥܒܕ

̇
. ܘܐܝܬܝ ܠ̇ܗܘܝܐ. ܟܝܢ ܟܠܚܕ ܗܘ

 ܕ̇ܒܗ ܒܛ̣ܝܠ ܠܗ ܥܠ ܩܘ̇ܝܡܐ ܘܥܠ ܢܘܛܪܐ ܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗ 
̇
ܘܐܚܪܢܐ ܗܘ

. ܘܒܕܓܘܢ ܠܡ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܦܝܠܠܣܘܦܘܬܐ ܕܘܡܝܐ ܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܐܬ̣ܥ̣ܒܕ

ܘܬܗ
̈
ܡܝܬܐ ܝܕܘܥܬܢܘܬܐ ܘܣܥܘܪܘܬܐ ̇ܡܛܠܗܢܐ ܬ̈ܪܬܝܢ ܐܝܬܝ̇ܗ ܡܢ

̈
ܒܗܝ ܓܝܪ . ܩܕ

ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܕ̇ܣܥܪܐ ܒ̇ܗ ܘ ܒ. ܚܕܐ ܕܒ̇ܗ ̇ܝܕܥܐ ܟܠ ܒ̇ܚܝܠܗ ܥܒܘܕܐ ܕܒܪܘܝܐ ܩܕܡܝܐ

ܩܢ ܒܒܛ̣ܝܠܘܬܗ ܬܡ̣ܝܗܬܐ 
̈
 .ܕܒܪܘܝܐܐܝܠܝܢ ܕܙܕ



 

 
 

که ( ی)رنج ایبرخوردار باشد، آنگاه دستیابی به خواستش نزدیک بَود، و از ماندگی
که زی  وی را گنجی  دست آورد به ، ودرهایی یاب تابند[]برمی همگنانش

 اند. اندوخته
ای به این نزدیک  ده تا بیست سال بَود، اگر وی به گونهبرای  ی زمانی بایسته بازه

آنکه برای  کار  جهان سرگرم شود )درگیر  گرفتاریهای روزانه شود(. کس را روا مباشد 
 پذیرش   ان جدا کند، بیدانایی گردد چنین اندیشد که خویشتن را از جه استاد  

برای  خوشایند و نیک از  ای از خوشیهایتن  خویش و بهرهبرای  رامشی ]بسنده[ از 
بهر  این کند، ناکام خواهد ماند و باز خواهد  ز  اش را اگر زندگی هخویش، چ روان  

رسد )یا، به آماجش نخواهد رسید و راهش را  آهنگشفرجامایستاد پیش از آنکه به 
شت(.اهد فرو خو  ه 
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