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  چکیده
 فهـم  و پدیـداري،  مقـام  دو در تـوان  فلسفه را می و دین پیوند دربارة فارابی دیدگاه

 مختلفـی  حیثیـات  پدیـداري از  مقام در فلسفه و دین نسبت مورد بررسی قرار داد؛
 فلسفه دیگر برخی در و هستند واحد فلسفه و دین برخی در است که شده تشکیل

 مسـائل  و فاعل شناسا منشأ، حیث از فلسفه و مقام دین این در. است مقدم بر دین
 گـذار  اسـاس  بـر  .است مقدم دین بر زمان و زبان حیث از اما فلسفه هستند، واحد
 تقـدم  نحـوة  دربارة وي دیدگاه وحیانی، در رویکردي به طبیعی رویکردي از فارابی
 بـا  هـا  آن از کـه  اسـت  تشخیص قابل اصلی نسخۀ زبان، دو حیث از دین بر فلسفه
 فارابی دیدگاه مجموع از .شود می یاد »شناختی معرفت تقدم« و »منطقی تقدم« عنوان
 ترین مهم و شود می یاد »تمثیل« عنوان با پدیداري مقام در فلسفه و دین نسبت دربارة
ها،  نسخه تمایز وجود با که است زبان حیث از دین بر فلسفه تقدم مقام، این عنصر

 مثـاالت از  اسـت  عبـارت  دین نظریه این اساس بر. هستند مشترك اصلی مبانی در
 نیز فهم مقام در فلسفه و دین اما. دارد سروکار اقناعی هاي روش با که فلسفه محاکی
 بـراي  اسـاس  این بر. شود می یاد »تأویل« عنوان با آن از که هستند تعامالتی داراي
 فارابی به نظر مورد تأویلی هاي از روش استفاده با توان می دینی فلسفۀ به یابی دست

  .یافت دست کنند، می حکایت ها آن از محاکی مثاالت که فلسفی حقایقی
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 شـناختی،  معرفـت  تقدم زمانی، تقدم منطقی، تقدم فلسفه، دین، فارابی،: ها کلیدواژه
  تأویل. تمثیل،

  
  مقدمه. 1

 دین تعامالت و پیوندها شناسی روش تبیین رو پیش را فارابی باید اسالمی فیلسوفان میان در
 يرا متـأثر از و  اوبعـد   اندیشـمندان مسـئله،   یـن ا در بایـد  ظـاهراً  و شمار آورد به فلسفه و

 گـرفتن  جـدي  بـا  دیگـر  و برخـی  انـد  پذیرفتـه  کامـل  نحو به را تبیین همین برخیدانست. 
  .اند درانداخته دیگر طرحی او، هاي دیدگاه نقد با مورد، این در وي هاي پرسش
 منظومـۀ  دو مثابـۀ  بـه  فلسـفه  و دیـن  دربـارة  فـارابی  اصـلی  هـاي  پرسش رسد می نظر به

چـه ارتبـاطی بـا هـم      خـود،  مسائل معرفتـی  حیث از فلسفه و دین: باشد چنین ساز معرفت
فلسـفی دارد و آیـا   هـاي   دین تأثیري معرفتـی در آمـوزه   دارند؟ آیا در پی این رابطۀ حقیقی، 

آیا  تواند از نظریات مطرح در متون مقدس دینی براي حل مسائل خود بهره ببرد؟ فلسفه می
 بـه  دینـی  اندیشۀ تحویل براي شود، سازوکاري می در پی نسبتی که میان دین و فلسفه تبیین

ان بـه عنـو   را آن و کـرد  اسـتخراج  اي فلسـفه  دین دل از بتوان تا دارد وجود فلسفی اندیشۀ
  کرد؟ معرفی دینی فلسفۀ
 بایـد  لهئمس این در یفاراب نظر مورد يالگو بهتر فهم يبرا سطور، این نگارندگان نظر به

 نسبت ةدربار يو يها دگاهید نخست گام در ؛داد قرار مطالعه مورد گام دو در را يو ۀشیاند
 مثابـۀ  بـه  »تمثیـل « عنـوان  با ها دیدگاه آن از که دشو می طرح پدیداري مقام در فلسفه و دین
 فهـم  مقـام  در فلسفه و دین نسبت دوم گام در و شود می یاد نظریه از بخش این غالب وجه
 را گام دو این مجموع و برد خواهیم نام »تأویل« عنوان با آن از که گیرد می قرار مطالعه مورد

 خـود  یفاراب که داشت تیعنا دیبا البته .دکر خواهیم معرفی »تأویلـ   تمثیل ۀنظری« عنوان با
 است گفته پاسخ را مسئله نیا وستهیپ یطرح با و است نشده قائل یتفکیک گام دو این میان
 امکان تا کنیم یم شنهادیپ ،باب این در يو دیدگاه تر واضح نییتب يبرارا  تفکیک اینما  لکن
  .آید فراهم نوشتار نیا در يو دیدگاه جینتا و لوازم تر قیدق ۀمطالع و افتیدر

  
  پدیداري مقام در فلسفه و دین نسبت تمثیل؛. 2

 را فلسـفه  و دیـن  پیونـد  ةدربار فارابی دیدگاه توان می آن اساس بر که هایی ساحت از یکی
 نظر فلسفه و دین پدیداري مقام ؛است فلسفه و دین پدیداري مقام د،کر تحلیل و بندي طبقه
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 بـه  مرتبـه  آن در کـه  دارد معرفتی گوهر دو این چیستی و هستی از اي مرتبه و جایگاه آن به
، بیـان  دیگر به. باشند یافته صورتی واژگان و مفاهیم قالب در و باشند درآمده مخاطب علم

 قـرار  هـا  انسان شناخت معرض در و یافته تنزل خود االمر نفس از فلسفه و دین که هنگامی
 از اسـت  عبـارت  دیـن  در ظهـور  ایـن . هستند تاریخی ظهور و پدیداري مقام در گیرند، می

 زبـانی  بـا  که هایی گزاره و واژگان دریافت و معرفت ماورائی منبع به برتر انسان یک اتصال
 و دهنـد  مـی  خبر هستی عوالم حقایق از که هستند هایی اندیشه و ها آموزه حامل مخصوص

 نیـز  فلسـفه  پدیـداري  و تـاریخی  تحقـق . کنند می راهنمایی سعادت به نیل براي را ها انسان
 حیـث  از را هسـتی  کـه  هـایی  آمـوزه  و معـارف  بـه  فیلسـوف  یابی دست جز نیست چیزي
 بـا  منسجم و افتهی ساخت قضایایی و الفاظ قالب در و دهند می قرار مطالعه مورد بودن هست
 و دین »شدن یانسان« عنوان با مقام این از فارابی. شوند می عرضه ها انسان به مشخص روشی
 و دیـن  هـاي  پیونـد  و روابط بررسی به مقام این در. )131: 1990 ،یفاراب( کند می یاد فلسفه
 ،زمـان  زبان، مسائل، منشأ، حیث از فلسفه و دین نسبت همانند گوناگونی حیثیات از فلسفه

  .شود می پرداخته فیلسوف و پیامبر نسبت و
  
  فلسفه و دین منشأ وحدت 1.2

 را فلسفه و دین فلسفی، یا دینی معرفت مبدأ با فیلسوف و پیامبر ارتباط نحوة از فارغ فارابی
 ایـن  بـر  و داند می فعال عقل را دین و فلسفه واحد منشأ وي. کند می تلقی واحد مبدأ داراي

 از مفـارق  عقـل  ایـن  از را فلسفی و دینی هاي آموزه فیلسوف هم و پیامبر هم که است باور
 عقـل  از حقـایق  دریافـت  نحوة در هرچند ؛)121-120: 1986 فارابی،(کنند  می دریافت ماده

 در بسـزایی  تـأثیر  کـه  اسـت  قائـل  شناختی معرفت هایی تفاوت فیلسوف و پیامبر میان فعال،
  .شد خواهد اشاره بدان خود جاي در که دارد، فلسفه و دین زبانی نسبت

 و بـالقوه  بصر هم و کند می نمایان را خود هم و تابد می که خورشیدي همانند فعال عقل
 نمایـان  خود که آن بر عالوه و ریزد می فرو را خود انوار بخشد، می فعلیت را بالقوه مبصرات

: 1986 ،یفـاراب ( کند می بدل بالفعل عقل به دارد، تعقل ةقو فقط که را هیوالنی عقل شود، می
 عقـل  و کنـد  تعقـل  را معقـوالت  ۀهمـ  که انسانی حال .)28-27: 1996 فارابی، ؛102-103

 فعـال  عقـل  بـا  بالواسـطه  کـه  است بالمستفاد عقل داراي باشد شده بالفعل معقول و بالفعل
 انسـان  آن افاضه، این ۀنتیج در و کند می افاضه آن به را حقایق فعال عقل و کرده دایپ ارتباط

 عقـل  بـه  حقـایق  ۀافاض ۀواسط به که تفاوت این با پیامبر؛ هم و شود می فیلسوف حکیم هم
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 بـه  حقـایق  همـان  ۀافاضـ  ۀواسـط  بـه  و شـود  مـی  نامیده فیلسوف) هیوالنی عقل( منفعلش
  .)121-120: 1986 ،یفاراب( گیرد می نام پیامبر اش متخیله
  
  فلسفه و دین مسائل وحدت 2.2

بـا   هـا  آن هـاي  رابطه و ها آن مسائل بندي طبقه حتی و فلسفه و دین مسائل فارابی دیدگاه از
 تقسیم عملی و نظري بخش دو به فلسفه که گونه همان رو این از. است واحد نیز دیگر یک
 نیز ها آن در وارد مسائل و است مقدره افعال و مقدره آراي بخش دو داراي نیز دین شود می

  .)46: 1991 فارابی،( ها آن معرفتی رتبۀ در مگر است سان یک بعینه
 مراتب و روحانی موجودات خدا، چون هم مسائلی به دین که گونه همان وي دیدگاه از

ـ  عـالم ي اشـیا  ارتبـاط  اجسـام،  حـدوث  اجزایش، و مراتب و عالم تکوین ها، آن افعال و ا ب
 نبـوت،  ماهیـت  انسان، پیدایش روحانی، عالم به آن نسبت و عالم در عدل جریان، دیگر یک

 امـور  ایـن  بـه  نیز فلسفه  پردازد، می نظري ةحوز در سعادت معنايو  زندگی، و مرگ وحی،
 تصـور  چـون  هم اموري به دین همانند فلسفه نیز عملی ةحوز در و) 44همان: . (دارد توجه
 تصـور ، اولیـا  و انبیـا  و روحـانی  موجـودات  پروردگار، تمجید و تعظیم براي اقوالی و افعال
 اهـالی  معـامالت  کیفیـت  بیان گمراهان، و اشرار شمردن زشت و پست براي اقوالی و افعال
  .)46همان: ( دارد توجه انسان افعال تک تک در عدل تعریف و، مدینه
  
  دین بر فلسفه زبانی تقدم 3.2

 و دین مسائل بودن یکی لکن داند؛ می واحدي مسائل داراي را فلسفه و دین فارابی که گفتیم
 این و نیست ها آن با مخاطب مواجهۀ مقام در و زبانی حیث از ها آن عینیت معناي به فلسفه،
 شوند، واقع شناخت مورد است قرار و آیند درمی الفاظ و مفاهیم لباس به که هنگامی مسائل
 بـراي  بیـان،  دیگـر  بـه . کنند می پیدا زبانی تمایزهایی باشند داشته تباینی حقیقتاً که این بدون
 زبـان  از غیـر  زبـانی  از دین هستند،  مذکور مسائل بر مشتمل که هایی آموزه و معارف انتقال
 و اقناع و مجاز استعاره، و تخیل تمثیل، زبان دین، زبان فارابی دیدگاه از. گیرد می بهره فلسفه

 تـرین  مهم باید را فارابی نظریۀ از بخش این .برهان و تعقل زبان فلسفه زبان و است خطابی
  .کرد تلقی تأویلـ  تمثیل نظریۀ به بخش هویت عنصر
 دیـدگاه  در تکامـل  و تحـول  نـوعی  توان می تاریخی و محتوایی شواهد برخی اساس بر
 پایبندي ضمن آن، وي پایانی مراحل در که کرد رصد را فلسفه و دین نسبت پیرامون فارابی
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 تعامالت از تري دینی و تر جامع تفسیري خود، اندیشۀ نخست هاي گام عناصر ترین اصلی به
 وحیانی رویکري به طبیعی رویکردي از فارابی تحول این در. دهد می دست به دین و فلسفه
 انـد  داده ارائـه  فـارابی  عصـر  بـه  نزدیـک  نویسان تاریخ برخی که هایی گزارش. کند می گذار

 از گذار چینش، این پرتو در که دهد دست به فارابی آثار چینش نحوة از هایی نشانه تواند می
 هـاي  کتـاب  در ها گزارش این از هایی نمونه. است مالحظه دیگر قابل رویکرد به رویکردي

/ 5: 1994 خلکـان،  ابـن ( األعیـان  وفیـات  ،)54-53: 1912 الصاعد األندلسی،(األمم  طبقات
  است. بررسی و مطالعه قابل) 139/ 2: 1299 أبی أصیبعه، ابن(األنباء  عیون و) 155

 کـرده  طـی  را سیري خط عمرش، پایان تا طوالنی اي پروژه در فارابی که رسد می نظر به
 در حتـی  و اسـت  کـرده  متصـل  دیگـر  یک به را خود آثار از بسیاري آن اساس بر که است
 رفتـه  پـیش  هرچـه  البتـه  و اسـت  گفته سخن خود پروژة دنبالۀ از صراحت به ها آن از برخی
 شـواهد  اسـاس  بر .است شده تر نزدیک خود نهایی نظریۀ به جدید، عناصر افزودن با است،

 کرده دنبال ها کتاب این در ترتیب به را خود پروژة فارابی که آید برمی چنین مذکور، تاریخی
 فلسـفۀ  ،السـعادة  تحصـیل ، القیـاس و  ،أرمینـاس  بـاري  جمله از منطقی، آثار مجموعه: است

 ،الحکیمـین  رأیـی  بـین  الجمـع  ،أرسطو مابعدالطبیعۀ أغراض ،ارسطوطالیس فلسفۀ، افالطون
 و منتزعـۀ  فصـول  ،المدنیـۀ  السیاسۀ ،الملۀ خود کتاب اندیشۀ تحول نهایی گام در و الحروف،

 فعـالً  فوق بندي طبقه در .است نگاشته را الحکم فصوصاحتماالً  ، والفاضلۀ المدینۀ أهل آراء
  .است شده پوشی چشم فارابی دیگر آثار از

 در وي هاي اندیشه که دنکن می تقویت را فرضیه این مذکور ترتیب به فارابی آثار بررسی
 حفـظ  عـین  در فارابی تکامل، و تحول این طی در. است بوده تکامل به رو ها سال این طی

 تفسیر از تدریج به تأویل،ـ  تمثیل یعنی فلسفه، و دین نسبت ةدربار دیدگاهش اصلی عنصر
 ایـن  ۀرابط از ماورا، به متصل و وحیانی تعبیري و گرفته فاصله فلسفه و دین ۀرابط از طبیعی

 تـوان  مـی  فلسـفه  و دیـن  نسـبت  نهایی ۀنسخ پرتوي در. دارد می عرضه معرفتی ۀمنظوم دو
 بودن دینی« توان می تري بیش دقت با و آورد میان به ها آن جوهره وحدت از سخن تر صریح
 زبـانی  تقـدم  هـاي  نسخه این از هریک بررسی به ترتیب به ادامه در .دکر تشریح را »فلسفه
 هـاي  دیدگاه از فارابی گذار آن ضمن در و پرداخت خواهیم فارابی دیدگاه از دین بر فلسفه
  .داد خواهیم قرار بررسی مورد را وحیانی دیدگاهی به طبیعی
 دین بر فلسفه یمنطق تقدم 1.3.2

 السـعادة  تحصـیل  در تفصـیلی  نحو را به فلسفه و دین زبانی نسبت از نسخه نخستین فارابی
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 را عقالنـی  حقـایق  فهـم  تـوان  مـردم  عامۀ که است معتقد فارابی .دهد می قرار مطالعه مورد
 مـردم بـراي   عامۀ لذا .کنند می پیدا دست ادراکی توان از درجه این به خواص فقط و ندارند

لـذا   .بگیرنـد  قـرار  تعلـیم  مـورد  فهـم  همـه  زبـانی  با که هستند آن حقیقت، نیازمند شناخت
 گیرنـد  قـرار  ها انسان عموم دسترس در تا یابند می تنزل فرش به عرش از عقالنی هاي آموزه

  .شود می پدیدار فلسفه از دین منطقی تأخر قالب در تنزل، این که
 مـورد  امـر  تفهـیم  نخسـت : است یافته تشکیل بخش دو از تعلیم که است معتقد فارابی

 بیـان  که معنا و مفهوم آن دربارة تصدیق ایجاد دوم و متعلم، نفس در آن معناي اقامۀ و تعلیم
 بـراي  سـویی  از. اسـت  انسان نفس در معتبر تصدیق ایجاد و صادق تصور اقامۀ از دیگري

 فـارابی  دیدگاه از. شود گرفته کار به مناسبی هاي ابزار باید نظر مورد تصدیق و تصور ایجاد
 مثال تخیل و شیء ذات تعقل: شود می میسر صورت دو به ها انسان تعلیم براي سازي مفهوم

 روش و یقینـی  برهان: است پذیر امکان طریق دو از امري به تصدیق همچنین شیء؛ محاکی
 آن برهـانی  تصـدیق  و شـیء  تعقـل  از ناشی انسان نفس در حاصل معانی اگر حال. اقناعی
 امـا . شود می  نامیده »فلسفه« باشد معرفتی هاي گزاره از گونه این بر مشتمل که دانشی باشد،

 تصـدیق  حـوزة  در و شـیء  آن از محـاکی  خیـالی  مثـاالت  تصور، حوزة در معانی این اگر
 »ملـت « را آمـده  پدیـد  معرفتـی  هاي گزاره مجموعه قدما باشند، اقناعی هاي استدالل حاصل

  .)89-88: 1995 فارابی،( اند نامیده می
 فـارابی . اسـت  مطالعـه  قابـل  عملـی  و نظـري  حوزة دو در دین، بر فلسفه منطقی تقدم
 توانـایی  از بهره با حوزه دو این در بتواند که داند می کسی را نوامیس واضع و دین صاحب

 هـا  آن بـا  را مردم عامۀ فلسفه، از دین عملی و نظري نوامیس استخراج از پس اقناع، و تخیل
 فکـري  فضیلت از و باشد فیلسوف خود نوامیس، وضع از پیش باید او بنابراین کند؛ تأدیب

همـان:  ( باشد داشته نیز را دیگران در فضائل این ایجاد توانایی و برده بهره عملی فضیلت و
 تعـالیم  عرضـۀ  و نوامیس وضع از پیش بایست می شریعت واضع منظور این براي .)91-92

 باشـد  دریافته برهانی روش با و تعقل قوة با دینی، هاي آموزه مثابۀ منبع به را فلسفه شریعت،
 ایـن  بر. کند عرضه مردم به فلسفه از استنباط با عملی و نظري حوزة دو در را معارف این و

 دیـن  از وي .شـود  می محسوب فلسفه از متأخر و شده تلقی فلسفه تحت منطقاً دین اساس
 افعـال « نـام  بـا  عملـی  هـاي  آمـوزه  حوزة در دین از و »محدده آراي« عنوان با نظر حوزة در

  .)43: 1991 فارابی،( کند می یاد »مقدره
 دیگـري  معرفت و دانش تحت را معرفتی و دانش توان می هنگامی که دارد اعتقاد فارابی
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 دانش در است، شده اخذ برهان بدون دوم دانش در که هایی گزاره براهین یا که کرد قلمداد
 آن خـود  کـه  باشـد  جزئیـاتی  علل و اسباب و کلیات بر مشتمل نخست دانش یا باشد اول

 قلمـداد  فلسـفه  تحت معرفتی يعنصر مثابۀ به که دین لذا .شود طرح دوم دانش در جزئیات
 قـرار  فلسـفه  تحـت  دوم شـکل  به مقدره افعال و نخست شکل به محدده يآرا در شود، می
 آن مبـانی  و شود می طرح نظري حکمت در دین نظري يآرا براهین که آن توضیح. گیرد می
 دیـن  لذا شود می طرح مردم ۀعام براي اقناع و تخیل زبان با لکن رسد می اثبات به فلسفه در

 بـر  عـالوه  عملـی  ةحوز در اما. شود می محسوب آن تحت لذا و است عقالنی حقایق تمثل
 دین در مطرح مقدره افعال نسبت شود، می اثبات عملی حکمت در براهین به کلیاتش که این

 در صادر کلی احکام که هنگامی یعنی. است مطلق به مقید نسبت فلسفه در مطرح مسائل با
 بـه  موظـف  شـرایط  آن اسـاس  بـر  دیـن  مخاطبـان  کـه  شود شرایطی به مقید عملی فلسفه
 کـه  مقدره افعال از بود خواهد عبارت صادرشده هاي گزاره این باشند، حکم آن کردن عملی

 بخواهد کلی قانون یک که هنگامی بیان دیگر به. دشو می عرضه دین عملی ساحت عنوان به
 فعلیـت  بـه  توان می آن اساس بر که شرایطی باید شود، موجود بالفعل و درآید عمل به

 تبـدیل  هنگـام  در نـوامیس  واضـع  کـه  است کاري همان این و باشد شده تعیین برسد
 است آن عملی حکمت ۀوظیف درواقع. دهد می انجام نوامیس و ملت به فلسفی هاي آموزه

 بررسی و مطالعه مورد کند، می مقدر و مقید را نظر مورد افعال که شرایطی علل و اسباب که
 افعـال  ةکننـد  مقیـد  کـه  اسـت  شرایطی غرض و غایت گر بیان علل و اسباب این. دهد قرار
  .)91-90: 1995 ،یفاراب ؛47: 1991 ،یفاراب( ندهست

  دین بر فلسفه شناختی معرفت تقدم 2.3.2
 ایـن  در فارابی نظریۀ. نامیم می شناختی معرفت تقدم را دین بر فلسفه زبانی تقدم دوم نسخۀ
 گـامی  دیـن،  زبـان  در تمثیـل  اصل حفظ عین در که است پیشین  نسخۀ از روزآمدتر نسخه
 نحـو  بـه  را دیـدگاه  این فارابی. دهد می ارائه جدیدي تغییراتی، نظریۀ ایجاد با و نهاده فراتر

 دیگر آثار برخی در هرچند است داده شرح الفاضلۀ المدینۀ أهل آراءکتاب  در دقیق و مفصل
 و ،الفاضـلۀ  المدینـۀ  تألیف تاریخ به توجه با. است کرده آن به اشاراتی نیز الملۀهمانند کتاب 

 سـال  دو یعنـی  ق 337 تـا  330 هـاي  سال فاصلۀ از این کتاب در فارابی خود هاي بازنگري
  .باشد وي هاي دیدگاه آخرین بر مشتمل کتاب این رسد می نظر به وي، مرگ از پیش

 اسـت، بـا   عقالنـی  حقـایق  محـاکی  تمثیلـی دیـن کـه    زبـان  تأکید ضمن نسخه این در
 و عقالنـی  هـاي  آمـوزه  کـه  کند می معرفی واحدي فرد را نبی و وحیانی فیلسوف رویکردي
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 بـه  اتصال واسطۀ به که اوست خود نفس حقیقت معرفتی دین، مراتب و فلسفه یعنی خیالی
 نخسـت  دورة آثـار  در یابیم که درمی ساده وجویی جست با. است آورده دست به ماورا عالم

 را فلسـفه  و دیـن  نسـبت  پیرامـون  خود دیدگاه وي و نیست وحیانی عنصر از فارابی، اثري
 کـرده  تـدوین  فلسـفه  بـا  دین منطقی نسبت تبیین مقام در صرفاً و دین بودن وحیانی از فارغ
 فلسفی معرفت از اعم( معرفت افاضۀ از ردپایی صراحت به توان نمی حتی آثار این در. است

متـأخر   آثـار  در وي کـه  آن حال و کرد مشاهده هستی عالیۀ مبادي سوي از) دینی معرفت و
 کـرده  پـردازي  نظریـه  امر این اساس بر و کرده قلمداد وحیانی امري را دین صراحت به خود
 در مهمـی  گـام  انسانی، نفوس ناطقۀ قوة از مستقل موجودي مثابۀ به فعال عقل تفسیر .است

 نقـش  رنگـی  کم یا نبود و دارد ماورائی گوهر یک عنوان به دین با فلسفه نسبت شدن روشن
 عنصـري  با فلسفه نسبت که گردید می موجب فارابی نظریۀ ۀگذشت هاي نسخه در فعال عقل

 یـا  شـد  مـی  گرفته نادیده تبیین این در آن معدن و منشأ یا که گیرد قرار مطالعه مورد معرفتی
 رسـید  نمـی  نظر به النوامیس واضع فیلسوف نفس از خارج امري آن منشأ اول نگاه در اساساً

  .بود نگفته سخن روشن و صریح مسئله این در فارابی که آن حداقل یا
 معتقـد  خالصـه  طـور  به فلسفه و دین نسبت دربارة خود نظریۀ پایانی نسخۀ در فارابی

 بـه  بـا  دارد، قـرار  منفعل عقل مرحلۀ در است و تعقل استعداد و قوه که داراي انسانی است
 پیدا دست مستفاد عقل به بعدي گام در و شود می بالفعل عقل داراي معقوالتی آوردن دست

 هـم  اتصال این اگر حال. شود می متصل فعال عقل معقوالت، با دریافت براي سپس. کند می
 کنـد،  پیـدا  راه نیـز  متخلیه قوة در آن پی در و شود واقع عملی عقل در هم نظري و عقل در

 وضعیتی چنین در. کند می وحی او به فعال عقل واسطۀ به خداوند که است کسی انسان این
 آنچه واسطۀ به و شود می حکیم فیلسوفی است شده افاضه منفعلش عقل به چه آن واسطۀ به
 آینـده  در مـورد  کـه  شـود  مـی  شناخته پیامبري عنوان به است شده افاضه اش متخیله قوة به

 فـارابی  دیـدگاه  از انسـان  ایـن . دهد می خبر نیز کنونی اوضاع جزئیات از و دهد می هشدار
 فعـال  عقـل  بـا  کـامالً  نفسش و است سعادت درجات در ها آن باالترین و انسان ترین کامل
  .)121-120: 1986 فارابی،( است متحد

 در وي کنـد؛  مـی  گوشـزد  را نکاتی دین و فلسفه زبان دوگانگی وجه تبیین براي فارابی
 بشـر  نیـاز  وجه حقایق، ادراك در ها انسان ذاتی هاي تفاوت به استناد با المدنیۀ السیاسۀ کتاب

 امکـان  معـدودي  افـراد  فقـط  هـا  انسـان  میـان  از که دهد می نشان و کند می تبیین را دین به
 است پیامبر همان که انسان یک فقط نیز ها آن رأس در و دارند را حقیقت همۀ به یابی دست
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 منـدي  تـوان  در کـه  تفـاوتی  و تفاضـل  این از فارابی .)84-83ب:  1996 فارابی،( دارد قرار
 همـۀ  کـه  گیـرد  مـی  نتیجـه  دارد وجـود  معقـوالت  کارگیري به و استنباط، ادراك، در انسان
 کند، می نائل سعادت به را ها آن که اعمالی و سعادت از الزم آگاهی خود خودي به ها انسان
 آگـاهی را  هـا  آن هـم  خـارجی  عاملی مثابۀ به که هستند مرشدي و معلم نیازمند لذا و ندارند
 فـارابی . کنـد  تشـویق  شود، می سعادت به نیل به منجر که اعمالی براي را ها آن هم و بخشد
  .)88-86همان: ( نامد می رئیس را فردي چنین

 و مرشد به نیازي و نیست انسانی هیچ مرئوس خود که است فردي االطالق علی رئیس
 مندي توان بر عالوه است؛ شده حاصل بالفعل نحو به وي براي معارف و علوم ندارد؛ راهنما

 ایـن  دقیق تحدید و تبیین توان رساند می سعادت به را ها انسان که اعمالی تک تک ادراك در
 بـه  نیـل  مسـیر  در را منـد  تـوان  هـاي  انسان و کند ارشاد را دیگران تواند می و دارد را اعمال

 بـا  کـه  اسـت  بزرگی و برتر طبع داراي انسانی چنین فارابی دیدگاه از. گیرد کار به سعادت
 دسـتگاه  در اتصـال  ایـن  از. شـود  مـی  حاصل او براي ها مندي توان این فعال عقل به اتصال
 عقـل  صراحتاً فارابی اساس همین بر و) 88همان: ( شود می یاد وحی عنوان با فارابی فکري
 را دارد تحقـق  آن در فعـال  عقـل  کـه  اي رتبـه  و نامـد  می القدس روح و االمین روح را فعال

  .)23ب:  1996 فارابی، ؛64: 1991 فارابی،( خواند می ملکوت
 نحـو  بـه  فلسـفه  فعال، عقل با االطالق علی رئیس اتصال ةنحو از فارابی تحلیل درنتیجه

ـ  لحـاظ  بـه  فلسفه تقدم، از نوع این در یعنی؛ کند می پیدا تقدم دین بر شناختی معرفت  ۀمرتب
 از است عبارت فلسفه تصویر این در. دارد تقدم دین بر کامل انسان جان در شناختی معرفت
 است شده افاضه کامل انسان بر پروردگار جانب از فعال عقل وساطت با که معقولی حقایق

 در انسـان،  آن منفعل عقل و مستفاد عقل وساطت با که حقایق همان از است عبارت دین و
 جـا  آن از. است یافته تجلی آن در و است شده افاضه قوه آن شرایط حسب به او ۀمتخیل ةقو
 و عقالنـی  حقـایق  مخاطـب  عنـوان  به منفعل عقل و مستفاد عقل وحی، از تبیین این در که

 این در ،دارد تقدم محاکی مثاالت قالب در حقایق همان مخاطب عنوان به متخیله بر فلسفی،
 تقـدم  کـه  ایـن  بر عالوه تقدم این اما دارد تقدم دین بر فلسفه هم باز فارابی دیدگاه از نسخه
 تقدم ها آن ۀجمل از که هست نیز دیگري عناصر داراي کند می تبیین را دین بر فلسفه منطقی

 از محـاکی  محسوسـات  معرفتی ۀمرتب به نسبت نبی نفس در فلسفی معقوالت معرفتی ۀمرتب
 خـود  توسـط  نـه  دیـن  بر فلسفه زبانی تقدم تحلیل این اساس بر. است دین عنوان به ها آن

 عقالنی معارف و شود می حاصل معرفت منشأ توسط پدیداري هنگام از بلکه نوامیس واضع
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 ایـن   اول، ۀنسـخ  همانند که این نه شود می القا فیلسوفـ  پیامبر بر دینی و فلسفی زبان دو به
 جهـت  به دین بلکه دکن می تبدیل دینی زبان به را فلسفی زبان که باشد نوامیس واضع خود

  .شود می اقناعی و تمثیلی زبان داراي خود نبی خیال ۀمرتب در تحقق

 زبانی تقدم هاي نسخه مشترك وجه 3.3.2

 ایـن  ها، آن سعادت و ها انسان به هستی حقیقت شناساندن فارابی براي دید از که شد روشن
 بـر . شـود  می حاصل تمایزهایی دین و فلسفه زبان درنتیجه میان که شود انسانی باید معارف

 تلقی عامل تمایز جهت به نه ها، آن حدوث منشأ جهت به نه دین بر فلسفه تقدم اساس این
 آن عامـل  تـرین  محـوري  بلکـه  هاسـت  آن در کار رفته به مسائل تمایز جهت به نه و معارف
 آن شـود  می موجب که است معارف این مخاطبان عنوان به مردم عامۀ درك سطح به اهتمام
 .شـود  عرضـه  مردم عامه ادراکی مندي توان حد در و یافته تنزل عقالنی و الهی عالی معارف
 و اسـت  تمثیل و محاکات نسبت زبان، حیث از فلسفه و دین نسبت وي، دیدگاه از بنابراین

 حقـایق  کـه  دانسـت  فلسـفی  هاي آموزه کنندة متمثل و محاکی باید تصوري لحاظ از را دین
 قابـل  مـردم  عامۀ براي تا کند می بازنمایی محسوس مفاهیم و ها صورت قالب در را عقالنی

 مـورد  برهـانی  هـاي  روش مقابـل  در نیز تصدیقی لحاظ از دین همچنین. باشد فهم و درك
 فلسـفه  در هرچـه  و برد می بهره خطابی هاي قیاس و اقناعی هاي روش از  فلسفه، در استفاده

  .)89: 1995 فارابی،( آید درمی اقناع زبان به دین در شود، می بیان برهان زبان به
 سـاحت  در آن تنـزل  و عقالنـی  معارف شدن انسانی از حاصل تأخیر تبیین براي فارابی

 را هـا  آن کـه  گیرد می بهره) خطابی روش( اقناع و) محاکات تمثیل،( تخیل مفهوم دو از دین،
 فلسـفۀ  کتـاب  در فـارابی  کـه  گزارشـی  بنـابر . اسـت  گرفتـه  یادگـار  بـه  ارسـطو  اندیشۀ از

 آور یقین هاي روش به پرداختن که هایی انسان براي تعلیم ارسطو کند، می ارائه أرسطوطالیس
  :کند می پیشنهاد روش دو است، خارج ها آن توان از یقینی معرفت دریافت و

 عملی و نظري آراي را در رابطه با ها انسان توان می آن اساس بر که روشی و صناعت. 1
  کرد؛ اقناع است، بوده ها آن تبیین دار عهده برهان که

 یقینی معرفت در که را اموري تخیل بر انسان آن از گیري بهره با که روشی و صناعت. 2
 کند می پیدا را امکان این روش این از بهره با انسان. شود می مند توان اند، شده ثابت برهان با
 محاکیـات  و محاکی مثاالت از استفاده را با است خارج مردم عامۀ دسترس از که معارفی تا

  .)85-84: 1961 فارابی،( کند تبیین ایشان براي دارند، مناسبت حقیقت آن با که قولی
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 تـوان  مـردم  عامـۀ  کـه  دانـد  می اموري هجمل از را فلسفی هاي آموزه و معقوالت فارابی
) 48-47: 1991 فـارابی، ( ندارنـد  را برهانی هاي روش با و مستقیم صورت به ها آن دریافت

 بـا  را معـارف  این است عقالنی معارف محاکی و یافته تمثل که دین که است باور این بر لذا
 ایشـان  بـه  تصـدیق  حـوزة  در اقناعی هاي روش و تصور حوزة در تخیلی هاي روش به اتکا

 عامـۀ  بـراي  اقنـاعی  هـاي  روش با که است فلسفه محاکی صورت همان دین. کند می منتقل
 بـه  را زندگی در سعادت و هستی عالیۀ مبادي که کسانی فارابی نظر از. شود می عرضه مردم
 اراده را سـعادت  آن بـه  نیـل  و کننـد  می تصدیق برهان با را ها آن کنند، می درك معقول نحو
 درك متخیـل  صورت به را سعادت و هستی عالیۀ مبادي که کسانی و هستند حکما کنند، می
 کننـد،  مـی  اراده را سـعادت  آن بـه  نیل و کنند می قبول اقناعی هاي روش با را ها آن کنند، می

 قدر و جامع همان اقناعی، و محاکاتی حالت این) 98-97ب:  1996 فارابی،( هستند مؤمنین
 هـاي  زبـان  با که است فلسفه و دین نسبت دربارة فارابی نظریۀ گوناگون هاي نسخه مشترك

 منطقـی  تقـدم  در هم مشترك قدر این. است شده تکرار ها نسخه این از هریک در گوناگون
 فـارابی، ( شـناختی  معرفـت  تقـدم  در هم و) 89 :1995 فارابی،( شود می یافت فلسفه بر دین

  .)152: 1990 فارابی،( کند می نمایان زمانی تقدم در را خود نیز آن نتیجۀ و) 115: 1986
 آراي یعنـی  عملی و نظري بخش دو از فلسفی معارف همانند دینی هاي آموزه که گفتیم

 از انـد  یافتـه  تشکیل نیز بخش دو این از هریک و است یافته تشکیل مقدره، افعال و محدده
 تلقـی  فلسفی عقالنی حقایق تمثل ها حوزه این همۀ در دین که تصدیق و تصور اي مجموعه

 صـورت  حـوزه  آن بـا  متناسـب  شـکل  به ها حوزه این از هریک در تمثل این البته. شود می
  .کند می تبیین اقناع و محاکات قواعد اساس بر را ها آن از هریک فارابی که پذیرد می

 است دال یا لفظ که نویسد می منطقی صناعات میان در محاکات جایگاه دربارة فارابی
 غیـر  از یا است) قیاس( اقاویل از یا مرکب مرکب؛ یا است مفرد یا دال لفظ دال؛ غیر یا

 نیز کاذب نوع این. کاذب یا است صادق یا جازم و جازم غیر یا اند جازم یا اقاویل اقاویل؛
 مخاطـب  ذهـن  در کاذب امر آن خود تحقق آن حاصل که اي گونه: است گونه دو خود
 و مغالطه را اول گونۀ. شیء آن از محاکی است امري تحقق آن حاصل که اي گونه و است
 امـر  کـه  آن وجود با که شود می روشن جا این از. اند نامیده محاکات و شعر را دوم گونۀ

 بـا  لکـن  نیستند االمري نفس واقع با مطابق و بوده کاذب دو هر محاکی شیء و مغالطی
 ذهـن  در که است آن مغالطه غرض که این جمله از. هستند هایی تفاوت داراي دیگر یک

 چـه  آن و هست را نیست که چیزي او که اي گونه به آورد پدید را شیء نقیض مخاطب
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 بلکـه  نیسـت  شـیء  نقـیض  ایجـاد  از عبارت محاکات غرض لکن پندارد نیست، را هست
 ذکـر  با فارابی. آورد پدید مخاطب ذهن در را است شیء آن به شبیه که امري که خواهد می

 کـه  هایی انسان است شده سوار کشتی در که انسانی: کند می تبیین تر دقیق را تمایز این مثالی
 نقـیض  درسـت  ایـن  حالی کـه  در کند می تصور متحرك صورت به را اند ایستاده ساحل در

 تصـویري  اما. دهد می رخ مغالطه در که است اتفاقی شبیه که است توقف یعنی ها آن حالت
 بـه  شـیء  آن واقعیـت  اسناد و نیست شیء آن خود اگرچه کند می مشاهده آینه در انسان که

 کند می حکایت آن از دارد، واقعی شیء با که مشابهتی واسطۀ به است، کذب آینه در تصویر
  .)494-493/ 1: 1408 فارابی،(

 خطابی هاي روش استعمال اثر بر که پذیرشی و رضایت حالت از است عبارت نیز اقناع
) 456همـان:  ( کنـد  مـی  ظـن  ایجـاد  او بـراي  معرفتی لحاظ از و آید می پدید سامع نفس در

 یکـی  که قیاسی از است عبارت ضمیر. تمثیل و ضمیر قیاس از اند عبارت خطابی هاي روش
 ایـن  در کـه  شود می حذف مخاطب آن نزد  وضوح جهت به) کبري ویژه به( آن مقدمات از

 محسـوب  هـا  انسان قبول مورد مشترك آراي از مانده  باقی مقدمۀ از که این به توجه با حالت
حـذف   .)468همـان:  (شـود   مـی  وي نفس در اقناع ایجاد موجب قیاس از نوع این شود، می

بـودن آن تـا    بودن مقدمه است و گاه به علت کاذب کبري در قیاس ضمیر گاه به علت واضح
. فارابی خود در این باره مثالی ارائـه نکـرده   شود وسیله کذب آن نزد مخاطب پنهان می بدین

 ، اسـت  آورده براي تبیـین قیـاس ضـمیر    التحصیل در بهمنیار که هایی مثال به است لذا توجه
در حالت نخست که با وجود صدق کبري، این مقدمـه حـذف شـده    نیست:  لطف از خالی
اند، پـس ایـن    هردو از مرکز دایره به سمت محیط خارج شده) أج( و خط) أب( خط: است

کـه فاصـلۀ    روشن است که کبراي محذوف عبـارت اسـت از ایـن   . دو با هم مساوي هستند
براي نمونه حالت دوم که کبري بـه  . وي محیط آن مساوي استاي ر مرکز دایره از هر نقطه

گردي دارد، پس دچار بیماري روانـی اسـت؛    این انسان شب: علت کذب حذف شده است
گردي کند دچـار بیمـاري روانـی     که هر انسانی که شب که مقدمۀ محذوف عبارت است این

 اصـطالح  در نیـز  تمثیـل . )190: 1375 مرزبـان،  بن بهمنیار( است که کذب آن روشن است
 همان تحقق ظهور جهت به امري دربارة حکمی صحت اثبات از است عبارت آن، تصدیقی

 اتصـال  عامـل  فـارابی  .)470، 468/ 1: 1408 فـارابی، ( نخسـت  امر به شبیه چیزي در حکم
 قضیه موضوع اگر که نویسد می چنین و داند می شباهت قیاس را این در موضوع به محمول
 ایـن  گـاه  آن باشـد،  موجود شبیه آن در محمولی و باشد داشته شبیهی) قیاس نتیجۀ( مطلوب
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 موجـود  شـبیه  آن در محمـول  آن اگـر  و بود خواهد نیز نظر مورد قضیه موضوع در محمول
  .)257همان: ( بود نخواهد موجود نیز قضیه آن موضوع در نباشد،
 تـوان  مـی  گرفـت  قـرار  اشاره مورد اقناع و محاکات از که قواعدي و ها تحلیل اساس بر

 از اعـم  هـا  آن اجـزاي  و اقسـام  همۀ در فلسفه و دین نسبت تبیین در فارابی روش خوبی به
 بـه  هـا  بخـش  ایـن  ضـمن  در. دریافـت  را تصـدیق  و تصور حوزة در نیز و عملی و نظري
  شد؛ خواهد اشاره نیز فارابی اندیشۀ در تأویلـ  تمثیل نظریۀ کارگیري به از هایی نمونه
 خـدا،  چـون  حقـایقی  تصـور  از است عبارت بخش این در دین: محدده آراي تصور. 1

 حـدوث  اجـزایش،  و مراتـب  و عـالم  تکـوین  هـا،  آن افعال و مراتب و روحانی موجودات
 روحـانی،  عالم به آن نسبت و عالم در عدل جریان و دیگر یک با عالم اشیاي ارتباط اجسام،
 انبیا و قصص زندگی  سعادت، معناي زندگی، و مرگ وحی، نبوت، ماهیت انسان، پیدایش

 هـا  آن فرجام و شر افعال و فجار و اشرار قصص زندگی همچنین و ایشان خیر افعال و اولیا
 یـاد  هـا  آن از...  یـا  محـاکی  محـاکی  یـا  محـاکی  مثـاالت  با دین در که) 44 :1991 فارابی،(

 ایـن  در. هسـتند  تـر  مناسب دین در طرح براي باشند تر نزدیک حقیقت به هرچه که شود می
 کـه  شـود  مـی  استفاده محسوسی هاي صورت از محدده آراي تصور بیان براي دین از بخش

 شـکل  بهتـرین  بـه  تـوان  مـی  هـا  آن طریـق  از و دارند عنه محکی با زیادي تناسب و شباهت
 در فـارابی . کـرد  آگـاه  محاکات قالب در حقایق این معقول تصورات از را مردم عامۀ ممکن

 هـا  آن جملـۀ  از کـه  کنـد  مـی  اشاره محاکی مثاالت این از هایی نمونه به تناسب به خود آثار
  :کرد اشاره ذیل موارد به توان می

) خـادم  رئـیس و  مثـل (مـدنی   مبادي در آن نظایر و جسمانی مبادي از مأخوذ مثاالت -
  غیر جسمانی؛ ثانیۀ مبادي و اول مبدأ از حکایت براي
 از حکایـت  براي ارادي افعال و ملکات قوا، و الهی افعال از حکایت براي مدنی افعال -
  طبیعی؛ مبادي و قوا افعال
 محاکـات  بـراي  ظلمـت  و هاویه همانند معقوالت از حکایت براي محسوس مثاالت -
 مراتـب  محاکـات  بـراي  زمـانی  و مکـانی  مراتـب  عـدم،  محاکات براي ظلمت و آب ماده،

  هستی؛ موجودات
 سـعادت  از حکایـت  بـراي ) و جاللـت  کرامـت،  یسـار،  لذت، همانند( مادي خیرات -

  .)90-89: 1995 فارابی،( حقیقی
 بـراي  اقـوالی  و افعـال  تصـور  از است عبارت بخش این در دین: مقدره افعال تصور. 2
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 براي اقوالی و افعال تصور نیز و اولیا و انبیا و روحانی موجودات پروردگار، تمجید و تعظیم
 عـدل  تعریـف  و مدینه اهالی معامالت کیفیت بیان گمراهان، و اشرار شمردن زشت و پست

 هایی اندیشه حوزه، این فلسفی و عقالنی حالت) 46: 1991 فارابی،( انسان افعال تک  تک در
 اقـوال  و افعـال  این تصور فارابی. پردازد می اقوال و افعال این تبیین به کلی نحو به که است

 آن کـه  شـرایطی  بـه  عقالنی کلی هاي اندیشه آن تقیید و تقدیر از داند می عبارت را دین در
 زنـدگی  در تواننـد  مـی  هـا  انسان و کرده پیدا شدن بالفعل امکان ها آن اساس بر اقوال و افعال
 کیفیـت،  کمیـت،  مکـان،  زمـان،  چـون  هـم  امـوري  را شـرایط  ایـن . کنند پیاده را ها آن خود

 تجربه اساس بر نوامیس واضع وظیفۀ. کنند می تعیین ها انسان حال و امت مدینه، هاي ویژگی
 آراي تقییـد  از اسـت  عبارت دوم نسخۀ در وحی اساس بر پیامبر وظیفۀ و نخست نسخۀ در

 در چـه  آن پایـۀ  بر .)47: 1991 فارابی، ؛90: 1995 فارابی،( شرایط این با عملی حکمت کلی
 بـر  را جزئیـات  این خود یا فعال عقل است آمده دین بر فلسفه شناختی معرفت تقدم نسخۀ
  .)112 :1986 فارابی،( را جزئیات آن با محاکی مثال یا کند می افاضه پیامبر
 هـاي  روش از اي مجموعـه  از اسـت  عبارت حوزه این در دین: محدده آراي تصدیق. 3

 فـارابی، ( شد طرح محدده آراي محاکی مثاالت عنوان به چه آن تصدیق حصول براي اقناعی
 را...  و آن از پس حیات و مرگ به تصدیق آلهه، تعدد عدم خدا، وجود تصدیق) 89: 1995

 و ضـمیر  قیـاس : هسـتند  گونه دو اقناعی هاي روش که گفتیم. دانست جمله این از توان می
 محـدده  آراي تصـدیقات  حـوزة  در تمثیالت هم و ضمائر هم که است معتقد فارابی. تمثیل
 در لکـن  نـدارد  دین در ضمیر نقش از واضحی مثال خود آثار در فارابی گرچه. دارند نقش
 دسـت  اسـت،  قـرآن  آیـات  از برگرفتـه  که تمثیل از هایی نمونه به توان می وي آثار الي البه

فیهما آلهه إال اللَّـه   لو کان« شریفۀ آیۀ در موجود استدالل چگونگی تبیین در جمله از. یافت
 تشـکیل  تمثیلـی  قیـاس  چنـین  .)22 :االنبیـا ( »یصـفون عما  لفسدتا فسبحان اهللا رب العرش

 مدینـه  و آیـد  می پدید تفرقه باشند، متعدد اقلیم یک پادشاهان اگر که همان گونه که دهد می
 فـارابی، ( افتـد  مـی  آشوب به عالم گاه آن باشند متکثر نیز آلهه اگر شود، می آشوب دستخوش

 موجـود  شـباهت  از بهـره  بـا  شریفه آیۀ این در که است معتقد وي درواقع .)259/ 1: 1408
 آیـه  ایـن  در شـباهت  از اسـتفاده . اسـت  شـده  نفـی  اله تعدد عالم، تدبیر و مدینه ملک میان
  .است شده اله وحدت اثبات براي تمثیلی قیاسی گیري شکل ساز زمینه
 هـاي  روش از اي مجموعه از است عبارت نیز حوزه این در دین: مقدره افعال تصدیق. 4

 مقـدره  افعـال  آن خود و افعال تقدیر شرایط عنوان به چه آن به تصدیق حصول براي اقناعی
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. بـرد  مـی  بهره اقناعی هاي روش انواع از نیز حوزه این در دین) 73: 1995 ،یفاراب( دش طرح
  .است نکرده ذکر حوزه این براي مثالی فارابی متأسفانه

  
  دین بر فلسفه زمانی تقدم 4.2
 فـارابی  اندیشۀ در فلسفه و دین مناسبات و ها پیوند مطالعۀ و بررسی هاي جنبه از دیگر یکی

 و مخاطبـان  به دینی معارف انتقال امکان حیث از دین بر فلسفه زمانی تقدم از است عبارت
  .ها آن از دینی معارف استنباط توان و فلسفی معارف دریافت براي خواص آمادگی حیث از

 شـده  طـرح  الحـروف  کتـاب  در دین بر فلسفه زمانی تقدم پیرامون فارابی مطالب عمدة
 ظهـور  در را فلسـفه  »شدن انسانی«فلسفه،  و دین نسبت تبیین در فارابی کتاب این در. است

 زمینـۀ  آمـادگی  لـزوم  و مـردم  عامۀ فهم سطح را آن دلیل و شمرد برمی دین بر مقدم تاریخی
 امور تعلیم را دین ظهور از هدف فارابی که گفتیم. داند می حکما خواص ظهور براي تاریخی
 اقنـاع  و تخییل زبان به باید امور این که است معتقد لذا داند می مردم عامۀ به عملی و نظري

 فـارابی، ( شـود  حاصـل  ایشـان  بـراي  مطالب این از فهمی تا گیرد قرار مردم عامۀ اختیار در
  .است دین زبان بر فلسفه زبان تقدم مستقیم نتیجۀ دین بر فلسفه زمانی تقدم لذا) 131: 1990

 هـاي  آمـوزه  فهـم  در مـردم  سطح رعایت لزوم میان ارتباطی چه که شود می سؤال اکنون
 ایـن  بـه  پاسخ براي فارابی دارد؟ وجود فلسفه از دین زمانی تأخیر و فلسفه از مستنبط دینی

 و شود می بشري اندیشۀ پیشرفت کیفیت و تاریخی تطور مراحل تبیین کار به دست پرسش
 را دینـی  علـوم  و دیـن  فلسـفه،  قیاسـی،  صنایع عامه، صنایع زبان، حدوث مراحل ترتیب به

 قصـد  کـه  رسـد  مـی  نظـر  به. دهد می نشان را دیگري بر هریک زمانی ترتب و داده توضیح
 کـه  اسـت  مطلـب  این کردن روشن بشري اندیشۀ تاریخی تحول مراحل برشمردن از فارابی
 و معرفتـی  شـرایط  چـه  در بشـري  حیات از اي دوره هر در اندیشه مخاطبان مثابۀ به ها انسان
 مراحـل  از اي مرحلـه  هـر  در کـه  گیرد می نتیجه چنین او ترتیب این به. دارند قرار فهم توان

 تصـورات  کـه  اي دوره در مـثالً . دارد را بشر زندگی به ورود امکان معرفتی نوع چه مذکور،
 یـاراي  هنوز زبان که اي دوره در یا باشد کیفی و یکم مفاهیم در محدود انسان براي حادث

 معقـول  امـور  تبیـین  متولی که دانشی بروز امکان طبیعی طور به ندارد، را معقوالت از تعبیر
 از اي برهـه  هـر  در دیـن  یـا  فلسـفه  که داشت توقع توان نمی رو این از. ندارد وجود باشد،
 و بشري اجتماع فکري هاي زمینه نخست باید بلکه باشد داشته حصول امکان بشري حیات
  .بود پیامبران و فیلسوفان ظهور منتظر سپس و آید فراهم آن زبانی هاي بستر
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 و فالسـفه  یعنـی ( خـواص  بـر  زمانـاً  مـردم  عـوام  کـه  نویسـد  مـی  فارابی پایه همین بر
 بـر  زمانی لحاظ از) مقبوالت( الرأي بادي و مشترکه معارف چراکه هستند؛ مقدم) دانشمندان

 از گونه این فارابی که دارند سبقت آن جزئیۀ صناعات اختصاصی هاي آموزه و عملی صنایع
 حدوث ابتدا معارف این گیري شکل نحوة تشریح در وي. نامد می »عامیه معارف« را معارف
 حیات تاریخ از برهه این در که دهد می نشان و کند می تبیین تفصیلی طور به را زبان طبیعی
 ضـمیر  در چـه  آن توانـد  می انسان تا شود می حادث زبان بر تطوراتی و تحوالت چه بشري

  .کند منتقل دیگران به را معقوله و محسوسه معانی و کرده اظهار را دارد
 حامل عنوان به زبان تطور مراحل نیز و بشر ورزي اندیشه تحول و تکامل مراحل فارابی

 شناخت توان فقط ابتدا در ها انسان که دهد می نشان و کند می تشریح یک به یک را اندیشه
 هـاي  روش سوي به رو زبان تکامل با سپس. دارند را کیف و کم حد در هم آن حسی امور

 هـا  آن از و شناسند می را معقوله معانی شعري و خطابی هاي روش طریق از و آورده خطابی
 بـا  خطـابی  هـاي  روش از حاصـل  هـاي  معرفـت  کـه  آن از پـس  بعد، مرحلۀ در. کنند می یاد

 اي گونـه  بـه  را خود هاي اندیشه تعارض، این رفع براي تالش در شوند، می مواجه تعارض
 بسـیار  یـا  نباشـد  هـا  آن رد و مخالفـت  امکـان  آرا، دیگر با هنگام مواجهه در که کنند تنظیم

 نمایـان  جـدلی  هـاي  روش آن پـی  در کـه  کند می پیدا ادامه تالش این قدر آن. باشد سخت
 تمـایز  مغـالطی  هـاي  روش و جـدلی  هـاي  روش میـان  کم کم وگوها گفت این در و شود می

 رواج جـدلی  هـاي  روش ،سوفسـطایی  هـاي  روش شـدن  نهـاده  کنـار  ضـمن  و شده حاصل
 هـم  هنـوز  کـه  یابند درمی ها انسان تا کند می پیدا ادامه قدر آن جدلی هاي روش این. یابند می
 دریافـت  در کـه  رسـد  مـی  اي مرحلـه  بـه  انسـان  جـا  ایـن  در. نیسـتند  آور یقین ها روش این

 آمـادة  اش وجـودي  ظـرف  و شـود  می مند توان برهانی هاي روش طریق از یقینی هاي اندیشه
 نیازمنـد  معقـول  شـناخت  بـراي  که نحوي به شود، می معقول هو بما معقول حقایق دریافت

 از پـا  انسان تصویر، این در اگرچه که داشت عنایت باید البته. نیست محسوس به آن استناد
 بسـتن  کـار  به استعداد و شده عقالنی مفاهیم پذیرش آمادة و نهاده فراتر محسوس شناخت

 آن از مـردم  جمهـور  و نیسـت  فراگیـر  امر این اما است آورده دست به را زا یقین هاي روش
  ).152-135: همان( هستند بهره بی

 کرد پیدا دست برهانی هاي روش به که بود کسی نخستین افالطون فارابی، دیدگاه از
 تمـایز  ایـن  لکن کرد متمایز سوفسطایی و شعري، خطابی، جدلی، هاي روش از را آن و

 حاصـل  وي بـراي  صـحیح  فطرتـی  اساس بر و ها روش این کارکیري به هنگام در فقط
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 لکن گرفت پی را مسیر همین نیز ارسطو. کند وضع ها آن براي قوانینی که این بدون شد، می
 کرد آوري جمع را ها آن منطق عنوان با علمی در و کرد تدوین قوانینی ها روش این براي وي

  .)466-465/ 1: 1408 فارابی،(
 بشـري  حیـات  در ورزي اندیشه تکامل و رشد چگونه که دهد می نشان او اساس این بر
 محسـوس  از فراتر امور از مردم عامۀ فهم رشد نخست کند: می فراهم چیز دو براي را زمینه

 صـورت  شعر و جدل، خطابه، یعنی خود خاص هاي روش با ایشان به معارف این انتقال که
 طریـق  از معقـوالت  دریافـت  بـراي  خـاص  هـاي  انسان هاي مندي توان رشد دوم پذیرد؛ می

 جمهـور  از را ایشـان  صـف  و نامـد  می امت خواص را ایشان فارابی که آور یقین هاي روش
  .کند می متمایز مردم

 این در همچنین. شود می قوانین و نوامیس وضع نیازمند بشري جامعۀ مرحله این از پس
 است شده استنباط عقالنی و برهانی هاي روش با که اي عملی و نظري امور است الزم برهه

 :اسـت  الزم عنصـر  دو منظـور  ایـن  بـراي  کـه  است روشن. شود داده آموزش مردم عامۀ به
 همچنـین  و نـوامیس  وضـع  و عملی امور کلیات دوم و نظري امور استنباط توانایی نخست
 امت خواص که است معتقد فارابی منظور این براي. مردم عامۀ به معارف این انتقال توانایی

 اوالً کـه  باشـند  داشـته  را ایـن  قـدرت  بایـد  هـا،  آموزه این عقالنی و برهانی استنباط از پس
 ثانیـاً  بکشانند؛ خیال ساحت به است، سخت مردم جمهور براي ها آن تصور که را معقوالتی

 آموزش در ثالثاً و باشند؛ داشته را عملی صناعت کلیات از جزئی عملیه امور استنباط توانایی
 سـعادت،  بـه  وصـول  بـراي  ایشان تأدیب و اقناعی هاي روش وسیلۀ به مردم به معارف این

 درك یعنی فضایل این که است طبیعی .)152: 1990 فارابی،(باشند  داشته را کافی مندي توان
 مـردم  میان در ها آن کردن پیاده و نوامیس استنباط توان عملی، کلیات و نظري فلسفی معارف
 مردم عامۀ توسط ها آن اقناعی و تخیلی درك و معارف این گیري شکل امکان از متأخر همگی
  .)92: 1995 فارابی،( است متأخر زمانی لحاظ به فلسفه از نوامیس یا ملت دین، بنابراین. است

 زمـانی  تقـدم  نحـوة  کـه  کنـد  منتقـل  خـوبی  بـه  را معنا این کوشد می تمثیلی در فارابی
 زمـانی  تقـدم  نحـوة  با بنیادین تفاوتی یقینی فلسفۀ بر سفسطی و جدلی، خطابی، هاي روش
 فلسـفۀ  بـر  مغـالطی  و جـدلی  هـاي   آمـوزه  زمانی تقدم است معتقد وي. دارد دین بر فلسفه
حـالی   در است میوه بر شکوفه تقدم همانند یا آن ةمیو بر درخت غذاي تقدم همانند برهانی

 چـون  هـم  یـا  ابزار آن خود بر ابزار از بردار بهره فرد تقدم مانند دین بر یقینی فلسفۀ تقدم که
  .)132: 1990 فارابی،( است خادم بر کارفرما تقدم
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 نسـبت  نخست ۀنسخ اساس بر فقط شد ذکر دین بر فلسفه زمانی تقدم از تاکنون چه آن
 تـأخر  از سـخنی  شـناختی  معرفـت  تقدم در که رسد می نظر به اما ،است فلسفه و دین زبانی
 عـین  در پیـامبري  هـر  زیـرا  نـدارد  وجود امر این بر نیز دلیلی و نیست فلسفه از دین زمانی

 تـأخري  و تقدم لذا و کند می دریافت نیز اقناع و تخیل زبان به را آن معقول، حقایق دریافت
 احتمـاالً  که الجامعۀ األجوبۀ و الالمعۀ األسئلۀ رسالۀ در وي کهآن تر مهم این از. نیست کار در
 اولین عنوان به را البشر ابو آدم است، فارابی متأخر احتماالً آثار جمله از الملۀ، کتاب توابع از

 بـر  دیـن  زمـانی  تقـدم  بـر  اي نشانه را آن توان می که کند می معرفی شریعت صاحب انسان
  .)98: 1991 ،یفاراب( آورد شمار به فلسفه
 
  فیلسوف و پیامبر وحدت 5.2

 و پیـامبر  صراحت به دین بر فلسفه شناختی معرفت تقدم در هم و منطقی تقدم در هم فارابی
 و پیـامبر  وحـدت  در نیـز  تقـدم  از نـوع  دو همـین  میـان  البته. داند می سان یک را فیلسوف
  .است مالحظه قابل هایی تفاوت فارابی نظر مورد فیلسوف

 اسـت،  پرداختـه  دین بر فلسفه منطقی تقدم به آن در که تحصیل السعادة کتاب در فارابی
 و کند استنباط فلسفه از را دین قواعد و قوانین باید نوامیس واضع که جا آن از که نویسد می

 فلسـفه  به بایست می آن از پیش کند، تبیین و کرده کشف را ارادي اعمال تقدیرات و شرایط
 نـوامیس  واضـع  روي ایـن  از باشد؛ مند بهره نظري فضیلت این از کامل طور به و باشد آگاه
 صـرف  کند، پیدا دست خود کمال به بخواهد اگر نیز فیلسوف. باشد نیز فیلسوف حتماً باید

تخیـل،   قوة جمله از خود قواي دیگر باید بلکه نیست کافی وي براي نظري فضیلت داشتن
 لـذا  بپـردازد  نـوامیس  وضـع  به باید روي این از و برساند کمال به نیز را خود عمل و اقناع

 حوزة در فلسفه کلی و عام مفاهیم میان از و هست نیز نوامیس واضع االطالق، علی فیلسوف
 دهـد  مـی  قـرار  مـردم  عامـۀ  اختیار در و کند می استخراج و استنباط را نوامیسی عمل، و نظر

 اقنـاع  و تخیل با مستنبط معارف از چه آن فقط تبیین، این اساس بر .)92-91: 1995 فارابی،(
 واضـع  نفـس  در چـه  آن و شـود  مـی  نامیـده  ملـت  یا دین دارد استقرار مردم عامۀ نفوس در

 عامـۀ  بـه  را معارف این که این براي فقط او و است فلسفی حقایق همان دارد تحقق نوامیس
 متخـیالت  صـورت  بـه  را مفـاهیم  ایـن  سـازد،  مسـتقر  ایشان نفوس در و کرده منتقل مردم

 صـورت  بـه  او خود نفس در معارف این اما دهد می انتقال ایشان به اقناع زبان با و درآورده
  .)95-94همان: ( شود نمی ملکه او براي اقناع از حاصل متخیل مفاهیم و است یقینی
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 در نیـز  ظریفـی  تغییر شناختی، معرفت تقدم به منطقی تقدم از فارابی گذار به توجه با اما
 است آمده الفاضلۀ المدینۀ کتاب در چه آن اساس بر. است شده واقع فیلسوف پیامبر وحدت

 هـم  و اسـت  فیلسـوف  هم باشد، یافته دست خود عقالنی کمال به که انسانی نسخه این در
 فعالیـت  نیازمنـد  پیـامبر  یـا  نـوامیس  واضـع  عنـوان  به نیل براي که نیست گونه این و پیامبر،
 بـه  فعـال  عقل به که اتصالی با بلکه باشد عملی معارف استخراج و استنباط همانند اي اضافه
 شـود  مـی  افاضـه  او عقـل  به عقالنی معارف که جهت آن از کند می پیدا وحی ۀفرشت عنوان

 شـود،  مـی  متجلـی  او  متخیله در عقل وساطت با دینی هاي آموزه که جهت آن از و فیلسوف
 آن در کامـل  انسـان  فلسفه، از دین زمانی تأخیر به نیاز بدون اساساً لذا. شود می نامیده پیامبر
 اسـت  فیلسـوف  و پیـامبر  کامـل  وحـدت  معناي به که پیامبر هم و است فیلسوف هم واحد

  .)125: 1986 ،یفاراب(
  

  فهم مقام در فلسفه و دین نسبت تأویل؛. 3

 پرسش شد، این روشن دینی معارف در عقالنی حقایق دربارة تمثل فارابی دیدگاه که اکنون
 معقـول  حقیقت به محاکی مثاالت بازگرداندن فارابی دیدگاه از مسیر این آیا که آید می پدید

 کـه  همان گونـه  آیا است؟ پذیر امکان برهانی هاي قیاس به اقناعی هاي قیاس تبدیل نیز و آن
 از تـوان  مـی  اسـت،  عقالنی حقایق تمثل حاصل نوامیس، و دینی هاي آموزه که است معتقد
 و مسـئله  مبـادي  تبیـین  با یافت؟ دست معقول حقایق به دینی هاي تأویلی آموزه فهم طریق
 البته. آید می تأویل فراهم ۀمسئل بازسازي براي زمینه فارابی، آثار در پراکنده هاي آموزه برخی

 و اسـت  بـرده  بهره خود آثار در نیز روش این از فراوانی موارد در فارابی که کرد توجه باید
 حاصـل  وي، به انتساب صحت صورت در را، فصوص الحکمۀ کتاب اگر نیست دور چندان
 از برخـی  بـه  اسـتناد  و کتـاب  این در کریم قرآن آیات مکرر کاربرد. کنیم تلقی اصل همین

  .تفسیر کرد اصل همین اساس بر باید نیز را روایات
 او کـه  سـانی  یک فرایند به توجه با که دارد بیانی خواب، تعبیر از خود تعریف در فارابی

 بهره فارابی نزد تأویل تعریف عنوان به آن از توان می است قائل وحی و صادقه رؤیاي براي
 به شیء از خود، محاکاتی و تشبیهی کارکرد اساس بر متخیله قوة اگر که نویسد می وي. برد

 فهـم  بـراي  گاه آن کند، حکایت شیء این از امور آن به وسیلۀ و شود قلنتم آن مجانس امور
 اصل آن اساس بر که معبر از حدسی از است عبارت تعبیر و است تعبیر به نیاز صورت این
 از حدسـی  را تأویـل  بایـد  مبنا همین بر .)85ب:  1405 فارابی،(کند  می استخراج فرع از را
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 فـرد  یعنی کند؛ می استخراج حقیقت محاکی مثال از را حقیقت آن اساس بر که دانست مأول
 بـه  دارد وجـود  عنـه  محکـی  و حاکی میان که تناسبی و شباهت طریق از تا کوشد می مأول،

  .کند پیدا دست عنه محکی معقول حقیقت
 دو در همچنـین  و عملـی  و نظـري  ساحت دو در را تمثیل نظریۀ فارابی که همان گونه

 سـاحات  ایـن  همـۀ  در نیز را تأویل توان می اکنون کرد، مطرح تصدیقات و تصورات حوزة
 ایـن  از بخـش  ایـن  در. یافـت  وي آثـار  در مدعا این بر شواهدي توان می و دانست جاري
 ایـن  بررسـی  به) عملی و نظري ساحت از اعم( تصدیقات و تصورات حوزة دو در نوشتار

  پردازیم؛ می فارابی اندیشۀ در موضوع
 در کـه  فاضـله  مدینۀ در است معتقد فارابی: تصورات حوزة در محاکی مثاالت تأویل. 1

 فاضـله  مدینۀ عمومی جریان خالف بر که کنند می زندگی اي عده دارد، رواج فاضله ملت آن
 متعـددي  هـاي  گونـه  که کند می یاد مبدلین یا نوابت عنوان با ها آن از وي و کنند می حرکت

 بـا  مـردم  عامـۀ  خـالف  بـر  اما نیستند حکیم که هستند کسانی افراد این از دسته یک. دارند
 و هـا  نقض درگیر دائماً هاآن ذهن و شوند نمی اقناع فاضله ملت خطابی و تخیلی هاي آموزه

 مثـاالت  دینـی  آراي که جاآن از. شود می وارد دینی اقناعات و مثاالت بر که است عنادهایی
 ایـن  از برخـی  همچنـین  و اسـت  فـراهم  هـا آن بـا  معارضت و معاندت امکان هستند، حق

 اشیاي مثاالت محاکیِ محاکیِ صورت به و هستند دور حقیقت اصل از طبقه چند محاکیات
 قصـد  و حقیقـت هسـتند   طالـب  افـرادي  ها انسان از دسته این. اند شده وارد دین در معقول
. شـوند  نمی قانع دین محاکی مثاالت از مردم عامۀ خالف بر لکن ندارند، را مدینه با دشمنی

 پردازند می اي ادله طرح به ها آن نقض در مثاالت، آن در موجود عناد مواضع از استفاده با لذا
 از ندارنـد،  را دین در قبال ورزیدن دشمنی قصد که جا آن از اما شمارند، می مردود را ها آن و

 .شـوند  مـی  تـر  نزدیـک   معقـول،  حقیقت یعنی مثاالت آن عنه محکی به طبقه یک طریق این
 محـاکی  مثاالت اگر حال. نیست کارگر دیگر سابق نقضی ادلۀ طبقه این در که است طبیعی

 حقیقـت  بـه  طبقـه  به طبقه دهد، ادامه مسیر این به او و نکند قانع را او بعدي نیز در طبقات
 گونـاگون  طبقـات  در موجـود  مفـاهیم  این همۀ که یابد که درمی جایی تا شود می تر نزدیک

 او این مرحله در. گذارند می ظهور منصۀ به را آن از نمایشی فقط و هستند حق مثاالت دین،
 نیـز  حـد  ایـن  به اگر و گیرد می قرار حکما مقلدین زمرة در و شود آگاه می حقیقت خود از

 از  کنـد،  پافشـاري  نهـج  ایـن  بر بازهم دهد می نشان حکمت به که اي عالقه با و نباشد قانع
 را ایشـان  عمـل  . ایـن )121ب:  1996 فارابی، ؛149-148: 1986 فارابی،( شد خواهد حکما
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 در محـاکی  مثاالت هاي الیه زدن کنار با کوشند می آن در که آورد شمار به تأویل همان باید
  .کنند پیدا دست حقیقت خود به  دین،

 در وي خود که کرد مشاهده را تأویالت دست این از هایی نمونه توان می فارابی آثار در
 آن حقیقـت  و اصل به دینی مفاهیم از گري حکایت هاي پرده کنارزدن با تا است کوشیده آن

الجمـع   کتـاب  در وي که نمود اشاره اي نمونه به توان می موارد این جمله از. کند پیدا دست
 بـراي  فـارابی  تالش کتاب این مسائل از یکی .است یازیده دست بدان الحکیمین ییبین رأ
 نشـان  تـا  کوشـد  می وي. عالم است قدم یا حدوث مسئلۀ در ارسطو و افالطون آراي جمع
 و ابـداعی  حـادث  را آن درنتیجـه  و کـرده  معرفی صانع داراي را عالم حکیم دو هر که دهد
 و یهود ویژه به مذاهب و شرایع از برخی اخبار و کتب در که نویسد می وي سپس. دانند می

. دارد داللـت  صانع نداشتن و عالم قدم بر ظاهر در که شود می یافت عجیبی عبارات مجوس
 از اي مجموعـه  اسـاس  بـر  عـالم  کـه  آید برمی چنین ادیان به منسوب متون از برخی در مثالً

 کـه  صـانع  ابـداع  از نـه  و اسـت  آمده آب پدید همانند شیئی بر وارد تغییرات و استحاالت
  .شیء عن ال شیء ایجاد از است عبارت
 و دیـدگاه ادیـان   تبیـین  مقـام  در تأویلـ  تمثیل نظریۀ به تمسک با فارابی مرحله این در
 از گونـه  این که یافت درخواهیم مسلک این اساس بر که نویسد می چنین و آید برمی شرایع
 روحـانی  الهامـات  و وحی از ها آن منشأ هستند چراکه صحت نهایت در ادیان در وارد اقوال
 باید پاي ادیان از هایی دیدگاه چنین فهم براي که دهد می نشان معنا این تبیین در وي. است
 اقوال این همۀ که دارد وجود حقیقتی موارد این پس در که دانست و گذاشت سطح از فراتر

 اسـاس  بـر  و گام به گام باید حقیقت آن به وصول براي لکن شوند می منتهی بدان درنهایت
 کـه  »شـیء  من ایجاد« چون هم اموري فارابی درواقع. رفت پیش مردم عامۀ ذهنی مندي توان

 کـه  دانـد  مـی  »شیء من ال ابداع« حقیقت مثاالت را است شده وارد دینی متون از برخی در
 آورد اصـول  سـوي  بـه  رو فـروع  ایـن  از و زد تأویـل  به دست باید ها آن حقیقت فهم براي

  .)104-103الف:  1405 فارابی،(
 در دین است معتقد فارابی که گفتیم این از پیش: تصدیقات حوزة در اقناعات تأویل. 2
 دو در تـر  بـیش  را هـا  روش ایـن  تبلـور  و برد می بهره اقناعی هاي روش از  تصدیقات، حوزة
 تـوان  می فارابی مبانی از برخی اساس بر که رسد می نظر به. داند می تمثیالت و ضمائر روش
 کـه  کرد استفاده هایی راهکار از باید منظور این براي. دانست جاري نیز اقناعات در را تأویل
 بخشیدن قوت براي تالش از فارابی. گردانند بازمی برهانی هاي روش به را اقناعی هاي روش
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. کند می یاد »الرأي تعقب« منطقی عنوان با آنها کردن برهانی سوي به حرکت و ها استدالل به
 وجـوي  جسـت  در خـود  تـوان  حسـب  به انسان که این از است عبارت تعقب او دیدگاه از

  .)468/ 1: 1408 فارابی،( کند می تر مستحکم را او عقیدة و رأي که باشد اموري
 بـه  یـا  ظهـور  شدت علت به ها آن کبراي که هستند اقناعی هایی قیاس ضمایر، که گفتیم

 شـده  حـذف  کلـی  مقدمـۀ  اگـر  کـه  اسـت  معتقد فارابی. اند شده حذف آن بودن کذب علت
 نیست اقناعیات سنخ از دیگر قیاس این گیرد، قرار قیاس ساختار در دوباره و شده شناسایی

 باشـد  نیـز  تمثیلی قیاسات تأویل دربارة . همچنین)همان( شود می شناخته برهان عنوان به و
 گونـه  این در محوري عامل که است روشن. کند می اشاره هایی راهکار به فارابی که دانست

 بـر  کـه  دارد وجـود  گـزاره  یـک  موضوع دو میان که شباهتی از است عبارت اقناعی ادله از
 تمثیالت از گونه این تبدیل براي حال. شود می حمل نیز دیگري بر یکی محمول آن اساس

 محمـول  حصول تامۀ علت که کرد تفسیر اي گونه به را مشابهت عامل باید برهانی اي ادله به
 آن عـدم  بـا  و باشـد  محقـق  موضـوع  امـر،  آن حصـول  با که نحوي به باشد؛ موضوع براي

 وارد تمثـیالت  مجموعه از قیاسی بتوان اگر لذا .)258-257همان: ( باشد معدوم نیز موضوع
 علت به موضوع دو میان حاصل شباهت بازگشت که کرد تأویل اي گونه به را دینی متون در

 و اسـت  رفتـه  فراتـر  تمثیل سطح از قیاس این گاه آن باشد، موضوع در محمول حصول تامۀ
  .است نهاده برهان ساحت در گام

  
 گیري . نتیجه4

پس از مروري مختصر بر دیدگاه فارابی دربارة پیوند دین و فلسفه باید دانست که این نـوع  
که نحـوة تأثیرپـذیري یـک     هاي فلسفۀ دینی دارد. توضیح آن نگاه تأثیر فراوانی در فهم گونه

اندیشۀ دینی، به طور مستقیم تابعی است از دیدگاه آن فیلسوف از نسـبت دیـن و   فلسفه از 
فلسفه در مقام پدیداري و در پی آن نسبت دین و فلسفه در مقام فهم. بر اساس این تحلیـل  

اي از نسبت دین و فلسفه در مقام پدیداري و مقام فهم داشـته   که یک فیلسوف چه تلقی این
هـاي   شود که در بسـیاري از عناصـر از دیگـر فلسـفه     ي دینی میا باشد، موجب تولد فلسفه

متصف به وصف دینی، متمایز است. فلسفۀ فارابی نیز از این قاعـدة کلـی مسـتثنی نیسـت.     
درواقع فلسفۀ اسالمی فارابی در عین اشتراك در برخی خطوط کلـی از حیـث اتصـاف بـه     

هروردي، و مالصدرا دارد. این تمـایز  سینا، س اسالمیت، تمایز معناداري با فلسفۀ اسالمی ابن
اي است که فیلسـوفان در مواجهـه بـا متـون مقـدس دینـی اتخـاذ         شناسی ویژه نتیجۀ روش
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شناسی فارابی از تعامالت دین و فلسفه در ضـمن   هایی از آن بر پایۀ روش اند که نمونه کرده
فلسفۀ اسالمی فـارابی  ترین ویژگی  این مقاله مورد اشاره قرار گرفت. بر این اساس باید مهم

گیري از تأویل تمثیالت مندرج در متون دینی دانست که در نتیجـۀ آن، فیلسـوف بـا     را بهره
گذارد و حکمتـی را کـه منبـع و     گذر از سطح تمثیل و خطابه پا در عالم حقایق و برهان می

 بازسـازي » موجود بمـا هـو موجـود   «هاي دینی است، در ساختی نو با مرکزیت  ریشۀ آموزه
  کند. گذاري می  اي متصف به دینی پایه کند و فلسفه می
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