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مبددادی

معرفتش اخجن فارابن در رناله فصوص الحکمه منباشد .برای دندتیدابن بده ایدن هددا از ر ش پد ه
تحییل ان ادی انج جاجن بهره گرفجه شد .یافجههای حایل از این پ ه

حاکن از آن انت که عدالم بدودن

اجبالوجود به تمدا ممک دا  ،عید حد عدین ذا ا ندت ،عید حد م هدر ددر ا ندت ،عدال بدودن
اجبالوجود به کییا

جزئیا  ،احد بودن عی ح

نمنباشد ،ظاهر بودن ذا ح

کثیر بودن عیو دیگر ،کُ ه ذا ح ابل شد اخت

اعجباری بودن باطن ا از مه ترین ی گنهای عی الهن بدر اندا رنداله

فصوص الحکمه به شمار منر ندد .همچ دین ،امکدانن بدودن شد اخت انسدان ،ناکامدل بدودن شد اخت انسدان،
تدریجن بودن ش اخت انسان مجکثدر بدودن شد اخت انسدان از مه تدرین ایدو تربیجدن حایدل از شد اخت
اجبالوجود برای نالک بر انا رناله فصوص الحکمه محسدو مدنشدوند .عدو ه بدراین ،یدا حد ،
کما نفس مطمئ ه ،کسب لذ

ید ر کراما به مثابه مه ترین هداهای تربیجدن ،ندیر عقوندن بدرای

ش اخت ح  ،شهود عرفانن برای ش اخت ح که خود شامل تجرد از تعی ا  ،تأمل در حقیقدت جدود ،ف دای
در جود مطی  ،شهود عیمن عمین ح  ،شهود ح در م اهر تفصیین ،درک حقیقت ،ریاضت نفدس در
زمره ر شهای تربیجن حایل از ش اخت اجبالوجود برای نالک بر انا رناله فصوص الحکمده یمدداد
منشوند.
واژههای کلیدی :معرفت ش انن ،تعیی

تربیت ،ایو  ،هداها ،ر شها ،اجبالوجود ،نالک،

فصوص الحکمه ،فارابن
 . 1دانشیار گر ه عیو

تربیجن دانشگاه شاهدmirzamohammadi@shahed.ac.ir ،
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تربیت ،دانشگاه فرد نن مشهد

مقدمه
فارابن ،حکی بزرگ ،مؤنس فیسفه انومن انت .ش اخت فیسفه انومن مطالعده پد ه

در

این عریه با فارابن آغاز منشود بد ن درک فهد د ید اندیشده معید ،دانن ،شد اخت فیسدفه اندومن
ممکن نیست .مبادی هسدجن ش اندن ،معرفدت ش اندن ارزش ش اندن در فیسدفه فدارابن از چ دان ندعجن
برخوردار انت که از م رهای مجفا

مج وع منتوان به آن نگریست .در این پد ه  ،بخد

معرفدت

ش انن فیسفه معی ،انن مورد ن ر رار گرفجه انت .بررنن تحییل معرفت ش انن در فیسفه فارابن نیازم د
مطالعه دیگری انت که پی

از این انجا شده انت ( .)Mirzamohammadi, 2014ب دابراین ایدن سدمت،

به طور خویه معرفن منشود.
در خصوص معرفت ش انن فارابن ذکدر چ دد نکجده ضدر ری اندت :نخسدت ،در معرفدت ش اندن
فارابن ،انون م دی حاک انت .مبانن ،ر شها غایا معرفت ش انن فدارابن از دوانین کیدن ،م طقدن
،ابجن پیر ی منک د .د  ،معرفت ش انن فارابن ،غایت گرانت .غایت ش اخت در اندیشه فارابن ،معرفت
جود ا

ی گنهای ا نت .نو  ،معرفت ش انن فارابن کل گرا جامع نگر انت ،به این مع ا کده در

ن ا معرفتش اخجن ا تمامیت پدیده شامل ماهیت ،ا عیت ،حقیقت مبادی مورد ش اخت رار منگیدرد.
چهار  ،معرفت ش انن فارابن ،نیسیه مراتبن انت .در این ن ا  ،معرفت از حدس شدر ع شدده تدا اشدرا
ادامه منیابد ،پ ج  ،معرفت ش انن فارابن کثر گرانت .در اندیشه فارابن ،کسب معرفت محد د به یک
ر ش خاص نمنباشد ،بیکه مجموعهای از ر شهای تجربن ،تحییین تعقین را شامل منشود.
بررنن اندیشههای معرفتش اخجن فارابن حاکن از آن انت کده ایشدان یدک فییسدوا تمدا عیدار
انت تأکیدهای ا در خصوص معرفت عقونن نق
بن ن یر انت .بر انا

آن در م ومه ش اخت ا  ،در میان فونفه مسیمان

این مراتب ،به ظاهر ،انج ار منر د که فارابن به ع وان یک فییسدوا یدد در یدد

عقل گرا به ولن «فییسوا مشاین» ش اخجه شود زمی ههای معرفتش اخجن غیر عقلگرایانه در فیسدفه ا
جاین نداشجه باشد .در حالن که ،ا عیت چیز دیگدری اندت .فدارابن ،همچ دین ،فییسدوا اشدرا ن تمدا
کمالن انت به جز این ه از مؤنس فیسفه انومن معی ،دانن انج دار نمدنر د .فدارابن ،پیشدر فیسدفه
انومن ،از یک نو آ،ار ارزشم دی مان د «آراء اهل مدی ه فاضدیه» (« )Al-Farabi,1991نیاندت مدنیده»
( )Al-Farabi,1964را با محوریت نیانت مدنیت در ا

پخجگن به ،مر مدنرنداند از ندوی دیگدر

رناله گران ن گ «فصوص الحکمده» ( )Al-Farabi,1996را مدننویسدد کده بده ت هداین ایشدان را در ر
فونفه اشرا ن رار مندهد.
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در انجسا رناله فصوص الحکمه به فارابن تردید جود دارد .برای این تردید د دلیل مطرح شده
این که فارابن این رناله را نه به مشر اشرا

انت« :ا

انومن ،با م ط

عرفان افوطونیان جدید ،بیکه بر مب دای عرفدان

برهان تص یو کرده انت این موضوع تعدادی از فارابن ش انان را بده اشدجباه انداخجده

انت .د این که چون ف ارابن فییسوفن مشاین انت با مباحث عرفانن د ی نر کار چ دانن ندارد ،از
طرفن انا

کار ا عقل برهان انت ،این نوا مطرح منشود که چگونه منتواندد ایدن رنداله از آن ا

باشد؟» ( .)Maleki, 2000, p. 21این گونه انجدال نمنتواند درنت باشد ،پرداخجن بده ایدن موضدوع کده
رناله فصوص الحکمه ا،ر فارابن انت ،خار از حوییه این مقاله منباشد .بدرای ایدن م دور منتدوان بده
م ددابع مربددوب بدده آن از جمیدده مقدمددههای انددجاد آشددجیانن ( )Ashtiani, 2011انددجاد حسددن زاده آمیددن
( )Hassanzade Amoli, 1997بر رناله فصوص الحکمه مراجعه نمود.
رناله فصوص الحکمه از عمی ترین رنالههای فارابن انت که از حیث عبار ها الفدا در حدد
اعوی فصاحت از جهت مع ا بسیار د ی

عمی منباشد .این رناله ،در ک ار «رناله الحر ا» ،یکدن از

د رنالههای عمی فارابن در مابعدالطبیعه هسج د .معی ،انن در این رناله تدوش منک دد تدا آراء شدر ن
ایرانن خود را بیان ک د ( .)PourHassan, 2011, p. 55فارابن در بیشجر فص های رناله فصوص بده آیدا
رآن مجید تمسک جسجه اندت ،بده گوندهای کده منتدوان ایدن رنداله را تفسدیر فدارابن بدر درآن دانسدت
(.)Mohaghegh Damad, 2013, p. 78

رندداله فصددوص الحکمدده مشددجمل بددر شصددت ش د

«فددص »1م دنباشددد:

فددص ا

تددا نددوزده

( اجبالوجود یفا ا ) ،فص بیسج تا بیست هشج (مسئیه معرفت ،معرفت ح تعدالن ،یدا حد ،
شهود ح ) ،فص بیست نه

ننا (تجرد ر ح) ،فص ندن یکد

ندن د (پیدامبر فرشدجگان)،

فص نن نو تا پ جاه د ( وای ظاهری باط ن (ر حانن) انسان ر ح دنن) ،فص پ جاه نو
پ جاه چهار (بازگشت به مسئیه فرشجگان ،ی

لوح ،عدال امدر) ،فدص پ جداه پد ج

پ جداه ششد

(عییت ،اراده الهن اخجیار انسان) ،فص پ جاه هفج (امکان رؤیت مشاهده خدا ندد ندزاع مجکیمدان)،
فص پ جاه هشج تا شصج (نهان خفای یک موجود) ،فص شصت یک تا شصدت ششد ( جدود
کامل ح  ،بساطت ح  ،عی ح  ،باطن بودن جود ،مبدئیت ا لویت اجب ،آخر بودن اجب).
با توجه به بحثهای ارائه شده ،مسئیه ایین این انت که از محجوای رناله فصوص الحکمه تا چده
اندازه منتوان آراء اندیشههای تربیجن انج جا کرد .بر ایدن اندا  ،چهدار ندوا پد ه

 « . 1فص» به مع ای خویه ،عصاره ،گوهر انت.

بده شدرح زیدر
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یور ب دی شدهاند:
 )1مه ترین ی گنهای عی الهن بر انا

رناله فصوص الحکمه کدام د؟

 )2مه ترین ایو تربیجن حایل از ش اخت اجبالوجود برای ندالک بدر اندا

رنداله فصدوص

الحکمه کدام د؟
 )3مه ترین هداهای تربیجن حایل از ش اخت اجبالوجود برای نالک بر انا

رناله فصوص

الحکمه کدام د؟
 )4مه ترین ر شهای تربیجن برای ش اخت اجبالوجود از طرا نالک بر انا

رناله فصوص

الحکمه کدام د؟
روش
برای پانخ به پرن های این پ ه

از ر ش تحییل ان ادی انج جاجن بهدره گرفجده شدد .بددین

ترتیب ،نخست رناله فصوص الحکمه مورد تحییل رار گرفت مه ترین ی گنهای عی الهن احصداء
معرفن شدند .نپس ،بر انا

تحییلهای یور گرفجه ،ایدو  ،هدداها ر شهدای تربیجدن حایدل از

بررنن تحییل ی گنهای عی الهن انجخرا

ارائه شدند .با توجه به مراتب فو  ،بر انا

مطالعه مدجن

رناله فصوص الحکمه ،ابجدا برای هر فص مج اندب بدا محجدوای آن ،ع دوان گدذاری شدد ،آنگداه ع وانهدا
انجخرا شده در یک چهارچو مفهومن رار داده شدند که شدامل بخ هدای ی گدنهدای عید الهدن،
ایو  ،هداها ،ر شهای تربیجن منباشد .شکل ( )1چهارچو مفهومن پ ه

شکل  :1چهارچوب مفهومی پژوهش

را نشان مندهد.
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یافتهها
سوال اول :مهمترین ویژگیهای علم الهی بر اساس رساله فصوص الحکمه کدامند؟

با بررنن مطالعه رناله فصوص الحکمه مدنتدوان ی گدنهدای عید الهدن را شدامل مدوارد زیدر
دانست:
 )1عالم بودن اجبالوجود به تما ممک ا  :ح  ،به تما حقای  ،بل از جدود اشدیاء ،بده تفصدیل عید
دارد .این عی  ،عی فعین عی م شأ ید ر اشیاء انت اگر یور عیمدن اشدیاء ،مجمدایز از یکددیگر
نباش د ،امکان ندارد ح بر طب عی خوی

از ر ی نقشه ن ا جودی ناب بدر اشدیاء ،بده آنهدا

جود خارجن اعطاء نماید (فص .)10
 )2عی ح  ،عین ذا ا نت :ح  ،مبد ظهور اشیاء انت عی به ذا ا  ،برتدرین مراتدب عید اندت.
ظهور ذا انت .انکشاا اشیاء ،بده تبدع ذا در مقدا احددیت

همه عیو  ،م بعث از عی به ذا
عی ا

که عین ذا ح منباشد ،یور گرفجه از آن جاین که عید حد  ،فعیدن مبدد جدود

معیو

م شأ جمیع عیو انت ،از حقای خارجن انجزاع نمنیابد .ح  ،آن چ ان عالمن انت که عید

ا به جمیع اشیاء ،مسج د به ذا ا
م بعث از ذا

انکشاا همه یور های کین جزین حقای مادی مجرد،

ظهور ذا لیذا انت (فص  .)11عی خدا ،انفعالن حایل از اشیاء نبوده بیکه عید

فعین انت که نبب جود موجودا انت (فص  .)62عی ذاتن عین ذا

احد انت عی فعین بدا

ع ایت ربانن موجب ایجاد کثر های نامج اهن انت (فص .)63
 )3عی ح  ،م هر در ا نت :عی ح  ،در ذاتن ا نت .این عی از آن جهت که نور مجدرد بده
حسب ذا  ،نور یرا ،غ ن لذاته منباشد ،در انت .ح  ،با توجه به این عی  ،منتواند خود را
ظاهر نموده در این مقا  ،منتواند عال

معیو

عی را مشاهده ک د .همچ ین ،به یو عییّت کل

اشیاء منتواند خود را شهود ک د .عی تا ح  ،عیت ظهور عی تفصیین به کل موجودا جهان انت
(فص  .)16ح  ،به ذا خود تعقل منک د خود را عین عی

نور منبی دد .ایدن شدهود ذا  ،همدان

در ا نت این در  ،مبد ظهور عیمن اشیاء مجأخر از ذا ح انت .عالَ  ،عی تفصیین ح
بوده که در مرتبه مقد بر عال

جود ا ع شده در اف عالَ امر که عدال معقدو باشدد ،درار دارد.

یور عیمن اشیاء که در مرتبه مقد بر اشیاء رار دارند ،مقا ظهور ح به نا عیی هسج د این یدور
از با آن که یور خوی امکانیه هسج د ،مطیع کجا تکوین منباش د .این کجا  ،شر ع آن عقدل
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جودی انت یور عیمن مرتبه ظهور ح انت.
جزئیا  :اجبالوجود به کییا

کییا به مع ای جهل ا به اشیاء نمنباشد ،بیکه ا به مادیدا

جزئیا عی دارد .عی ا بده

مجییرهدا کده از طرید حدوا

منشوند ،به یور ،ابت عی دارد این عی  ،کاملترین عیو انت .عی ح  ،مفدا
بیکه مسج د به ذا ا نت .ذا ا مبد همه عیو
به لحا نق

درک

از غیدر نبدوده

ادراکا انت .نحوه حصو کثر در عی ح ،

بسجن یور عیمن در مقا عی ،انن به این یور انت که ح  ،از آن با کده ذاتد

در مرتبه اعوی از تجرد انت در مقا ذا عی

عال

معیو انت ،ذا خوی

را ،در حالن که

جامع همه کماال موجود انت ا لین جود یادر شده از خود را تعقل مننماید .این جود ،عیت
جود عقو

نفو

بعد از خود منباشد .ح  ،به جمیع ن ا جود عالم انت .عید ا تدا  ،اجدب،

خار از مقوله جوهر عر

از ج س تعقل انت .عی م ح  ،کاملترین نحوه عی

باالترین مرحیه

ادراک بوده که در حقیقت ،عی حایل از ذا خودش منباشد (فص .)12
)5

احد بودن عی ح

کثیر بودن عیو دیگر :عی ح ذاتن

احد بوده

حد آن اطو ن انت،

یع ن از نهایت تمامیت ،عی  ،در  ،حقیقت کما مطی برخوردار انت .عی های دیگدر ،مجکثدر
در مرتبه مجأخر از ذا

معیو تعقل منباش د ،چون تعقدل ذا  ،تعقدل عیدت اشدیاء اندت .از تعقدل

ذا  ،تعقل کثرا به جود منآید ،لن این تعقل نسبت به کثرا  ،نفس جود این کثرا انت ،در
حالن که همه آن چه که به جود آمده ،از احد انت (فص  .)13عی مجکثر در مرتبه مجدأخر از ذا
معیو تعقل ذا منباشد .تعقل ذا  ،تعقل عیت اشیاء انت .از تعقدل ذا  ،تعقدل کثدرا حایدل
منشود  ،لن این تعقل نسبت به کثرا  ،نفس جود این کثرا انت .عی به عیت تا  ،موجدب عید
به معیو تا انت .ذا ح  ،همان طور که عی
تعقل ذا عین ذا

عین در

ظهور یرا انت ،در یدرا نیدز هسدت ،لدذا

اراده ذاتن انت.

 )6کُ ه ذا ح  ،ابل ش اخت نمنباشد :ش اناین ح  ،در حقای امکانن به جدزء از ناحیده حد حایدل
نمنشود .ا ممک ا را از راه ارائه آیا

آفا

انفس به خود توجه مندهدد .ش انداین ذا حد ،

در مقا احدیت ذاتن ،نسبت ب ه ذا خود ،که در آن مقا عالم

معیو

عی  ،امر

جود احددی

انت ،عیت معرفت اشیاء به ح مطی انت .این معرفت ،نبب معرفت یافجن آنان در مقا کثدر  ،بده
ح ا

انت (فص  .) 17ح  ،به هیچ یک از وای حسن عقین انسان در نخواهدد آمدد (فدص .)51

ب ابراین ،ا را به ک ه ذا نمنتوان ش اخت بیکه باید ا یاا ا را ش اخت (فص  .)52ی

لوح خدا

مبادی معرفتش اخجن فارابن در رناله 95 ...

نا  ،5شماره  ،1بهار تابسجان 1394

جسمانن نبوده بیکه حقای ر حانن هسج د (فص  .)54به طورکین ،ر به خدا غیر مکانن انت (فص
.)60
 )7ظاهر بودن ذا ح

اعجباری بودن باطن ا  :باطن بودن ح  ،از شد ظاهریت ا منباشد .خدا ندد

به وای ا دراکن ما باطن به ذا خود ظاهر انت .ادراک ما از ح  ،نا ص انت بر این انا

فکر

منک ی که ذا ح پ هان انت در حالن که ذا ح  ،ظاهریت کامل داشدجه باط یدت ا اعجبداری
منباشد (فص .)65
سوال دوم :مهمترین اصول تربیتی حاصل از شناخت واجبالوجود برای سالک ،بر اساس رساله
فصوص الحکمه کدامند؟

بر انا

بررنن تحییل رناله فصوص الحکمه ،مه ترین ایو تربیجن به شرح زیر منباش د:

 )1امکانن بودن ش اخت انسان :این ایل از فدص هدای  63 ، 62 ، 11 ، 10رنداله اندج جا شدده اندت.
ی گن مشجرک این فص ها را منتوان «حجمن بودن عید

اجدبالوجود» ،ب دابراین امکدانن بدودن

ش اخت انسان دانست .ش اخت برای انسان ،حجمیت نبوده بیکه یک امکان انت به فعییت رنیدن آن
در گر

رار گرفجن در مسیر یحیح تعیی

تربیت منباشد .این امکان ،زمی ه به کما رنیدن آدمدن

نیز منباشد که فارابن بر آن تاکید زیادی داشجه مدنتدوان آن را جدزء ایدو تربیجدن معید ،دانن بده
حسا آ رد ) .)Mirzamohammadi, 2014, p. 92بر این انا  ،ن ا تعیی

تربیت باید شداگردان

را به حد د ش اخت خود آگاه نموده با در ن ر گرفجن این ایل مه برنامه ریزیهای الز را انجدا
دهد.
 )2ناکامل بودن ش اخت انسان :این ایدل از فدص هدای  65 ،16 ، 13 ، 12رنداله اندج جا شدده اندت.
ی گن مشجرک این فص ها را منتوان «کامل عی
انسان دانست .بر این انا

 ،ن ا تعیی

اجبالوجود» ،ب ابراین ناکامدل بدودن شد اخت

تربیت باید شاگردان را به این موضوع آگاه نماید کده عید

کامل نزد خدا منباشد .آن گاه که این آگاهن ایجاد شد ،الز انت به آنان کمدک شدود تدا در حدد
ظرفیت خود البجه با توش فرا ان از این عی الیزا بهرهم د شوند.
 )3تدریجن بودن ش اخت انسان :این ایل بیشجر از فص  16رناله انج جا شده انت .در این فدص ،معید
،انن بیان منک د که «مطیع تکوین تدریج عید

شد اخت انسدان ،جدود بداری تعدالن مدنباشدد».

فارابن معجقد انت همچ ان که انسان موجودی کما طیب منباشدد ،مراتدب نیدل بده کمدا بدرای ا
مجدر انت باید در طو زندگن از طری ممارندت ریاضدت (تعیدی

تربیدت) بده آن مرحیده
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برند ) .)Mirzamohammadi, 2014, p. 97پیا مشخص این فص برای دنت اندرکاران ن دا تعیدی
تربیت آ ن انت که ش اخت شاگردان بایسجن به تدریج تکوین کامل شود از هر گونه تعجیل در
این خصوص پرهیز شود.
 )4مجکثر بودن ش اخت انسان :این ایل بیشجر از فص  13رناله انج جا شده انت .موضوع محوری این
فص آن انت که «عی ح  ،ذاتن
در مرتبه مجأخر از ذا
تعیی

احد بوده

حد آن اطو ن انت عی های دیگر ،مجکثدر

معیو تعقل منباش د ».پیا مشخص این فص بدرای دندت انددرکاران ن دا

تربیت آن انت که بایسجن در آموزش پر رش شاگردان ،ترکیب تکثر موز نن میدان ن در

(عی ) عمل ( اخو ) یور گیرد چون این د حوزه بالقوه مسجعد گسست هسدج د ،هوشدیاری
الز برای جیوگیری از این اتفا یور گیرد.
سؤال سوم :مهمترین هدفهای تربیتی حاصل از شناخت واجبالوجود برای سالک ،برر اسراس
رساله فصوص الحکمه کدامند؟

بر انا

بررنن تحییل رناله فصوص الحکمه ،مه ترین هداهای تربیجن شد اخت حد  ،بدرای

نالک را به د دنجه ایین فرعن به شرح زیر دنجه ب دی منشوند:
الف) هدف اصلی :وصال به حق

معی ،انن ،در فص  28فصوص ،به طور ی ه به این موضوع پرداخجه معجقدد اندت کده هدر کدس
خدا را بش اند ،همیشه با ا بوده در عین یا انت .این مقدا  ،بداالترین مرتبده برتدرین پیامدد تربیجدن
ش اخت ح برای نالک اجبالوجود منباشد .یا ح  ،نعاد
مخجیو خوی

صوای آدمن انت که فارابن در آ،ار

به آن اشاره کرده انت .منتوان نعاد را هدا غاین تعیی

تربیت از دیدگاه معی ،انن

به شمار آ رد (.)Mirzamohammadi, 2013a, p. 146

فارابن در «رناله الج بیه عین السبیل السعاده» ،نعاد را غایدت مطیدوبن منداندد کده همده انسدانها
مشددددجا انه خواهددددان آن هسددددج د بددددا تددددوش خددددوی  ،بدددده نددددوی آن حرکددددت منک ددددد
( .)Al-Farabi, 2011, pp. 36-37ب ابراین ،فطر کما طیبن ،آنها را به نوی نعاد منکشاند .فارابن،
نعاد را مان د پیونجاری منداند که شر ع آن از طری زندگن در مدی ه فاضیه نهایت آن در آخدر
پیونجن به خدا ند انت که همانا نعاد حقیقدن اندت .بدرای ا ندعاد هد شدکل فدردی هد شدکل
اججماعن دارد .نعاد جامعه در گر نعاد افراد آن انت.
آنجا که فارابن از نعاد در دنیا بحث منک د ،زندگن در مدی ه فاضیه را در ن ر دارد رندیدن
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به این نعاد را در گر انجا درنت ظایو مدنن از نوی افدراد مدی ده مدنداندد .بدرای ای کده اعیدای
مدی ه ،ظایو خود را درنت انجا ده د ،باید آموزش الز را ببی د .فارابن رنیدن به ندعاد حقیقدن را
نیز مسجیز تربیت یحیح منداند .ا راه رنیدن به این مرحیده را نیازم دد تحصدیل عیدو ن دری عمیدن
کسب همه فیایل منش اند .تجین همه این فیایل در جود مبارک نبن اما انت که به باالترین مرحیه
تعیی

تربیت رنیدهاند.

ب) هدفهای فرعی:

مه ترین هداهای تربیجن فرعن مسجخر از رناله فصوص الحک عبارت د از:
 )1کما نفس مطمئ ه :فارابن در فص  22فصوص ،به بیان ایدن موضدوع پرداخجده معجقدد اندت کده
نالک راه ح  ،با ش اخت ح ا

شهود حسن مطی به کما نفس مطمئ ه مدنرندد .فدارابن در

«تعییقا » کما را با اژه خیر توضیح مندهد .از دیدگاه ا  ،خیر غایجن انت که هر چیدزی شدو
حرکت به نوی آن را دارد خواهان آن انت با کمک آن به مرتبده حقیقدت جدودی خدود
منرند .خیر آخرین مرحیه از کما

جود انت ،همان طور که در مقابدل آن ،شدر نقصدان جدود

انت .در فیسفه اخو فارابن ،خیر

جود کامل ،بدر یدک دیگدر م طبد مدنباشد د

Al-Farabi,

).)2000, P. 15

 )2کسب لذ  :معی ،انن در فص  23به این موضوع پرداخجه معجقد انت که نفس ناطقه آن گاه که
به معرفت خدا برند ،لذ بی د .نکجه مه در این فص آن انت که در ن ر فارابن ،رنیدن به لدذ
برای نالک راه خدا ،معطوا به وه ناطقه انسان نیازم د ش اخت خدا به ع وان کما نفس ناطقه
منباشد.
 )3ید ر کراما  :فارابن در فص  47به این موضوع اشاره کدرده معجقدد اندت کده ر ح دندن از
عال ظاهر به عال باطن حرکت کرده بدا ایدن حرکدت ،از ا کرامدا ندر مدنزندد .معید ،دانن،
رنیدن به این مرحیه را نیازم د حرکت نالک منداند.
این حرکت ،نماد اراده نالک برای خر

از حس به مع ا منباشد .این ی گن ،نمونهای کوچدک

از ید ر فیض الهن انت .از ن ر معی ،انن ،انسانن که به درنجن تربیت شدده باشدد ،نمودهداین از
یفا ح در ا جیوه منک د.
از جمیه این یفا  ،ید ر کراما منباشد .همان گونه که نرانر عال

جود ،جیوهای از فدیض

خدا ند انت ،در انسان تربیت یافجه نیز فیض به یدور یدد ر کرامدا دیدده مدنشدود .از ن در
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این یفت را منتوان در پیامبر (ص) اما (ع) مشاهده نمود.

سؤال چهارم :مهمترین روشهای تربیتی برای شناخت واجبالوجود از طرف سالک ،بر اسراس
رساله فصوص الحکمه کدامند؟

بر انا

تحییل رناله فصوص الحکمه فارابن ،منتوان مه ترین ر شهای تربیجن برای ش اخت

ح برای نالک را شامل «نیر عقونن» «شهود عرفانن» دانست:
الو) نیر عقونن برای ش اخت ح  :فارابن معجقد انت که از طری نیر عقونن مدنتدوان از مقدا
بطون مرحیه مقد بر کای ا
خوی که همان ح ا

مقا احدیت ،به ظهور ا یع ن خوید رندید .بدراین اندا  ،مقدا بطدون

انت ،برای نالک ظاهر منشود به ح ش اخت پیدا منک د (فص  .)11نالک

منتواند جود ح را ه به یور عیمن ه عی ن شهود ک د .البجه این د با ه تفا

دارندد ،امدا هدر

د نیازم د راه ما هسج د.
گاهن نالک از ناحیه تفکر در مخیو ا به خال

گاهن نیدز از حد بده مخیو دا مدنرندد کده

منتوان آن را نیر یعودی نز لن نا نهاد .راههای معر ا برای ا،با

اجب ،یکن مسیر اهدل کدو ،

دیگری اهل حکمت انت .در نزد اهل حکمت ،انجدال به ح از جانب نفس ناطقه یدور مدنگیدرد
تقدیر این ایل که نفس چون مجرد انت باید عیت آن نیز مجرد باشد نرانجا نیسیه امکانن باید م جهن
به جود ائ به ذا

بن نیاز از عیت شود .بهجرین طری  ،مسیک حکمدای الهدن اندت کده تفکدر ن در

افک دن در طبیعت موجود یا موجود بما هو موجود منباشد (فص .)17
) شهود عرفانن برای ش اخت ح  :فارابن ،در رناله فصوص الحکمه ،شهود عرفانن نالک برای
ش اخت اجبالوجود را با عبار های مجفا

بیان کرده انت که به شرح زیر منباش د:

 )1تجرد از تعی ا  :معی ،انن در فص هدای  50 26 -24 -13 -11رنداله فصدوص الحکمده بده ایدن
ر ش عرفانن پرداخجه انت .به طور نمونه ،در فص  11در این خصوص بیان منک د« :اطدو اند
باطن بر ح به ایطوح حکمت ،ناشن از کثر ظهور ح بوده که به انطه غیبده ندور ا در دوه
ادراکن نالک ،ا را از خود د ر منک د .به این دلیل که عد ادراک شئ ،ناشن از ضعو نالک
پ هان بودن ذا برای ا  ،د ری ی از عال ادراک انت .ظهور ح  ،از ناحیه نریان نور ا در
اشیاء ابراز همه اشیاء ظهور همه جود از عی

در ا ندت .ایدن ظهدور ،در دوای ادراکدن

نالک ه دیده منشود.
پس فیض ح در همه جا جاری انت ذا ا از جهت آن که نامج اهن انت ،نخت مورد درک
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نالک منباشد  .این نخجن ،ناشدن از ضدعو دوای ادراکدن ندالک بدوده مربدوب بده ذا حد
نمنباشد  .اگر انسان از عال جسمانن ر حانن عبور ک د ،از تعی ا تجرد پیدا ک د ،به مرحیهای
منرند که احاطه کامل ح  ،ا را به حیر منآ رد به مرحیهای منرند که فو تصور اندت.
در این مرحیه ،نالک به این نطح از ادراک منرند که ادراک ذا ح محا انت .همدین حدد
از ش اناین ،ا را از ت گ ای عالَ خی بخشیده میک میکو را از این م ر مشاهده مدنک دد».
فارابن در فص  13رناله در این باره چ ین بیان مندارد که «انسان مؤمن عارا ایل به ح  ،در
عین فراغت از تعیقا مادی شهود ح  ،به مقجیای تجین ح  ،در دهشدت (غدر شددن در آ
حیا ) حیر حایل از انوار جما رار منگیرد».
 )2تأمل در حقیقت جود :فارابن در فص  13رناله به این موضوع پرداخجه بیان مدنک دد« :شدخص
عارا با تأمل در حقیقت جود ،به ا مجوجه منشود .کسن مدنتواندد بده ایدن مرحیده برندد آن
حقیقت مطی را جهه مقصود خود رار دهد که از هر چه غیدر ا ندت چشد پوشدد ،تدا بده مقدا
توحید حقیقن برند».
 )3ف ای در جود مطی  :فارابن در فص  14رناله به این موضوع پرداخجه چ ین بیان مندارد که «ن ر
افک دن به ح ا

مقا احدیت عد توجه به غیر ،حجن انماء یفا م بعث از تجیدن ذاتدن

ح  ،همان نیل به مقا احدیت ف ای در جود مطی انت .مراد از ف ا ،ف ای عیمن انت ،نده ف دای
عی ن که برای نالک هیچ نودی نداشجه باشد .عی  ،مدوز بدا تقواندت کده مرحیده بده مرحیده ،تدا
رنیدن به مقا ف ا فن اهلل ادامه منیابد .مشاهده نزدیکن انسان به خدا ،به چش د  ،نیازم دد رندیدن
به ح الیقین م هریت تجین ذاتن انت».
 )4شهود عیمن عمین ح  :معی ،انن در فص  17رناله بدا عبار هدای مخجیدو بده ایدن موضدوع
چ ین اشاره مدنک دد« :حصدو عرفدان ،نجیجده ارائده آیدا آفدا ن انفسدن از طدرا حد ا
موجودا انت پایه انا

آن ،عی

بده

ش اخت فطری حایل در نهاد موجدودا اندت کده بده

حسب ا ع عین جود ،بیکه نحوه جود آنهانت عی بسیط به ح

اندطه فدیض کده همدان

پیامبر اکر (ص) منباشد  ،در همه طبایع موجود انت این عی فطدری ،همدان عید بده توحیدد
لواز ذاتن آن انت آن عیمن که فطری انت ،عید میداعو داند
یکن از طر عی به مبد

مرکدب اندت .ب دابراین،

عرفان به جود خال  ،انجدال به ح از ناحیه آیا الهیه انت».

از ن ر معی ،انن ،بین رنیدن به ح

دیدن آ ن به بصدیر نده بده بصدر دانسدجن آن از راه ن در
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برهان تعقل تفا

جود دارد .رنیدن به این مقا  ،جزء از راه عجز به خدا ،د ری از آن چه غیر ا نت،

طع ریشههای نفا

کفر ،نوز گداز ممکن نمنشود .از این م ر اندت کده ش انداین حد کده مبدد

ظهور ممک ا انت ،همراه با ش اخت آ،ار ا اندت .ایدن آ،دار ،حقدای ممکدن مدنباشد د .شد اخت حد ،
حصو معرفت به ح انت ،به این اعجبار که جود کماال

یفا کمالیه ،عین حقیقت ا نت.

 )1شهود ح در م اهر تفصیین :فارابن در فص  18فصوص الحکمه به این موضوع پرداخجه انت .بده
عقیده ا  ،معرفت به ح  ،عو ه بر تفکر در ح به حسب جود اتصاا آن جود کامل به انماء
یفا کمالیه ،به تفکر در م اهر انماین یفاتن ح نیز نیازم د انت.
کاملترین نوع مشاهده ح  ،شهود ا در م اهر تفصیین جود انت .نهایت معرفت نفس ،ف اء فدن
اهلل ،رجوع به حد

از کثرا انت.

اعرا

 )2درک حقیقت :معی ،انن در فص  46فصوص به این مطیب منپردازد .از دیدگاه ا  ،ر ح انسان
که از ماده پاک شده ،منتواند حقیقت را درک ک د.
 )3ریاضت نفس :فارابن در د فص  59 48به این موضوع اشاره دارد .معی ،دانن در فدص  48بیدان
منک د که ر حهای عامه ریاضت نفس نکردهاند .همچ ین ،در فص  59در تکمیل ایدن نکجده بیدان
مندارد که حقای در پرده ماده پوشانده شدهاند بد ن ریاضت درک نمنشوند.

نتیجه
رناله فصوص الحکمه ،یکن از آ،ار عمی فدارابن اندت .پیرامدون ایدن رنداله ،پ ه هدای ابدل
توجهن یور گرفجه که اغیب آنها به شرح تفسیر فص های فصوص پرداخجهاند.
از جمیه این پ ه ها ،منتوان به شرح انجاد حسن زاده آمین ،شرح تصحیح انجاد نید جدو
الدین آشجیانن ،شرح انجاد الهن مشه ای ( )Elahi Ghomshei, 1985اشاره کرد.
با جود این ،تاک ون پ ه

مسجقین در خصوص آموزههای تربیجن رنداله فصدوص انجدا نشدده

انت .بر این انا  ،هدا ایین این پ ه

این بود که بدر اندا

ی گدنهدای عید الهدن ،چده ایدو ،

هداها ر شهای تربیجن منتوان از رناله فصوص الحکمه فارابن انج جا نمود.
نجایج به دنت آمده از تحییل این رناله به طور خویه در جد

( )1نشان داده شده انت.
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جدول  :1ویژگیهای علم الهی ،هدفها ،اصول و روشهای تربیتی مبتنی بر آن
ویژگیهای علم الهی

اصول تعلیم و تربیت

هدفهای تعلیم و تربیت

روشهای تعلیم و تربیت

عالم بودن اجبالوجود به تما

امکانن بودن ش اخت انسان

هدا ایین :یا ح

نیر عقونن بدرای شد اخت

ممک ا

ناکامل بودن ش اخت انسان

هدددداهای فرعدددن :کمدددا

ح

عی ح  ،عین ذا ا نت.

تددددریجن بدددودن شددد اخت

نفس مطمئ ه ،کسدب لدذ ،

شددددهود عرفددددانن بددددرای

عی ح  ،م هر در ا نت.

انسان

عددال بددودن اجددبالوجود بدده

مجکثر بودن ش اخت انسان

کییا

شددد اخت حددد  :تجدددرد از

ید ر کراما

تعی ددا  ،تأمددل در حقیقددت

جزئیا .

احددد بددودن عی د ح د

جدددود ،ف دددای در جدددود
مطیددد  ،شدددهود عیمدددن

کثیددر

بودن عیو دیگر

عمین ح  ،شدهود حد در

کُ دده ذا حدد  ،ابددل شدد اخت

م دددداهر تفصددددیین ،درک

نمنباشد.

حقیقت ،ریاضت نفس

ظاهر بودن ذا

ح  ،اعجباری

بودن باطن ا

یافجههای این پ ه

نشان داد که فارابن در توش اندت تدا یدک ارتبداب مدوز ن م طقدن میدان

ی گنهای عی الهن ایو  ،هداها ر شهای تربیجن بر رار نماید، .مره این توش ارزشدم د فدارابن
این انت که ه زمان با برشمردن ی گنهای عی الهن ،راههای ش اخت آن ی گنها را نیز به ندالک راه
راه ما ضر ری انت که معید ،دانن در فدص 17

ح نشان مندهد  .البجه در این مسیر ،نیاز به جود معی
رناله به آن اشاره دارد.
ب ابراین ،پیش هاد کین این پ ه

به دنت اندرکاران ن دا تربیجدن کشدور ایدن اندت کده فیدای

آموزشن را برای تقویت نگاه اشرا ن در آموزش ،یادگیری پ ه
نا های اخیر مورد توجه یاحب ن ران تعیی

باز ک د .این موضوعن انت که در

تربیت نوین رار گرفجه در نطح ن ا های تربیجدن جهدان

به مرحیه عمل نیز در آمده انت .توجه به نگاه اشرا ن با ع وانهای مخجیفن از جمیه شهود ،کشو ،الها ،
در ک ار نگاه عقین م طقن ،توانسجه انت فیای آموزش پر رش را در دنیا مجحو ک د دندجا ردهای
مع وی مادی ابل توجهن را برای ن ا های تعیی
عی

تربیت به ارمیان بیدا رد .از دیددگاه فدارابن ،تحصدیل

کسب معرفت ،ت ها از طری وه ناطقه (عقل) حایل نمنشود ،بیکه ا نق

در این زمی ه بسیار مه

انانن منداند  ،تا جاین که ا

وه مجخییده (اشدرا ) را

شکوفاین این د وه را ندزد پیدامبر (ص) امدا
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 هد نبدن، یع ن وه عقل ایشان به نهایت کما رنیده انت،معصو (ع) منبی د که ه فییسوا هسج د
 به گونهای که حن الهن به ایشان مدنرندد،تمامیت رنیده انت

 یع ن وه تخیل ایشان به ا،اما هسج د

 از ایدن جهدت بدرای ن دا تربیجدن کشدور مدا مهد، این موضدوع.)Mirzamohammadi, 2013b, p. 170(
، پیا فارابن این انت که رندیدن بده خددا،  بر این انا. انومن انت،تربیت ما

منشود که فیسفه تعیی

 برای د گدذاردن در ایدن مسدیر بایدد بده خددا، نیل ب ه این مقا تدریجن انت،تربیت انت

غایت تعیی

 زمی ههای م حصر به فدردی، این موارد. توش مسجمر فرد انت، آن چه توکل را کامل منک د،توکل نمود
.انت که ن ا تربیت انومن را از ن ا های تربیجن دیگر مجمایز مننماید
با تاکید بدر ایدو تربیجدن

 پیش هادهای جزئن دیگر این پ ه،پیش هاد کین مطرح شده

بر انا

 آگاهن بخشن به شاگردان در خصوص حد د ش اخت:حایل از تحییل رناله فصوص الحکمه عبارت د از
 توجه به ایل تدریج تکوین در ش اخت شداگردان پرهیدز از هرگونده،برنامه ریزی مبج ن بر آن

خود

 ترکیب تکثر موز ن میان ن ر (عی ) عمل (اخو ) در آموزش پر رش شاگردان با ن ر بده،تعجیل
. انجعداد گسست این د حوزه
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