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   چهارم شمارۀ، دوازدهمپژوهشی دانشگاه قم، سال  -  فصلنامۀ علمی

Philosophical-Theological Research Vol.12, No 4 

 
 عقل و دین از دیدگاه فارابی

 1زکریا بهارنژاد

  چکیده
موضوع عقل و دین همواره یک مسئله اساسی و مطـرح در میـان متکلمـان و فالسـفه بـوده      

پس از آشنایی مسلمانان با عقلگرایی یونان برخی از آنـان بـه گمـان اینکـه عقلگرایـی       .است
ن از اندیشان مسـلما  در مقابل، دور. است با آن مخالفت کردند) یونان(محصول فرهنگ بیگانه 

در مواردی هم کـه   .آن استقبال کردند و تعارضی میان عقلگرایی و اصول اساسی دین نیافتند
داد، مسئله دینـی را   اجازه می» تأویل«میان عقل و دین تعارضی وجود داشت، تا آنجا که باب 

جانب وحـی و شـریعت را بـر جانـب عقـل      » تأویل«کردند و در صورت عدم امکان  تأویل می
این متفکران معتقد بودند عقل نیز همچون وحی یک موهبت االهی اسـت و  . ادندد ترجیح می

گیرند؛ گذشته از این، معتقد بودنـد عقلگرایـی محصـول یونانیـان      هر دو از یک منبع الهام می
جبر و اختیار، قضـا و  : نیست، زیرا پیش از آشنایی مسلمانان با فلسفه یونان مباحث عقلی مانند

از سـوی  . در میان آنان رایج و مطـرح بـوده اسـت   ... ألمرین، ایمان و کفر و قدر، منزلـۀ بین ا
. دیگر، معتقد بودند در جوهرۀ دین عناصر عقالئی وجود دارد و باید آنها را تبیین و تفسیر کـرد 

ابونصر فارابی، ملقب به معلم ثانی، از جمله فیلسوفان مسلمانی است که معتقد به هماهنگی و 
در ایـن مقالـه،   . ین است و تالش فراوانی در این راه بـه عمـل آورده اسـت   سازگاری عقل و د

  .کوشیم دیدگاه این فیلسوف را در باب عقل و دین تبیین کنیم می
  .القدس، سبب اول عقل، وحی، عقل فعال، انسان کامل، روح: ها کلیدواژه

    

                                                            
 .استادیار دانشگاه شهید بهشتی. 1
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  طرح مسئله. 1
کم باید گفـت تردیـدی وجـود نـدارد کـه       دستاگر نگوییم یونان مرکز پیدایش تفکر عقلی و فلسفی بود، 

تفکر فلسفی در یونان باستان، به . یونانیان تفکر عقلی و فلسفی را انتظام بخشیدند و آن را گسترش دادند
امـا زمـانی کـه اسـکندر مقـدونی      . صورت تفکر عقلی محض ارائه شد و مبتنی بر عقل طبیعی انسان بود

شده گسترش داد از ارتباط و  های اشغال نگ یونانی را در سرزمینزمین را تسخیر کرد و زبان و فره مشرق
  :مĤبی با ادیان شرقی دو پدیدۀ جدید ظاهر شد تعامل فرهنگ یونانی

وطنی جدید برآمده از فتوحـات و گسـترش فرهنـگ     شهرهای یونان جای خود را به جهان دولت. 1
  .یونانی داد

رنگ و صبغه دینی به خود گرفت، نخست عالمان  آمد و فلسفه از حالت و وضعیت طبیعی خود در. 2
یهودی، مانند فیلون اسکندرانی فلسفه یونان را در خدمت دیـن یهـود درآوردنـد، و اصـول آن دیـن را بـا       

و در مرحلۀ بعد متفکران مسـیحی، ماننـد کلمـنس اسـکندرانی،      نداصول فلسفه یونان تبیین و تفسیر کرد
س آکوئینی درصدد برآمدند تا اصول دیانت مسـیح را بـا عقالنیـت    اوریگنس، اوگوستینوس، آنسلم و توما

رغم مخالفت برخی از محافل یهودی و مسیحی با تفسـیر عقالنـی، رونـد     علی. یونان تفسیر و تبیین کنند
  .تفسیر عقالنی و فلسفی تا به امروز استمرار یافته است

مسلمان همچون یعقوب بن اسـحاق  پس از آشنایی مسلمانان با عقالنیت یونان، برخی از متفکران 
الحـق و رئـیس فالسـفه     حجـۀ (سـینا   ، ابـن )معلـم ثـانی  (العرب، ابونصرفارابی  کندی معروف به فیلسوف

، عقالنیت یونان را در استخدام دیانت اسالم قرار دهند، تـا  کوشیدو دیگر فیلسوفان مسلمان نیز ) اسالمی
  .ازگاری ایجاد کننداز این طریق میان عقل و دین و یا فلسفه و وحی س

گرایـی یونـانی و توجـه و     یک تفاوت اساسی میان گرایش یهودیان و مسیحیان در استفاده از عقـل 
گیری مسلمانان از آن وجود دارد، و آن این است که نگاه یهودیان و مسیحیان به عقالنیـت یهـودی    بهره

یونان مباحث عقلی در میان آنـان   تحت تأثیر عوامل بیرونی صورت گرفت؛ یعنی پیش از آشنایی با فلسفه
سابقه نداشت و متن کتاب مقدس نیز چنین تقاضایی را نداشت و تنها پس از آشنایی بـا عقالنیـت یونـان    

گفتند، اصول اساسی دین یهـود و مسـیحیت، نـامعقول و     بود که برای مجاب کردن مخالفان خود که می
. ش و پاسخ شبهات مخالفان از آن اسـتفاده کننـد  نامستدل است، درصدد برآمدند برای تحکیم مبانی خوی

هـا پـیش از    برداری از آن در میان مسلمانان متخذ از فلسفه یونان نبود، چه سـال  اما تفکر عقالنی و بهره
. بـرداری از آن در میـان آنـان متـداول و رایـج بـود       آشنایی مسلمانان با فلسفه یونان، روش عقلی و بهره

. کردنـد  تاب و سنت که جنبه نقلـی داشـت، از روش عقلـی نیـز اسـتفاده مـی      مسلمانان در کنار حجّیت ک
هـای بـارز و روشـن     مسائلی همچون قضا و قدر، جبر و اختیار، منزلۀ بین األمرین، ایمان و کفر از نمونـه 

  .مباحث عقلی نزد مسلمانان پیش از آشنایی با فلسفه یونان است
وردن به مباحث عقلی در درجه نخست خود کتـاب و  بخش اصلی مسلمانان در روی آ تردید الهام بی
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ها را دعوت به تأمل، تفکر و تعمق کرده است که در ادامـه   قرآن در آیات بسیاری انسان. سنت بوده است
گذشته از این، تفکر عقالنی جوهره و ذاتی اسالم است، چه اسـالم  . هایی از آنها را ذکر خواهیم کرد نمونه

نباید مقلد دیگران باشند، هر کس بـه  ) اصول دین(ت که در اصول اساسی دین به پیروان خود آموخته اس
میزان سطح آگاهی و استعداد و قابلیت خود باید با دلیل و برهـان اصـول اساسـی دیـن خـود را بدانـد و       

آن اسـتقبال   البته پس از آشنایی مسلمانان با حکمت و فلسـفه یونـان، دوراندیشـان مسـلمان از      .بشناسد
و در مـواردی کـه میـان عقـل و دیـن       نان و اصول دین خود نیافتنـد یو ییو تعارضی میان عقلگراکردند 

و آن را با اصول  دهداد مسئله دینی را تأویل کر اجازۀ آن را می» تأویل«دیدند تا آنجا که باب  تعارضی می
، 1981شیرازی، . (داشتند و در غیر این صورت جانب وحی و شریعت را مقدم می کردند عقالنی سازگار می

  )32-31، ص1385رشد،  ؛ ابن303، ص8ج
  :توان این نتایج را به دست آورد که از مطلب فوق می

تفکر عقالنی، جنبۀ همگانی و انسانی دارد و اختصاصی یونانیـان نیسـت، و قـدمت آن بـه قـدمت      
اونـد در  موهبتی االهی اسـت کـه خد  » وحی«حضور انسان در جهان است، نیروی معرفتی عقل همچون 

بر این اسـاس، بایـد گفـت    ) 81، ص 1405فارابی، (است و حکم آن نیز حجت است  هاختیار بشر قرار داد
ورز در تحلیل و ارزیابی خود از هستی و مسـائل پیرامـون آن تفسـیر و تبیـین      هر گاه انسان متفکر و خرد

کنـد   مستند به منقوالت نمـی » محدث«مستند به وقایع گذشته و یا مانند یک » موّرخ«خود را مانند یک 
سازد، در این صورت بایـد گفـت کـار و عمـل او عقلـی و       بلکه به حکم عقل و معرفت عقالنی مبتنی می

  .چند آن را با اصطالحات ویژۀ فیلسوفان یونان بیان نکند فلسفی است، هر
ترین گواه بر به. داد آدمی است و حقیقتی در آن نهفته است البته فلسفۀ یونان نیز محصول عقل خدا

از ) یهودیـت، مسـیحت، اسـالم   (حقانیت آن این است که متکلمان و فیلسوفان سه دین بزرگ ابراهیمـی  
چنـد در   هـر . انـد  عقلگرایی یونانی به عنوان ابزار و آلت فهم برخی از اصول اساسی دین خود بهره گرفتـه 

رغم همۀ موانـع و مشـکالت     علی میان پیروان این ادیان مخالفان سرسختی هم وجود داشته، با این حال
. انـد  پیش روی متکلمان و فالسفۀ یهودی، مسیحی و مسلمان، آنان در تبیین عقالنی پیروز و موفق بـوده 

اگر فرض کنیم دینـداران بـا تبیـین عقالنـی، مبـانی و      : توان به این صورت تصور کرد این موفقیت را می
نابـاوران و حتـی    ات وارد از طـرف ملحـدان و دیـن   بخشیدند بـا شـبه   اصول اساسی خود را استحکام نمی

شبهات وارده از سوی برخی دینداران و شکاکان در خصوص دین چگونه و با چه روش و ابزاری برخـورد  
گیری دینداران از اصول و روش عقالنی عالوه بر تحکیم اصول اساسی  تردید بهره بی! کردند؟ و مقابله می

نمونه عالی این دفاع از دیـن  . را به ساحت دین نیز خنثی کرده است دینی آنان، شبهات و هجمۀ ملحدان
حسین طباطبایی است که بـا نوشـتن و تـدریس کتـب      محمد سید های های اخیر در ایران، تالش در دهه

، مارکسیسـم را در ایـران بـه لحـاظ علمـی و      اصول فلسفه و روش رئالیسـم فلسفی از جمله کتاب نفیس 
هـا را بـه اسـالم     کـرده  مندی روشنفکران و تحصـیل  های گرایش و عالقه زمینهمعرفتی خلع سالح کرد و 

  .فراهم کرد
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  نیاز متقابل عقل و دین به یکدیگر. 2
بنـابراین، رابطـه آنهـا بـا     . انـد  ن طور که اشاره کردیم عقل و دین دو موهبت االهی برای انسا همان

توان نقصی برای دیـن تلقـی    ین را نمییکدیگر یک رابطه طولی است و هر کدام مکمل دیگری است و ا
بنـابراین، خـود   . انـد  کرد، زیرا منبع و سرچشمۀ هر دو یکی است و آنها از یک حقیقت قدسی صادر شـده 

مـثالً  . لخداست که برخی وظائف مربوط به انسان را بر عهده وحی گذاشته و برخی دیگر را بر عهدۀ عقـ 
ناتوان اسـت، در مقابـل دیـن نیـز     ... و جهنم، صراط و برزخ، بهشت  ،عقل از درک ماهیت معاد جسمانی

بر ... ای در قبال تبیین و تفسیر اصول اولیۀ بدیهی، علیت، ضرورت، سنخیت میان علت و معلول و  وظیفه
توان گفت حوزه فعالیت عقل و دین متفاوت است، نه متمایز و یا متخالف و  بر این اساس، می. عهده ندارد
  .یکدیگر تعامل سازنده داشته باشند توانند با این دو می

  عناصر عقالنی در دین. 3
فلسفه نگرشی عقالنی به اشیاء است و روح فلسفی مستلزم آزادگی در تحقیق و پژوهش و مخـالف  

شود تـا عالمـان    هر نوع جمود و تعصب است، و راه یافتن روش عقالنی در حوزۀ معرفت دینی موجب می
ضمن اینکه در دینی مثل اسالم، به خصوص با تفسـیر شـیعی،   . نشوند دین گرفتار جمود، تحجر و تعصب

ای برخوردار است، تا جایی که در کنار کتاب، سنت و اجماع نیز جزء منابع معرفتی بـه   عقل از جایگاه ویژه
دین تنها یک احساس عاطفی نیسـت، تـا گفتـه     .رود و حکم آن همانند دیگر منابع حجت است شمار می

دین عـالوه بـر اینکـه یـک احسـاس اسـت کـه        . وانین آن غیرعقالنی و غیرمستدل استشود احکام و ق
دهد تا حضور خداوند را در وجود خود و جهان احسـاس کنـد و در نتیجـه     آدمی را خطاب قرار می» قلب«

گرفتار اضطراب، دلهره و یأس نشود، یک اندیشه، ادراک و تأمل در نظام هستی نیز هست؛ یعنی از انسان 
. تدبر و تأمل کنـد ... واهد تا دربارۀ هستی خود، اشیاء، آفریدگار، گردش شب و روز، طبیعت، تاریخ و خ می

  .بدیهی است که ابزار تدبر و تأمل عقل آدمی است و نه قلب او
؛ سـیر  )53: فصـلت (» انفس«کند، و گاهی به سیر در  دعوت می» آفاق«قرآن گاه انسان را به سیر 

در اینجا هماهنگی عقـل و  . و شهودی سروکار دارد و مرکز آن قلب آدمی استدر انفس با علم حضوری 
سیر آفاقی . کند دهد و دریافت عقل را تأیید می فهمد و دل به آن گواهی می دل الزم است، یعنی عقل می

گیرد، و در اینجا اعتبار و حجیت بیشتری برای عقل آدمی در نظـر گرفتـه شـده     با علم حصولی انجام می
  .زیرا معرفت حاصل از طریق عقل را حجت و معتبر دانسته است است،

تـوان آنهـا    در قرآن حقایقی مطرح شده که جز با روش عقالنی یعنی روش استداللی و برهانی نمی
  :را به طور کامل فهمید، از جمله

اونـد  همچنـین خد ) 120: ؛ مائده101: انعام(بنا به تصریح قرآن، علم و قدرت خدا نامتناهی است . 1
های نظام هسـتی حضـور    به لحاظ زمان و مکان نامتناهی است، بدین معنا که او همه جا و در تمام لحظه

پرسـش ایـن اسـت کـه     ) 4و3: ؛ حدید115: بقره( .دارد و محدود به زمان و مکان معین و مشخص نیست
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حـدود را شـناخت؟   توان از طریق وجود و ذهن متناهی و محدود انسان، موجود نامتنـاهی و نام  چگونه می
  .تواند بر نامتناهی احاطه یابد شناخت مستلزم احاطه عالم بر معلوم است و موجود متناهی هرگز نمی

من عرف نفسه فقد عـرف  (اند  کتاب و سنت، خودشناسی انسان را مقدمۀ خداشناسی او قرار داده. 2
بدیهی است که مقصود از شناخت خود، شـناخت روح و روان آدمـی اسـت و نـه تـن و جسـم وی؛        ).ربه

گیری از دانشی است که بتواند تجّـرد روح و عقـل و نفـس     شناخت روح، نفس و عقل آدمی مستلزم بهره
بـا  آدمی را اثبات و تبیین کند و اثبات تجّرد روح و عقل و نفس بر عهدۀ علوم عقلی و استداللی اسـت و  

... فهمد، روح، اوّل، آخر، ظاهر و باطن، طول و عرض، زمان، مکـان و   اثبات تجرد روح است که آدمی می
ندارد و چون از تجرد برخوردار است در همه جای بدن حضور دارد و از آن غایب نیست و بـا اثبـات علـم    

و خداونـد؛ و از  ) فرشتگان(تواند آن را نمونه قرار دهد برای اثبات عقول مجرد  حضوری نسبت به خود می
کند و در ایـن صـورت اسـت     این طریق حضور گستردۀ فراتر از زمان و مکان خداوند در عالم را اثبات می

هو االول و االخر و الظاهر و البـاطن و هـو   «: تواند معانی این گونه آیات را ادراک کند و بفهمد که می
  )16: ق( »حبل الوریدنحن اقرب إلیکم من «؛ )23: حشر. (»بکل شیء علیم

  )22: انبیاء( .»لو کان فیهما آلهه اال اهللا لفسدتا«. 3
ما اتخذ اهللا من ولد و ما کان معه من اله اذا لذهب کل اله بما خلق و لعال بعضـهم علـی   «. 4

  ) 91: مؤمنون( »بعض سبحان اهللا عما یصفون
حیـد و یگـانگی خداونـد را اثبـات     تو) استداللی و برهان(در این دو آیه خود قرآن به روش عقالنی 

  .کرده است
  :نویسد رشد در تفسیر این آیه می ؛ ابن)2: حشر(» فاعتبروا یا اولی األبصار«. 5
و ماننـد سـخن دیگـر خداونـد     . گیری برهان عقلی و شرعی صراحت دارد این آیه بر ضرورت بهره«

) 185: اعـراف . (اهللا من شیء اولم ینظروا فی ملکوت السماوات و االرض و ما خلق: است که فرمود
) 22، ص1385رشـد،   ابـن . (»این آیه نیز در ترغیب انسان به تأمل کردن در همه موجودات، صراحت دارد

هرگاه ثابت گردد که دیـن تأمـل و   « :نویسد آنگاه راجع به استفاده از روش عقالنی برای فهم شریعت می
از اسـتنباط  ] باشـد [معنای اعتبار عقلـی نیـز عبـارت     داند، و تفکر عقلی در موجودات را واجب و معتبر می

مجهول از معلوم که در واقع همان قیاس و یا روش قیاسی است، بنابراین الزم است دیدگاه و نظرمـان را  
  )23همان، ص. (»دربارۀ موجودات توسط قیاس عقلی قرار دهیم

اسـت  » بـدعت «گویند استفاده از روش قیاسی در دین  رشد پس از پاسخ دادن به کسانی که می ابن
اگـر شـریعت اسـالم حـق اسـت و      « :افزایـد  مـی  ورابطه فلسفه و دین را با صراحت بیشتری بیان کـرده  

گردد؛ بنابراین ما مسلمانان به طور یقین  کننده به تأمل و تفکری است که منجر به معرفت حق می دعوت
منجر به مخالفت با تعالیم دینی نخواهد شد، زیرا هیچ حقـی بـا حـق    دانیم که هرگز استدالل برهانی  می
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  )31-32همان، ص. (»دیگر مخالف نیست بلکه همواره موافق و مؤید آن است
ای دارد که پیش از این بیـان کـردیم و گفتـیم وحـی و عقـل هـر دو        رشد، اشاره به نکته سخن ابن
  .قی با حق دیگر ناسازگار نیستاند و هیچ ح اند و بنابراین هر دو حق موهبت االهی

امام فخر رازی نیز، پس از حدود بیست صفحه بحث و تحقیق دربـارۀ بـراهین عقلـی در قـرآن     . 6
اینها نظریاتی است که در تطبیق حکمت نبوی بر حکمت فلسفی بیان کردم، و خداونـد، دانـا   « :نویسد می

کسی به دیدۀ انصاف در کتـاب و سـنت    اگر) 21، ص7، ج1426فخرالدین رازی، . (»به حقائق امور است
گیری از قیاس و برهان عقلی منع نشده است، بلکه خود کتاب و  بنگرد، متوجه خواهد شد که نه تنها بهره

  .اند سنت از این روش استفاده کرده و مسلمانان را نیز ترغیب و تشویق به استفاده از آن کرده

  عقل و دین از دیدگاه فارابی. 4
. پردازیم ین مقدمات اکنون به دیدگاه فارابی در باب دین و فلسفه و یا عقل و وحی میپس از بیان ا

لیکن پیش از ورود به بررسی اصل موضوع، الزم است مقصود خود را از وحدت دین و فلسفه بـه اختصـار   
  .تواند یکی از امور زیر باشد مقصود از وحدت دین و فلسفه می. بیان کنیم

  .ارائه و طرح یک نظریۀ فلسفی سازگار با اصول اساسی دینتالش و کوشش برای . 1
تلفیق سنت و دین با عقلگرایی فلسفی، نه از آن جهت که یک دیدگاه التقـاطی بـه دسـت آیـد،     . 2

بلکه از آن نظر که باور داشته باشیم عقل و وحی دو ابزار معرفتـی هسـتند کـه از یـک منبـع سرچشـمه       
رابطه طولی است، یعنی مکمّل یکدیگرند و هر یـک بخشـی از نیازهـای     شان با یکدیگر اند و رابطه گرفته

بنـابراین،  . اند و آن تأمین سعادت آدمـی اسـت   کند و هر دو به سوی یک مقصد روان انسان را برآورده می
دهنـده آن دو   توانـد عامـل پیونـد    عقل و وحی در مبدأ و مقصد خود هدف و نقطه مشترک دارند و این می

  .سازنده را میانشان برقرار کند باشد و تعامل
بـرای تبیـین و    -که روش اصلی فلسفه است -استفاده از روش عقالنی یعنی استدالل و برهان . 3

الطبیعه، و دین جهت تحکیم و استوار ساختن مبانی و اصـول آن و همچنـین    اثبات برخی از مسائل ماوراء
گیـری در صـورتی کـارآیی     ین تعامـل و بهـره  بدیهی است که ا. دفاع از شبهات مُلحدان و شک شکاکان

خواهد داشت که در خود دین عناصر عقالنی وجود داشته باشد؛ یعنی اصـول اساسـی و یـا جـوهرۀ دیـن      
کـه   قـرآن همچنـان  . توان تفسیر عقالنی را بر دیـن تحمیـل کـرد    مهیای تفسیر عقالنی باشد وگرنه نمی
وده و هست، همچنین مهیای تفاسیر کالمـی و فلسـفی   عرفانی ب و پذیرندۀ تفاسیر ادبی، تاریخی، حقوقی

سینا، مالصدرا و دیگـران برخـی از مسـائل     بر همین اساس، فیلسوفان مسلمان از قبیل فارابی، ابن. است
و نظریۀ حرکـت  ) 14، ص6، ج1981؛ شیرازی، 66، ص3سینا، ج ابن(فلسفی خود را مانند برهان صدیقین 

گیری و اسـتنباط   بهره .اند از قرآن استخراج و استنباط کرده) 280، ص9و ج 110، ص3همان، ج(جوهری 
هـایی از آن را   مسائل عقلی از سوی متکلمان مسلمان، در قیاس با فیلسوفان، بیشتر بوده است که نمونـه 

برای تبیین دیدگاه فارابی در خصوص فلسفه و دین الزم است نظـر وی را در بـاب    .در مقدمه ذکر کردیم
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  .سی کنییمعقل و وحی برر

  عقل و مراتب آن از دیدگاه فارابی. 5
شناسی فارابی، خدا وجودی متمایز از جهان دارد، و این تمایز از طریق تفکیـک و تمـایزی    در جهان

ماسـوی  «او وجود را صفت خدا و امکان را خاصیت . است که فارابی میان وجود و ماهیت قائل شده است
یعنی موجودی که وجودش الزم و ضروری و عـدم او  » الوجود واجب« داند و بر این اساس خدا را می» اهللا

کند که نسبتش به وجود و عدم بالسویه و یکسان اسـت   تلقی می» الوجود ممکن«محال است، و جهان را 
) خـدا (و برای موجود شدن محتاج به مرحّجی است که به او وجود اعطاء کند و مـرحّج وجـود سـبب اول    

از دیدگاه فارابی نظام جهان، نظام علّی و معلولی است؛ یعنی جهان بـر   )43-42، ص1366فارابی، . (است
اساس سلسله مراتب وجودی شکل گرفته است، بدین ترتیب که هر موجود مادونی وجود خود را از موجود 

شود کـه نخسـتین موجـود     برتر از خود اقتباس کرده و این ترتیب در قوس صعود منتهی به صادر اول می
فارابی معتقد است، موجودات این جهان از مبادی عالیه که مقوّم و علل جواهر و اعراض . ز خداستصادر ا

  :ند ازا اند، این مبادی به ترتیب عبارت آنها هستند پدید آمده
  )خدا(سبب اول . 1
  )عقول افالک(اسباب ثوانی . 2
  )القدس االمین و روح روح(عقل فعّال . 3
  نفس. 4
  صورت. 5
  )32-31همان، ص) (مجس(ماده . 6

  معانی عقل نزد فارابی. 1. 5
برای تبیین دیدگاه فارابی راجع به چیستی عقل، نخست باید معانی و اصطالحات مختلف عقل نـزد  

فارابی شش معنای . وی را بیان کنیم و سپس بررسی کنیم مقصود وی از عقل کدام معنا و اصطالح است
  :اند از عبارتمختلف برای عقل ذکر کرده است که 

برنـد و بـدین معنـا برخـی از      وگوی خود به کـار مـی   معنای متعارف عقل که عامۀ مردم در گفت. 1
  .نامند کسان را عاقل می

کند یا عقل این مطلـب را   گویند عقل چنین ایجاب می معنای مصطلح نزد متکلمان، آنجا که می. 2
  .کند رد می

  .کتاب برهان آورده استمعنای مصطلح در منطق که ارسطو در . 3
  .معنای مصطلح در اخالق که در مقاله ششم از کتاب اخالق ارسطو آمده است. 4
  .معنای مصطلح در کتاب دربارۀ نفس ارسطو. 5
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  .معنای مصطلح در کتاب مابعدالطبیعه ارسطو. 6
سفی چهار معنای اول خارج از موضوع تحقیق فلسفی است و تنها دو معنای آخر به موضوع بحث فل

عقلی که موضوع تحقیق و پژوهش فلسفی است، به معنای موجود مجردی است که ذاتـاً و  . مرتبط است
حـوزۀ  ) 233-232، ص1387داوودی، . (به مـاده و امـور مـادی نـدارد     ای فعالً هیچ نوع تعلّق و وابستگی

رد اسـت، لـیکن   قرار دارد؛ هرچند کـه ذاتـاً مجـ   » نفس«فعالیت این عقل ادراک کلیات است و در مقابل 
دهـد،   جهت تدبیر بدن ناچار است با ماده مرتبط باشد و از این نظر در مقام فعل تجرد خود را از دست می

  .چون مجبور است با ماده و جسم و حرکت کار کند
  :مفهوم عقل در پژوهش فلسفی و عقالنی شامل چهار مرتبه و مرحله است

. تمام معقوالت تهی است، لیکن مستعد ادراک آنهاستنفس ناطقه در این مرحله از : عقل بالقوه. 1
» هیـوالنی «آن را عقـل  . قرار گرفته است» عقل بالفعل«اند که در مقابل  از این جهت آن را بالقوه نامیده

القوه و خالی از صور نوعیه  دارد، در اینکه همانند آن صرف» هیوالی اولی«اند؛ چون مشابهت با  نیز نامیده
  )84، ص1346فارابی، . (و جسمیه است

علـت نامگـذاری   . کند ای که عقل، تصورات و تصدیقات بدیهی را تعقل می مرتبه: عقل بالملکـه. 2
کنـد و در واقـع    آن این است که در این مرحله استعداد انتقال از بدیهیات به نظریات در نفس رسـوخ مـی  

  .شود ود که به آسانی زایل نمیش شده و چنان در نفس راسخ می ای نفسانی برای نفس حاصل می ملکه
گـاه   کند، به طوری که هـر  در این مرحله عقل نظریات را توسط بدیهیات ادراک می: عقل بالفعل. 3

بخواهد نظریات را بدون احتیاج به اکتساب جدید یا شنیدن از معلم مطالعه و مشاهده کند، قدرت و تـوان  
لقوه است، و وجه تسمیه آن این است که نفس معقـوالت  عقل بالفعل در مقابل عقل با. ادراک آنها را دارد

  .را بالفعل در خود دارد
اند و هرگز با ماده  هر گاه عقل بتواند صور مفارق از ماده را که همواره فعلیت داشته: عقل مستفاد. 4

از  اند ادراک کند، آن را عقل مستفاد نامند؛ بـه تعبیـر دیگـر، هرگـاه نفـس معقـوالتی را کـه        در نیامیخته
شـود، نفـس در ایـن     اند و همه نزد نفس حاضرند ادراک کند عقل مستفاد نامیده می بدیهیات حاصل شده

کـه مـانع   ) جسم و مـاده (شود، زیرا دیگر مشغول تدبیر بدن  مرحله به مرحلۀ تجّرد و عقل مفارق نائل می
این است که نفـس   علت نامیدن آن به عقل مستفاد. اصلی وصول آن به تجرد و عقل مفارق است نیست

کند و عقل فعال از طریق افاضۀ فیض االهی و فعلیت رساندن بـه   در این مرحله از عقل فعّال استفاده می
   1.رساند نفس سود می

                                                            
؛ 341-340، ص1387، ، فاضـل تـونی  143-142، ص1416، طباطبـایی،  370و368، 3، جشیرازی.: ک.ر. 1

  .241-233دی، صوداو
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  عقل فعال. 2. 5
ترین بخش دیدگاه فارابی که ارتباط مستقیم با موضوع بحث دارد، نظـر وی در بـاب عقـل     اما مهم

ضروری است که عقل فعال جزء مراتب عقل نیست، بلکه موجودی مجرد و  توجه به این نکته. فعال است
مفارق و دارای فعلیت و مستقل از عالم است و خداوند به وسیله آن فیوضات و برکات خـود را بـه انسـان    

  :نویسد فارابی می. کند افاضه می
ی اسـت کـه   تـرین مراتـب کمـال    کار عقل فعال عنایت و توجه به انسـان و رسـاندن او بـه عـالی    «

اختصاص به انسان دارد؛ تا او را به سعادت نهایی برساند و کمال و سعادت آدمی به این است که به مرتبه 
، عقـل فعـال موجـودی اسـت کـه بایسـته اسـت، گفتـه شـود همـان           ...گردد ) و متصل(عقل فعال نائل 

  )32همان، ص. (»است] جبرئیل فرشته وحی[القدس  األمین و روح روح
رسـاند، و هـم سـایر     خدمتگزار انسان است، هم قوۀ ناطقه انسان را از قوه به فعلیت مـی عقل فعال 

آورد و در اثر آن انسان بـه صـورت عقـل بالفعـل در      اشیا را برای انسان به صورت معقوالت بالفعل در می
عقل فعـال  گردد و با نائل شدن به مرحله اتحاد در رتبه  آید که عقل و عاقل و معقول در وی متحد می می

  )35همان، ص. (رسد گیرد و در نتیجه به سعادت کامل می قرار می
فارابی تأثیر عقل فعال را در کمال یافتن نفس ناطقه به اثرگذاری خورشـید در چشـم انسـان بـرای     

که چشم بالقوه دارای قـدرت بینـایی اسـت و خورشـید بـا       گوید همچنان دیدن تشبیه کرده است؛ وی می
کنـد، همچنـین نفـس ناطقـه انسـان، بـالقوه        یدن بالقوۀ آن را به امر بالفعل تبـدیل مـی  افشانی خود د نور

کند، یعنی مستعد پذیرش صور معقوله است، و این عقال فعال اسـت کـه آن را بـه     معقوالت را ادراک می
  )36-35همان، ص. (آورد مرحله معقول بالفعل در می

شود کـه وی بـا رد و نپـذیرفتن نظریـه مُثـل       م میبا دقت در دیدگاه فارابی در باب عقل فعال معلو
افالطونی، وجود صور مفارق از ماده را که افالطون در قالب نظریه مُثل بیان کرده بود، بر مبنـای اصـول   

اسـالمی  » شناسـی  فرشـته «کند و بدون تردید در این تفسیر و تبیین از نظریۀ  اسالمی تبیین و توجیه می
  :نویسد الهام گرفته و می

گـردیم و   کند، باز می به دیدگاه خود، که ما را از افالطون جدا می -پس از نقد نظریۀ مثل -کنونا«
مرتبه حی و پدیدآورندۀ موجودات است، بنابراین الزم است صور اشـیایی را کـه    گوییم چون خدای بلند می
آنهـا در ذات حـق کـه     ، و اگر صور موجودات و آثـار ...خواهد ایجاد کند در ذات او حضور داشته باشد  می

کند؟ و بر اسـاس   موجد، حی و مرید است، موجود نباشد؛ پس در آن صورت خداوند چه چیزی را ایجاد می
حضور صور در  -کند؟ روشن و واضح است که اگر کسی این معنا چه الگویی فعل و ابداع خود را قصد می

کنـد و او فاعـل    یـه و بصـیرت خلـق مـی    را انکار کند، ناچار است بگوید خداوند بدون فکر، رو -علم حق
توانـد   ترین سخنی است که کسی مـی  و این سخن زشت! هدف است بالقصد نیست و اراده او جزافی و بی

  )106-105، ص1405همو، . (»در مورد آفریدگار خود بگوید
بر اساس همین دیدگاه، وی قائل است مردمی که تحت رهبری یـک امـام بـه تقلیـد از او از یـک      
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کنند، اتفاق آنان به منزلۀ اتفاق بر یک عقل است و بنـابراین چـون عقیـده آنـان      و رأی پیروی می عقیده
  ) همان. (باشد حجت است ناشی از اجماع می

دانـد، بـرای قیـاس     از آنجا که فارابی به عنوان یک حکیم تنها قیـاس برهـانی را مفیـد یقـین مـی     
نکتۀ قابل توجه در سخن او ایـن   .اعتباری قائل نیستاستقرائی به این دلیل که مفید ظن است، ارزش و 

دهـد کـه دغدغـۀ ایـن حکـیم       برد و این نشان می است که در مقام مثال و تطبیق از شرعیات نیز نام می
همواره این بوده است که بتواند برای اصول اساسی دین پوششی عقالنـی بسـازد کـه مبتنـی بـر قیـاس       

گوید مثال استقراء ناقص در طبیعیات این اسـت کـه    می. یا استقرائی برهانی باشد و نه بر قیاس تمثیلی و
: گـردد کـه   ، با حکم دیگری نقض مـی »شود نشین می هر سنگی در آب ته«: اگر حکم کلی کنیم به اینکه

هرگـاه در اکثـر   «: و اگر کسی در شرعیات حکـم کنـد کـه   . »ها بر روی آب بمانند شاید برخی از سنگ«
تـوان ایـن حکـم را     ، نمـی »دهد، بنابراین او عادل است شخص کار خیر انجام می اوقات مشاهده شود که

پذیرفت، زیرا همۀ حاالت چنین شخصی مشاهده نشده است، یعنی استقراء وی در مورد چنـین شخصـی،   
  )83-82همان، ص. (استقراء ناقص است

  وحی از دیدگاه فارابی. 6
از نظر فارابی کسی . وی نظاره کرد» شناسی انسان«دیدگاه فارابی در باب وحی را باید در چارچوب 

شود که هر نوع معرفتی را به طور اشـراق و  » عقل قدسی«تواند به مقام پیامبری نائل شود که دارای  می
القدس دریافت کرده باشد، او هم به لحاظ عقلی و هـم   األمین و روح واسطه از عقل فعال یا همان روح بی

شود بـه   فرد بشری است، زیرا توسط اشراقی که از ناحیۀ عقل فعال به او میاز جهت قدرت تخیل برترین 
کند همان را در قوه متخیلۀ  بنابراین، آنچه را که در عقل کامل خود تصور می. رسد مرحلۀ فعلیت کامل می

شناسی خـود بـر    فارابی در انسان. کند سازد و به صورت امر جزئی و محسوس مشاهده می خود مجسم می
بـه کمـال برسـد و     یانسان این است که و ینشآفر ورزد که هدف اساسی از خلقت و  نکته تأکید میاین 

العین خـود قـرار دهـد و راه     ف این است که او سعادت را بشناسد و آن را نصبشرط رسیدن او به این هد
در مقام عمل را بشناسد و هم اموری که ) معارف اولیه(سعادت نیز به این است که هم معلومات نخستین 

بشناسد، و چون افراد انسـان هـم بـه لحـاظ     ) یعنی معلم و مرشد(توانند در این هدف او را یاری کنند  می
فطرت، قدرت یادگیری و هم به لحاظ تربیت با یکدیگر تفاوت دارند، بنابراین خداوند برای رسـاندن آنـان   

ی قرار داده است تا با اشراق و افاضۀ رسان دهی و فیض به سعادت مورد نظرشان عقل فعال را واسطه فیض
تفصیل سخن فارابی به شرح زیـر  . او افراد انسان را به سعادت برساند) پیامبر(فیض به وجود انسان کامل 

  :است
هـا و   شوند، فطرت گوید از آنجا که افراد انسان با قوا و استعدادهای مختلف و متنوع زاده می وی می

متفاوت اسـت، افـراد انسـان در رابطـه بـا معقـوالت       ) معارف اولیه(ت اول طبایع آنان نیز در قبول معقوال
  :اند نخستین سه گروه
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فارابی در بیان گروه نخست به همین حد اکتفا کرده و مثالی هم برای . پذیرند گروهی آن را نمی. 1
پذیرند  ا نمیکسانی که معقوالت ر: توان مقصود وی را به این صورت توضیح داد ولی می. کند آن ذکر نمی

شـوند و   نایـل نمـی  ) مرحله نضـج (اشخاصی هستند که هیچ وقت به مرحلۀ بلوغ فکری و پختگی ذهنی 
  .مانند همواره در حالت هیوالنی و عقل بالقوه باقی می

. گیرنـد  پذیرند لیکن آن را در غیرجهت اصلی خود به کار می کسانی که معقوالت نخستین را می. 2
توان گفت این گروه با  دهد، لیکن با استنباط از بیانات خود او می ی را توضیح نمیفارابی در غیر جهت اصل

کنند، امـا آن را در جهـت    اینکه قابلیت و استعداد ادراک معقوالت نخستین را دارند و آنها را نیز کسب می
  .کنند گیرند و استعداد خود را صرف امور غیراصلی می کمال و سعادت خود به کار نمی

پذیرند و هم آنهـا را در جهـت صـحیح     وه سوم اشخاصی هستند که هم معقوالت اولیه را میگر. 3
هستند که فطرت سـالم دارنـد و     ها همان کسانی به نظر فارابی، این دسته از انسان. گیرند خود به کار می

  .شوند منحصراً این افراد به سعادت نائل می
بـا هـم   ) معقـوالت اولیـه  (ر قبول معقوالت مشترک گوید کسانی که فطرت سالم دارند، د آنگاه می

لیکن در غیر . کنند توافق و وحدت دارند و در جهت امور و افعال مشترک با یکدیگر تالش و همکاری می
ها و اختالفـات را از ابعـاد مختلـف     فارابی این تفاوت. معقوالت مشترک با یکدیگر تفاوت و اختالف دارند

  .کنیم اختصار موارد مهم آن را بیان میبررسی کرده است؛ ما به جهت 

  تفاوت افراد بشر در یادگیری، تربیت و قدرت استنباط. 7
انـد، برخـی    گوید افراد بشر ذاتاً به لحاظ تعدّد مراتب و تنوع صنایع و علوم با هم متفـاوت  فارابی می

الوه بـر قـدرت و اسـتعداد    ع. اند استعداد و قابلیت یادگیری آن را دارند و برخی دیگر فاقد قدرت یادگیری
) یعنی دریافت قوانین کلی از امور جزئـی (یافتگان نیز از نظر قدرت بر استنباط و استخراج  یادگیری، تربیت

اند، و آن کس که در یک فن و یا یک علم دارای قدرت استنباط است، نسبت به زیردسـتان خـود    متفاوت
  .تر باشد، ریاست او نیز بیشتر خواهد شد ویحق ریاست دارد و هر اندازه که قدرت استنباط او ق

رسند و بـر دیگـران برتـری دارنـد، در بـه       افزاید افرادی که به مرحلۀ استنباط می در مرحله بعد، می
های زیبـا و نازیبـا بـا     به لحاظ استفاده از روش -های خود در باب تعلیم و ارشاد دیگران کارگیری آموخته

گیرند، نسبت به دیگـران ریاسـت    های بهتری در ارشاد و تعلیم بهره می شهم تفاوت دارند، آنان که از رو
را دارنـد و  » رئـیس اول «ریاست بر دیگران نیز سلسله مراتبی دارد، به این بیان که برخـی عنـوان   . دارند

توان گفـت مقصـود فـارابی از رئـیس اول و      می. شوند برخوردار می» ریاست ثانوی«برخی دیگر از عنوان 
  :ترتیب عبارت است از ثانی به
  ریاست مطلق. 1
  ریاست نسبی. 2

کنـد، خـود    ریاست نسبی آن است که یک شخص در عـین حـال کـه بـر دیگـران حکمرانـی مـی       
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و مقصـود از رئـیس   . فرمانبردار قدرت حکمران دیگری است که به لحاظ قدرت استنباط، بر او تفوّق دارد
ست، زیرا او تحت اشراق عقل فعال است که علـوم  مطلق حاکمی است که به هیچ وجه محتاج دیگری نی

تـرین   دهد؛ و در نتیجه به لحاظ علم و عمل کامـل  را بالفعل در اختیار او قرار می) معقوالت اول(و معارف 
  .گیرد فرد انسان است و مسئولیت هدایت و ارشاد مردم را به عهده می

  شرایط و وظایف رئیس اول. 1. 7
  :اند از انسان کامل است شرایط و وظایفی قائل است؛ این شرایط عبارتفارابی برای رئیس اول که 

داشتن قدرت و توانی که بتواند امور جزئی را به نحو تدریجی و مرحله به مرحله ادراک کنـد، تـا   . 1
  .ها عمل کند بدان

  .های تعلیم داشته باشد توان کاملی برای ارشاد و تعلیم زیردستان خود در همۀ زمینه. 2
  .اند را داشته باشد درت به کارگیری همۀ افرادی که برای انجام کارهای خاص تربیت شدهق. 3
توانایی داشته باشد تا کارها و وظایف افراد زیردست خود را مشخص و معین کرده و آنهـا را بـه   . 4

  )80-74، ص1366، همو. (سمت سعادت راهنمایی کند
حکمت، تعقّل : اند از کند که عبارت ذکر می برای رئیس اول شش شرط فصوص منتزعهدر کتاب . 5

  .تام، نیک اقناع کردن، نیک تصور کردن، قدرت بدنی برای جهاد کردن
گوید این شرایط و صفات تنها در صاحبان طبایع  فارابی پس از بیان شرایط و صفات رئیس اول می

رسـد،   سی که به ایـن مقـام مـی   افزاید نف شود و می اند، یافت می بلند و عالی که به عقل فعال متصل شده
نفسی است که مراحل رشد و تعالی خود را به تدریج یکی پس از دیگری طـی کـرده اسـت، و بـا دسـت      

  .شود یافتن و تحصیل مرحله عقل مستفاد به عقل فعال متصل می
پس از بررسی و تحلیل سیر تکاملی انسان در مراحل مختلفی که ذکر شد، فارابی در مقـام تطبیـق   

کند که مراد و مقصـودش از رئـیس اول و انسـان کامـل      آید و تصریح می شناسی خود برمی انسان تئوری
یعنی از جهت تعقل کامل و تخیل تام، برخوردار بـودن از قـدرت   (همان پیامبر است که هم در بعد نظری 

هـا   رین روشیعنی از جنبۀ اتصال به ملک و فرشته وحی و انتخاب بهت(و هم در بعد عملی ) عالی استنباط
  :نویسد وی می .سرآمد دیگران است) در تعلیم، تربیت و ارشاد مردم

های فوق است، به اصطالح قدما همان شـهریار اسـت، و آنچـه     انسانی که دارای صفات و ویژگی«
شـود؛ زیـرا هنگـامی بـه      بایسته است دربارۀ وی گفته شود، این است که او کسی است که به او وحی می

آید  رسیده باشد و این مقام زمانی به دست می] اتصال به عقل فعال[شود که به این مرتبه  میانسان وحی 
بینـیم کـه چگونـه     در اینجا مـی  )79و  23همان، ص. (»ای باقی نماند که بین پیامبر و عقل فعال واسطه

ی عقالنـی از  فارابی دیدگاه فلسفی، فیلسوفان پیش از خود را با اصول اساسی دین تطبیق کرده و تفسـیر 
و عـالم الفـاظ و   ) غیـب (پیامبر از دیدگاه وی واسطه فیض میان عالم معنـا  . وحی االهی ارائه کرده است

واسطۀ میـان خـدا و پیـامبر اسـت؛ و در ادامـه      ) القدس روح(که عقل فعال  است، همچنان) شهادت(صور 
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تـوان   کنـد، بـدین سـبب مـی     می افاضۀ فیض) خدا(از آنجا که عقل فعال از جانب سبب اول «  :افزاید می
از نـوع  ) پیـامبر (کنـد، و ریاسـت ایـن انسـان      گفت خداست که به توسط عقل فعال به انسان وحـی مـی  

باشـند، و ایـن    تر از او می ها از نظر مقام و رتبه پایین است، و بقیۀ ریاست) رئیس اول(= های اولیه  ریاست
  :نویسد درباره صفات پیامبری می الحکمفصوص و در ) 80همان، ص.  (»سخن واضح و روشن است

منقـاد و تسـلیم اوسـت،    ) طبیعـت (روح نبوت اختصاص به نیروی قدسی دارد که عالم خلق اکبـر  «
است؛ به همین جهت ) یعنی روح انسان(تسلیم و فرمانبردار روح تو ) بدن(که غریزه خلق عالم اصغر  چنان

های بشری خارج است و  جویی معمول و متعارف و چارهآورد که از روش  روح قدسی پیامبر معجزاتی را می
و ذوات مالئکه در وجـود  ) علم خداوند(روح قدسی پیامبر از جانب صور و معانی که از طریق لوح محفوظ 

  )188، ص1375همو، . (»گیرد بندد، زنگار نمی او نقش می
  :تفارابی در بخش اول سخن خود به دو خصلت از خصائص پیامبر اشاره کرده اس

تسلیم و مطیع بودن نیروهای طبیعت در برابر وی؛ این خصلت از آن جهات بـرای پیـامبر ثابـت    . 1
است که پیامبر والیت تکوینی دارد؛ یعنی دارای قدرت دخل و تصرف در طبیعت اسـت و بـر اثـر داشـتن     

قـاد و تسـلیم   تواند در اجزاء عالم طبیعت دخل و تصرف کند و نیروهای آن را من چنین قدرتی است که می
فارابی برای بیان مقصـود خـود در بـاب    . معجزات پیامبران ناشی از این نیرو و قدرت است. اراده خود کند

دخل و تصرف روح قدسی پیامبر در عالم طبیعت آن را به دخل و تصرف روح آدمی در بدن تشـبیه کـرده   
آن است؛ روح قدسی پیامبر نیز کند و مدبّر  است، یعنی همچنان که نفس آدمی در بدن دخل و تصرف می
  .کند در عالم طبیعت که به منزلۀ بدن وی است دخل و تصرف می

دهد که دیگـران   یعنی کار و عملی را انجام می. آورد پیامبر برای صدق دعوی خویش معجزه می. 2
ـ  آیند؛ به بیان دیگر، پیامبر کاری خارق از عهده انجام آن برنمی وان بشـر انجـام   العاده و فراتر از طاقت و ت

  .های معمول و متعارف بشری توان انجام دادن آن را ندارند دهد که افراد غیرنبی با روش می
گویـد چـون روح قدسـی پیـامبر از سـعۀ وجـودی        کند و می در پایان به یک نکته اساسی اشاره می

 -انع از رسالت نبویبرخوردار است، بنابراین ارتسام صور معانی از لوح محفوظ و مشاهده ذوات مالئکه، م
ال «شوند، زیرا مقتضای سعۀ وجودی نبوی این است کـه او مصـداق    نمی -رساندن پیام خداوند به انسان

والیـت و رسـالت؛ از بعـد    : توضیح اینکه پیامبر دارای دو بعد ارتباطی اسـت . باشد» یشغله شأنٌ عن شأنٍ
کند و از بعد رسالت با مردم ارتبـاط   دریافت میوالیت با حق و عوالم ملکوت ارتباط پیدا کرده و حقایق را 

مـانع از  ) یعنی ارتباط با حـق (گوید اشتغال پیامبر به امر اول  فارابی می. دارد تا آنها را ارشاد و هدایت کند
  )128-123، ص1423قیصری، . (شود انجام رسالت و ارتباط با خلق نمی

  هایی از وحدت عقل و دین در فلسفه فارابی نمونه. 8
های متعدد و مختلفی از وحدت عقل و دین در فلسفه فارابی بیـان شـد و    هرچند پیش از این نمونه

تـری بیـان    اساساً مباحث گذشته ما در این راستا بود، اکنون برآنیم تا این موضوع را به صـورت مشـخص  
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هـایی از   نوان نمونهدر آغاز این مقاله مقصود خود را از وحدت عقل و دین بیان کردیم، آنچه را به ع. کنیم
  .کنیم در تبیین اهداف مذکور خواهد بود وحدت عقل و دین نزد فارابی در اینجا ذکر می

  مدینه فاضله و جامعه دینی. 1. 8
است و مقصود وی از آن عبـارت  » مدینه فاضله«یکی از اصول اساسی فلسفه سیاسی فارابی طرح 

ساالری میـان افـراد و جامعـه     مناصب بر اساس شایستهها و  است از جامعه نمونه و برینی که در آن شغل
مردمـی کـه بـه    «: نویسـد  فارابی دربارۀ رابطه رهبری دینی و تشکیل مدینه فاضله مـی . تقسیم شده باشد

اند؛ اگر آنان یک امت تشـکیل   شوند، برترین، سعادتمندترین و بهترین مردم واسطه پیامبر اداره و تدبیر می
فاضله خواهد بود و اگر مردمی باشند که در یک محیط و مرکزی گرد هـم آینـد، آن   دهند، امتشان، امت 

شده از  بخش اول سخن فارابی اقتباس و برگرفته) 80، ص1366فارابی، . (»مرکز مدینه فاضله خواهد بود
ایـد، بـه کـار خـوب      شما بهترین امتی هستید که برای مردم ظاهر شـده «: فرماید قرآن کریم است که می

دارید و به خدا ایمان دارید؛ و اگر اهل کتاب ایمان آورده بودند قطعـاً   دهید و از کار زشت باز می ان میفرم
  )110: آل عمران.  (»برایشان بهتر بود

توان این  می. سخن گفته است» مرکز و یا محیط فاضله«و » امت فاضله«در بخش دوم، فارابی از 
در دورۀ . در دو دورۀ مکی و مدنی مقایسه و تطبیق کرد) ص(بخش از سخنان وی را با سیره رسول اکرم 

مکی به دلیل آماده نبودن شرایط تأسیس امت اسالمی، پیامبر و مسلمانان تنها توفیـق آن را یافتنـد کـه    
را » بیعـت عقبـه اول و دوم  «و » شعب ابی طالـب «، »دارالتبلیغ ارقم«های فاضله از قبیل  مراکز و محیط

ایدئولوژی اسـالم  ) ص(در دوره مدنی با فراهم شدن تأسیس امت اسالم، پیامبر اکرم تأسیس کنند؛ لیکن 
هـا را بـرای ادارۀ زنـدگانی اجتمـاعی تشـریع کـرد و چـون         ای از بایدها و نبایدها و ارزش یعنی مجموعه

تأسـیس امـت، تشـریع    (گانـه   سرزمین الزم را نیز در اختیار داشت و در نتیجۀ فـراهم شـدن شـرایط سـه    
  .حکومت اسالمی خود را تشکیل داد) ئولوژی و سرزمین الزماید

  شباهت مدّبر مدینه به خداوند . 2. 8
لـیکن فـارابی    1،»فلسفه عبارت از تشـبّه بـه خداونـد اسـت    «: فیلسوفان پیش از فارابی گفته بودند

سـبب اول  مدبر مدینـه فاضـله شـبیه بـه     «: نویسد گوید مدبر مدینۀ فاضله شبیه به خداوند است و می می
  )84همان، ص.  (»است، همان خدایی که وجود موجودات از او قائم به اوست) یعنی خدا(

؛ انسـان کامـل   »تخلقوا باخالق اهللا«: فرماید شده از حدیث نبوی است که می این گفتار نیز برگرفته
ب که مدبر مدینۀ فاضله است همان کسی است که خود را به صفات االهی آراسـته و هـر کـس در کسـ    

                                                            
  .104، ص7ج ،1981 ؛ مالصدرا،1413، ص3و ج 1276، ص2ج ،1367 افالطون،. 1
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کماالت و سعادت بیشتر بکوشد و در عمل خود را به صفات عالی بیاراید در واقع بیشترین شـباهت را بـه   
شناسی اسالم، انسان مظهر جالل و کمال و به تعبیر دیگر  در انسان. خالق و آفریدگار خود پیدا کرده است

فات خداوند است و از این مظهر اسماء و صفات خداوند است و انسان کامل مظهر کامل تجلی اسماء و ص
انـد و پـس از آنهـا حاکمـان      هـای کامـل   پیامبران همان انسـان . روی بیشترین شباهت را به خداوند دارد
  .اند اند دارای چنین مقامی حکیمی که حاکم و مدبر مدینۀ فاضله

  شناسی نگاه خدامدارانه در جهان. 3. 8
اسالم و متعهد به فکـر و اندیشـۀ دینـی بـود؛     تردید فارابی فیلسوفی مسلمان، معتقد به شریعت  بی

شناسـی وی   شناسی و جهان شود، و در انسان تفکر دینی در مجموعه و سراسر تعلیمات و آثار وی دیده می
. شناسی وی را پیش از این در قالب انسان کامل و وحی االهی بررسـی کـردیم   نمود بیشتری دارد؛ انسان

کنیم که آن را بر اساس تفکر دینی تحلیل و تفسـیر کـرده    ی وی میشناس ای کوتاه به جهان اکنون اشاره
  .است

دربارۀ منـافع فلسـفۀ نظـری بحـث کـرده و آن را پایـه و        فصول منتزعهاز کتاب  94وی در فصل 
گوید عمل در صورتی فضیلت خواهد بود کـه دارای   اساس فلسفۀ عملی قرار داده است و در توجیه آن می

  :این شرایط باشد
  .فضائل را بشناسد] ظن[سان یا به یقین و یا به احتمال راجح ان. 1
  .نفس خویش را به فضائل عادت دهد به طوری که فضائل برای او ملکۀ نفسانی شوند. 2
  .جایگاه و رتبۀ وجودی آنها را بداند ،مراتب موجودات. 3
  .را بشناسد آنچه شایسته و بایسته است که انتخاب کند و یا از آن اجتناب و دوری کند. 4
شـود، و مراحـل    و بداند چگونه فضائل نظری و فکری سبب و مبدأ فضائل و صنایع عملـی مـی  . 5

پـذیرد   شده از طریق تجربه و ممارست و به طور تدریج و انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر انجام می یاد
) ریاضیات(رد نخست از اعداد افزاید، آن کس که قصد تحلیل فلسفه نظری را دا  و در توضیح بیان خود می

اند بپردازد و  که دارای مبادی طبیعی) طبیعیات(که دانش بسیط و انتزاعی است آغاز کند، سپس به اجسام 
  :نویسد و در ادامه می) 97-95، ص1405همو، . (منتقل گردد) سماوی(از اجسام عنصری به اجسام اثیری 

وی، نفس ناطقه و عقل فعال منتهی شـود، در  جو و تالش نظری وی به اجسام سما و هرگاه جست«
شده و به ناچار باید در مبادی وجودی آنها بیندیشد تا متوجه شـود کـه    واقع او به مرتبه دیگری منتقل می

آنها را نیز خواهـد  ) ریاضی(مبادی آنها مبادی غیرطبیعی است و با شناخت مبادی وجودی، مبادی تعلیمی 
بادی طبیعی که در وجود انسان و عالم است ناکافی هستند از اینکه انسان و الزم است بداند م... شناخت 

زیرا انسـان بـرای نیـل بـه سـعادت      . ای که برای آن خلق شده نائل شود به واسطه آنها به کمال شایسته
بنابراین، انسان به درجه و . رسد ای است که با تالش در آنها به کمال و سعادت می محتاج به مبادی عقلی

تواند به سعادت نائل شود و با تحصـیل علـم    رسد که به واسطه آن می لتی از رشد در دانش نظری میمنز
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منتهـی بـه   ] جو و تـالش علمـی خـود    و در مسیر جست[رسد تا  نظری در دو بعد علم و عمل به کمال می
باشـد و آن   داشته] ریاضی و طبیعی[موجودی شود که به هیچ وجه امکان ندارد مبدئی از این نوع مبادی 

و همان است که وجـود   -که پیش از این بیان کردیم -همان موجود و مبدأ نخستین همۀ موجودات است
صدور موجودات از او به نحوی نیست کـه  . موجودات به واسطه او، از وجود او، و برای او ایجاد شده است

واند مبدأ موجودات باشـد  ت ترین نحوی است که یک شیء می نقصی در ذات وی حاصل آید بلکه به کامل
کنـد و   موجودات به آنها علم پیدا مـی ] یعنی از طریق علم کلی[و موجود نخستین از طریق علم و اسباب 

همـان نظـر و نگـاه االهـی در موجـودات      ] تحلیل معرفت به موجودات به نحوی که گفته شد[این یعنی 
  )98-97همان، ص.  (»است

سلسـله جنبـان کـه     دارد تا سلسله و مبادی موجودات را به یک سربینیم، فارابی تالش  که می چنان
گوید این روش همـان   مبدأ و پدیدآورندۀ موجودات است منتهی کند و پس از فحص و تحقیق فلسفی می

بنابراین، او به عنوان یـک فیلسـوف تـالش    . روش خدامدارانه و خداباورانه در تحلیل موجودات عالم است
فلسفی خود را با عقاید دینی تطبیق کند و در واقع برای عقاید دینی خـود پایـه و    کند تا اصول اساسی می

های مهم و اساسـی   محوری از ویژگی غایتگرایی، سعادتگرایی و خدا. کند اساس فلسفی و عقلی فراهم می
  .فلسفۀ دین فارابی است

  شناسی فرشته. 4. 8
کـه موجـودات مجـرد و کلـی هسـتند بـه        را» مثل افالطونی«پیش از این اشاره کردیم که فارابی 

در فلسـفه فـارابی،   . دهـد  ارجـاع مـی  » اعیـان ثابتـه  «و بـه تعبیـر عرفـا بـه      -تعالی -»صور علمی حق«
و یـا  » عقـل اول « یـق صدور از طر یاآفرینش و   شود، زیرا عمل  شناسی متصل می شناسی به فرشته جهان

طور که پیش از ایـن اشـاره کـردیم     فارابی هماناتب وجود نزد مر گیرد و سلسله صادر نخستین صورت می
  .ماده. 6صورت؛ . 5نفس؛ . 4عقل فعال؛ . 3عقل اول؛ . 2؛ )خدا(سبب اول . 1: ترتیب است بدین

گیرد و کار عقل فعال عنایت به مردم اسـت تـا    عمل خلق و آفرینش از طریق عقل اول صورت می
از نظر فارابی، مالئکه همان صـور  ) 32-31، ص1366 همو،. (شان برساند آنها را به کمال الیق و شایسته

مالئکـه دارای  « :نویسد وی می. علمی حق هستند که رسالت تعلیم و تدبیر عالم و انسان را بر عهده دارند
ها دارای ذواتی هستند، لیکن ذوات حقیقـی آنهـا از عـالم امـر      باشند و در قیاس با انسان ذوات حقیقی می

بیند، و هرگـاه نفـس قدسـی بـا فرشـتگان       نفس قدسی آنها را می] تنها[ی بشری است و از قوا و نیروها
بـه   -شود و در نتیجه صورتی از فرشـته  کشیده می] ملکوت[صحبت کند، حس ظاهر و باطن وی به باال 

. »گویـد  بیند و با او سخن می یابد و او فرشته را می بر او تمثل و تجسم می -میزان طاقت و تحمل قدسی
  )364، ص1375همو، (

گوید فرشـتگان   شناسی اسالمی ارائه کرده و می بینیم، فارابی تفسیری عقالنی از فرشته که می چنان
وجـود  «لعرض؛ یعنی  اما قائم به حق و دیگری تبعی و با) نفسه فی(= دو وجود دارند؛ یکی اصیل و نفسی 
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طور کـه مالئکـه دارای    یعنی همانمراد وی از وجود قیاسی عبارت است از وجود اضافی مالئکه؛ . »لغیره
اند، در مقایسه با انسان وجود دیگری دارند که بـه لحـاظ آن تمثـل و تجسـم پیـدا       وجود اصیل فی نفسه

یابد وجود اضافی فرشته است و نه وجـود نفسـی آن و بـه نظـر      کنند، بنابراین آنچه تجسم و تمثل می می
اشـاره بـه   » ی ملکاً و تسمع کالمه بغیر ما هـو وحـی  فتر«: رسد عبارت خود فارابی نیز که گفته است می

  .همین نکته است

  تطبیق روح و جسم آدمی با عالم امر و خلق. 5. 8
داند، لیکن نکته بدیعی  فارابی همچون دیگر فیلسوفان، انسان را موجودی مرکب از روح و جسم می

گوید روح  نیست، این است که او میکه در نظر وی وجود دارد و در دیدگاه فیلسوفان یونان و نوافالطونی 
و بـدیهی اسـت کـه    . اسـت ) طبیعـت (و جسم وی از عالم خلـق  ) یعنی از نسخ ملکوت(آدمی از عالم امر 

بنـابراین، فـارابی درصـدد تبیـین     ) 54: اعراف( .یک اصطالح دینی در اسالم است» امر و خلق«اصطالح 
  .عقالنی اصول اساسی دین است

یکی دارای شکل و صورت، کیفیت، : از دو گوهر و ذات تشکیل شده استوجود تو «: نویسد وی می
شده و به لحاظ ذات مغایر بـا   پذیر است؛ و دیگری فاقد صفات یاد کمیت، حرکت و سکون، مکان و تجزیه

  )183همان، ص. (»گرداند فهمد و نیروی وهم از آن روی می عقل آن را می] تنها نیروی[اولی است و 
کنـد و چـون وهـم و خیـال      سان، یعنی روح و نفس ناطقه، را تنها عقل ادراک مـی بعد دوم وجود ان

  .تر از مقام روح است توان ادراک حقیقت آن را ندارند مقامشان پست

  تفسیر عقالنی لوح، قلم، کتاب، و قضا و قدر. 6. 8
یم و های فلسفی فارابی تفسـیری عقالنـی اسـت کـه او از برخـی مفـاه       از جمله ابداعات و نوآوری

گویـد مقصـود از ایـن     اصطالحات دینی مانند لوح، قلم، کتاب و قضا و قدر به عمل آورده است؛ وی مـی 
  :نویسد مفاهیم و اصطالحات معانی ظاهری و جسمانی نیست و می

ای است،  شده گمان نکن که قلم، یک ابزار جامد، و لوح، یک سطح و کتاب، شکل و صورت نوشته«
، فرشته روحانی و مقصود از کتاب، تصویر حقایق است، قلم، معانی را کـه در عـالم   بلکه مراد از قلم و لوح

سپارد؛ و در نتیجه، قضا از قلم و تقدیر از  گیرد و آنها را با کتابت روحانی به ودیعت به لوح می امر است می
  )404همان، ص. (»یابند لوح جریان می

  خلق از عدم. 7. 8
بر علیه فالسفه این بود که بـه زعـم وی فالسـفه     تهافت الفالسفهیکی از اتهامات غزالی در کتاب 

وی ) 542و  43، 36، ص1424غزالـی،  . (دانند قائل به قدم عالم هستند و آن را مخالف شریعت و کفر می
، همـان . (سینا را متهم به بدفهمی و عدم تفسیر و تأویل درست سخنان ارسـطو کـرده اسـت    فارابی و ابن
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تنها غزالی مـراد و مقصـود فالسـفه و فـارابی را نفهمیـده، بلکـه حتـی برخـی از         نه ) 32-31، ص1424
اند که او نتوانسته میـان نظریـه قـدم عـالم و خلـق از عـدم        نویسندگان امروز عرب نیز وی را متهم کرده

اند که او  هدبه عالوه وی را متهم کر) 419، ص2و ج135، ص1، ج1358الفاخوری، . (سازگاری ایجاد کند
  )همان!! (ار باورهای حلولی عقاید شیعه استگرفت

کند که با تحقیق علمی چهره این فیلسوف و حکیم بـزرگ   وظیفه تاریخی و اعتقادی ما ایجاب می
بـه راسـتی آیـا    . و از او و از کلیـت تفکـر شـیعی دفـاع کنـیم       االهی را از این گونه اتهامات تبرئـه کـرده  

و » معطّلـه «، »ظاهریه«، »مجسمه«، »مشبهه«اساس  پوچ و بیها از عقاید  نویسندگان محترم این کتاب
اند که عقاید شیعی را  اند، مطلع که همه آنها وابسته به جریان اهل سنت و جماعت» قدماء ثمانیۀ اشاعره«

کدام عالم و متفکر شیعی از حلول سخن گفته و کـدامین اثـر توحیـدی    ! کنند؟ متهم به زندقه و حلول می
و در مورد شخص معلم ثانی نیز باید بگوییم کـه او بـا صـراحت    ! عتقاد به حلول است؟شیعی مشتمل بر ا

، 1366و  106، ص1405فـارابی،  . (تمام از تمایز و تباین ذاتی میان خالق و مخلـوق سـخن گفتـه اسـت    
ء داند که قائل به تمایز و تباین معتقد به اسـتعال  کسی که با الفبای فلسفه و عرفان آشنا باشد، می) 43ص

توان او را  توان او را وحدت وجودی دانست و نه می و علّو خداوند نسبت به مخلوقات است، بنابراین نه می
  .حلولی خواند

و در رابطه با اتهام فارابی مبنی بر اینکه او قائل به قدم عالم اسـت، بایـد بگـوییم نـه غزالـی و نـه       
فـارابی در دفـاع از اعتقـاد    . انـد  وی را نفهمیـده  شده تاریخ فلسفه در اسالم مراد و مقصـود  نویسندگان یاد

افالطون و ارسطو مبنی بر اینکه آنان نیز قائل بودند کـه عـالم دارای صـانع و موجـد و همچنـین دارای      
گوید اگر کسی آثار این دو فیلسوف را بررسی و تفحص کند؛ تردید نخواهد کرد که آنهـا   حدوث است، می

افزایـد اگـر کسـی     و مـی ) 104-100ص ،همـان (معتقد به حدوث عـالم   اند و هم هم قائل به وجود صانع
سخنان اهل ادیان و مذاهب مانند یهود و مجوس را مطالعه کند، متوجه خواهد شد که نظـرات آنـان دال   

انـد   گوید چرا آنان متهم نشده و می) 103-102همان، ص. (بر ازلی بودن طبیعت و بقا و استمرار آن است
افزاید اگر ارسطو و افالطون سـخنی   و می! اند؟ یهودیان و مجوسان قائل به قدم عالمو کسی نگفته است 

اند از باب تمثیل بوده است و نه عقیده واقعی آنها و برای بیـان اعتقـاد فـارابی بـه      در باب قدم عالم گفته
. دانـد  آن نیز می داند، علت فاعلی که علت غایی جهان می اوالً او خدا را همچنان: حدوث عالم باید بگوییم

 101همان، ص. (خلق کرده است» ال عن شیء«کند که خدا عالم را از  ثانیاً تصریح می) 102همان، ص(
ایجـاد الشـیء عـن    «و نـه  » ایجاد الشیء عن ال شیء«یعنی خلقت از نظر فارابی عبارت است از ) 103و 

ه فارابی مقصود ارسـطو را نفهمیـده   به فرض هم بپذیریم ک. که قائالن به قدم عالم به آن معتقدند» شیء
تواند نافی اعتقـاد وی بـه خلـق از عـدم      ها از آثار ارسطو ناقص بوده است، این نظر نمی است و یا ترجمه

و حـال آنکـه   ) 359و  61، ص1375کاپلستون، . (باشد، زیرا از نظر ارسطو خدا تنها علت غایی عالم است
  .و هم علت غایی آن داند فارابی خدا را هم علت فاعلی عالم می

رسد چیزی که سبب اشتباه این منتقدان درباره فارابی شـده اسـت ایـن اسـت کـه آنـان        به نظر می
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» ابـداع «است و ثانیـاً در بحـث آفـرینش از اصـطالح     ) یا صدور(اند اوالً فارابی قائل به نظریۀ فیض  دیده
اند بـه   دات مجرد که فاقد حدوث زمانیکند و این اصطالح درباره موجو برای بیان مقاصد خود استفاده می

هم در مورد موجـودات  » ابداع«گوییم در فلسفه فارابی اصطالح  در پاسخ به چنین توهّمی می. رود کار می
و هنـاک تبـین   «: نویسد وی در دفاع از ارسطو می. مجرد به کار رفته است و هم در مورد موجودات مادی

. » عن شیء و أنهـا تجسـمت عـن البـاری سـبحانه و عـن ارادتـه       أن الهیولی أبدعها الباری، جل ثنائه ال
اسـت کـه همـه پیشـینیان گمـان       اثولوجیـا اشاره فارابی در جمله فوق به کتاب ) 101، ص1405فارابی، (

و » هـا  گانـه  نـه «هـایی از   های ارسطوست و اکنون معلوم شده که این کتاب بخـش  کردند که از نوشته می
آنچـه  . کنـد  ین اشتباه تاریخی هیچ تأثیری در عقیده و نظر فارابی ایجاد نمیا. افلوطین  است» تسعّیات«

عـالم از  . 1: مهم است این است که فارابی در این جمله و تفسیر به دو نکته اساسـی اشـاره کـرده اسـت    
کلمه ابداع را درباره هیوالی عالم عناصر که دارای حدوث . 2. العن ال شیء یعنی از عدم پدید آمده است

  .مانی است به کار برده استز
بندی و تبیـین کـرد کـه او میـان حـدوث       توان به این صورت جمع عقیده فارابی درباره خلقت را می

گذارد، با ایـن توضـیح کـه از نظـر وی موجـودات مجـرد، یعنـی عقـول و          ذاتی و حدوث زمانی فرق می
دوث ذاتـی هسـتند، در عـین حـال     اند، تنهـا دارای حـ   فرشتگان، چون از فیض ازلی حق تعالی ابداع شده

اما موجودات عالم ماده دارای دو نوع حدوث هسـتند، از آن جهـت کـه ذاتـاً     . توانند قدیم زمانی باشند می
اند، اما از آن نظر کـه مسـبوق بـه     هستند دارای حدوث ذاتی) خدا(= معلول و وابسته به علت حقیقی خود 

  .رای حدوث زمانی هستنداند، دا عدم زمانی هستند و در زمان حادث شده

  گیری نتیجه. 9
در این مقاله، راجع به هماهنگی و یا وحدت عقل و دیـن از دیـدگاه فـارابی سـخن گفتـیم و بیـان       
کردیم که تفکر عقالنی ریشه در کتاب و سنت دارد و اگر جز این بود به عنوان امر عرضی و تحمیلـی در  

تفکـر عقالنـی منحصـر در فلسـفه      کـه  یادآور شدیمیز ن. شد گردید و پس از مدتی زایل می دین تلقی می
یونانیان نیست بلکه خاصیت وجودی انسان است، و البته یونانیان تفکر عقالنی را نظم و سـامان دادنـد و   
پس از آشناییِ مسلمانان با فلسفه یونان دوراندیشان مسلمان به جای تحریم، برای مقاصد دینـی خـود از   

ر استخدام اهداف معنوی خود به کار بردند و بر اثر همین دوراندیشی آنـان بـود   آن بهره گرفتند و آن را د
های حیـات عقلـی و فکـریِ مسـلمانان، هرگـز مسـئله تضـاد علـم و دیـن و           ای از دوره که در هیچ دوره

در این میان نقش فارابی به عنوان مؤسس فلسـفه اسـالمی در ایجـاد    . ناسازگاری عقل و دین پیش نیامد
و سازگار ساختن اصول فلسفی با دیانت اسالم بسیار حساس و آموزنده بوده است، چـه وی راه  هماهنگی 

باجه، سهروردی، خواجه نصـیر   رشد، ابن سینا، ابن تبیین عقالنی را برای فیلسوفان پس از خود همچون ابن
تـر   فان تنـگ تردید عرصه بر این فیلسو بود بی طوسی و مالصدرا گشود و اگر تالش و کوشش فارابی نمی

شد؛ همچنان که در تاریخ اسالم شاهد آنیم که با حرکت ناسنجیده غزالی چگونه تفکر عقلی و فلسفی  می
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های علمی شیعی با الهـام گـرفتن از    بست و خوشبختانه حوزه از غرب جهان اسالم و عالم تسنن رخت بر
قل و ادراکات عقلی را تحقیـر و  از این خطر مصون ماندند، چه جامعه شیعی هرگز ع) ع(پیشوایان معصوم 

انکار نکرده و از نیروی معرفتی آن دفاع کرده است و آن را بر مسند عـالی نشـانده و از منـابع اسـتنباط و     
اثبات و تبیین وحدت عقـل و دیـن نتـایج و ثمـرات ارزشـمندی دارد از      . اجتهاد مجتهدان قرار داده است

تناقض میان علم و دین، نفی اندیشـۀ سـکوالریزم، اثبـات    غایتمند بودن جهان، عدم وجود تضاد و : جمله
  .حسن و قبح عقلی و عدم مخالفت دین با ادراکات و مستقالت عقلی

  منابع فهرست 
  .، تهران، دفتر نشر الکتاباالشارات و التنبیهات، 1403-1379سینا، حسین بن عبدااهللا،  ابن .1
  . العظمی النجفی المرعشیآیـت اهللا مکتبۀ، قم، المشرقیین منطق، 1405، –––––––– .2
، تهـران، نشـر نـی    فصل المقال فیما بین الشـریعه مـن االتصـال   ، 1385رشد، محمد بن احمد،  ابن .3

  )وند ، اثر صادق آئینهدین و فلسفه از نگاه ابن رشدضمیمۀ کتاب (
، محمدحسن لطفی، تهران، شـرکت سـهامی، انتشـارات    دورۀ کامل آثار افالطون، 1367افالطون،  .4

  .خوارزمی
، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتـب علـوم   تاریخ فلسفه در قرون وسطی، 1382ایلخانی، محمد،  .5

  ).سمت(انسانی دانشگاهی 
 .1مراد داوودی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ج ، علیفلسفه تاریخ، 1374بریه، امیل،  .6
  .انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، شرکت نخستین فیلسوفان یونان، 1382الدین،  خراسانی، شرف .7
  .، تهران، حکمتعقل در حکمت مشاء، 1387مراد،  داوودی، علی .8
، بیـروت،  الحکمۀ المتعالیه فی االسفار العقلیۀ االربعۀ، 1981، )مالصدرا(شیرازی، محمد بن قوام  .9

  .دار احیاء التراث العربی
  .، قم، بوستان قمالربوبیـۀ الشواهد، –––––––– .10
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  .، بیروت، دار مکتبه الهاللالفالسفه تهافت، 1424غزالی، ابوحامد،  .13
  .، قم، جامعه مدرسینالحکمه نهایه، 1416طباطبایی، محمدحسین،  .14
  .2و1عبدالحمید آیتی، تهران، کتاب زمان، ج، 1358فاخوری، الحنا و خلیل الجُر،  .15
  .، السیاسۀ المدنیۀ، تهران، الزهراء1366، )ابونصر(فارابی، محمد بن طرخان  .16
  .، تهران، المکتبۀ الزهراءالجمع بین رأی الحکیمین، 1405، –––––––– .17
  .، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاءنصوص الحکمه بر فصوص الحکمه، 1375، –––––––– .18

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  48پژوهشی دانشگاه قم، شماره پیاپی  –  فصلنامۀ علمی

89 

  .، تهران، حکمتکالمی -مجموعه آثار فلسفی ، 1387حسین،  تونی، محمدفاضل  .19
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