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مهدی عباسزاده

1

تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفۀ فارابی*

چکیدهّ

بحث از عوامل غیرمعرفتی مؤثر بر معرفت جزء مباحث جدید معرفتشناسی است .این عوامل با وجاود
اینکه نظری شناختی و معرفتی به شمار نمیآیند اما در شکلگیری و گسترش یا در فروپاشای و فروکااهش
برخی از معارف انسانی مؤثر میباشند .التزام مشائیان مسلمان به عقلگرایی باعث شده است توجه باه ایان
عوامل قدری کمرنگ شود اما در این میان فارابی دارای وضاعیتی خاا

اسات .او در آثاار و رساالههای

خویش تا حدی به این عوامل توجه داشته لیکن اگر فصوصالحک را نیز به آنها بیافزاییم و آن را جازء آثاار
فارابی بدانیم این مبحث در کانون توجه او قرار خواهاد گرفات چاه او در ایان رسااله طرحای از معرفات
شهودی پایهریزی میکند که بهطور مستقیم تحتتأثیر عوامل غیرمعرفتای و باه و یاژه اعماال فاردی انساان
است .مدعای نوشتار حاضر این است که در فلسفۀ فارابی اجتماع انسانی و نیز افعال و کنشهای فردی باه
مثابه عوامل غیرمعرفتی بر معرفت انسان مؤثر هستند و با توجه به نسبت وثیق عمل و نظار ایان اثرگاذاری
طی فرآیندی انجام میگیرد که دارای پنج و یژگی اساسی است.
واژگانّکلیدی :فارابی عوامل غیرمعرفتی عمل معرفت شهود.
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* تاریخ دریافت1397/07/20 :
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 .1عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی mehr_1777@yahoo.com
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طرحّمسئلهّ

1

2

3

بحث از عوامل غیرمعرفتی مؤثر بر معرفت از جمله مباحث جدید در معرفتشناسی اسات .باه لحااظ

تاریخی طر این مبحث به و یلیام جیمز 4فیلسوف پراگماتیسات آمریکاایی در قارن ناوزدهم باازمیگردد
(اکبرزاده .)59 :1390
عوامل غیرمعرفتی مؤثر بر معرفت اموری هستند که با وجود اینکه به خودی خود نظاری شاناختی و
معرفتی به شمار نمیآیند و بیشتر عملی کاربردی و غیرمعرفتی هستند اما در شکلگیری و گساترش یاا در
فروپاشی و فروکاهش برخی از معارف انسانی مؤثر میباشند .چنین تأثیری دوگونه است :مثبات و ساازنده؛
منفی و مخرب .بنابراین برخای از عوامال غیرمعرفتای بار معرفات انساانی تاأثیر مثبات و ساازنده دارناد
(که گاه از این عوامل تعبیر به «معدات معرفت» میشود) و برخی دیگار تاأثیر منفای و مخارب دارناد و در
زمرۀ «موانع معرفت» به شمار میآیند.
عوامل غیرمعرفتی مؤثر بر معرفت در اولین تقسیمبندی با نظر به نسبتی که با انسان دارند باه عوامال
مرتبط با بیرون انسان (بیرونی) و عوامل مرتبط با درون انسان (درونی) تقسیم میگردند .از مهمترین عوامل
بیرونی میتوان به عوامل اجتمااعی فرهنگای اقتصاادی سیاسای تااریخی و تمادنی زیستشاناختی
جغرافیایی و زیستمحیطی اشاره کرد .اموری از قبیال خاانواده دوساتان و همنشاینان جامعاه فرهناگ و
مدنیت پرورش و تربیت شرایط اقتصادی شرایط سیاسی قومیت و نژاد اقلیم و جغرافیاا و  ...جازء ایان
دسته جای میگیرند .مهمترین عوامل درونی نیز عبارتند از افعال و کنشهای فردی میل و اراده خویهاا و
منشها و عادات احساسات و عواطف ظرفیتهای ژنتیکی و وراثتی تواناییهای جسمانی و روانی و ...
(عباسزاده .)105 :1394
از دید ارزشنگرانه عوامل درونای خاصاه افعاال و کنشهاای فاردی باه دو دساتۀ جزئیتار تقسایم

میشوند :عوامل ارزشی یا ارزشها 5و عوامل ضدارزشی یا ضدارزشها 6.عوامل ارزشی عبارتند از افعاال
و کنشهایی که بر معرفت انسان تأثیر مثبت و سازنده دارند و به عنوان معادات معرفات لحااظ میشاوند و
عوامل ضدارزشی افعال و کنشهایی هستند که بر معرفت انسان تأثیر منفی و مخرب دارند و به مثابه مواناع
معرفت به شمار میآیند (همان.)105 :

7

آنچه امروزه در تفکر غربی به و یژه تحتتأثیر یافتههای دو دانش جامعهشناسی معرفات و روانشناسای
ِ
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معرفت 8ذیل عنوان عوامل غیرمعرفتی مؤثر بر معرفت بدان پرداخته میشود باه ترتیاب مرباو باه عوامال
بیرونی و عوامل درونی است.
همچنین محققان غربی تا حدی در همین راستا مبحثی با عنوان «تأثیر ارزش بر داناش» را پایاهریزی
ا
کردهاند و عمدتا مراد آنان از ارزش مجموع ارزشها اعم از غیرمعرفتی و معرفتی و مرادشان از دانش علوم
خااا

اساات (غیاثونااد و طالاابزاده  .)146 :1393بنااابراین منظااور ایشااان از ارزش تنهااا ارزشهااای

غیرمعرفتی نیست بلکه هم ارزشهای غیرمعرفتی و هم ارزشهای معرفتی را در نظر دارناد حاال آنکاه در
ا
ا
نوشتار حاضر صرفا به ارزشهای غیرمعرفتی پرداخته خواهد شد .همچنین مراد آنان از دانش صارفا علاوم
خا

است که بهطور عمده از سنخ علم حصولی هستند اما در نوشتار حاضر سعی میشود به مقولۀ علام

و آگاهی حضوری نیز پرداخته شود.
مسئله یا پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا در فلسفۀ فارابی جامعه و عوامل اجتمااعی و نیاز
افعال و کنشهای فردی در معرفت انسانی مؤثر هستند و اگر پاسخ مثبت اسات ایان اثرگاذاری طای چاه
فرآیندی انجام میشود.
تا آنجا که نگارنده جستوجو کرده تا کنون یك مقالۀ مرتبط باا مبحاث تاأثیر عوامال غیرمعرفتای بار
معرفت در فلسفۀ فارابی با عنوان «جامعهشناسی معرفت فارابی» تألیف حمید پارسانیا و رو الله رضاوانی
ا
منتشر شده است 9.در نوشتار حاضر تا حد لزوم به این مقاله استناد شده است لیکن این مقالاه عمادتا بار
مباحث مختلف معرفتشناسی و تأثیر عوامل غیرمعرفتی بیرونی خاصه عامل اجتماعی فرهنگی (و به تباع
آن عوامل تربیتی اقتصادی و سیاسی) بر معرفت متمرکز شده و کمتر به عوامل غیرمعرفتی درونی مؤثر بار
معرفت پرداخته است اما نوشتار حاضر در عین حال که به هر دو دسته عوامل میپردازد بیشتر بار عوامال
درونی مؤثر بر معرفت تمرکز دارد .همچنین نوشاتار حاضار میکوشاد فرآینادی بارای نحاوۀ تاأثیر عوامال
غیرمعرفتی بر معرفت از دید فارابی پیشنهاد دهد و و یژگیهاای اساسای ایان فرآیناد را تبیاین کناد .از ایان
جهات میتوان نوشتار حاضر را کوششی نو در این زمینه تلقی کرد.
ا
گذشته از مباحث فوق پرداختن به ساه مبحاث دیگار نیاز کاامال مهام و ضاروری باه نظار میرساد:
 .1مقایسۀ دیدگاه فارابی در موضوع تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت با دیدگاههای سایر فالسفۀ اساالمی؛
 .2بحث از مبانی نظری تأثیر عوامل غیرمعرفتای بار معرفات و بررسای آن از منظار ساایر صااحبنظران و
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صاحبنظران معاصر و  .3نتایج دیدگاه فارابی در مبحث تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در

حکمت نظری و عملی بعدی؛ لیکن این سه مبحث از عهدۀ نوشتار حاضر بیرون است و امیاد مایرود در
ضمن پژوهشهای آتی به انجام برسد.
ِ
ّ.1امکانّتنثیرّعواملّغیرمعرفتیّبرّمعرفتّدرّتفکرّفارابیّ

همانطور که گفتیم بحث از عوامل غیرمعرفتی مؤثر بر معرفت مبحثی جدید اسات و لاذا نمایتاوان آن را
بهطور صری یا مستقل در متون فالسفۀ قدیم و از جمله فارابی یافت .آنچه میتوان از این متون استخراج یا
استنبا کرد در نهایت مباحثی پراکنده در البهالی دیگر مباحث فلسفی و معرفتشناختی آنان است.
از میان جریانهای اصلی فلسفی در سنت فکری اسالم اشراقیون و صادرائیان باه طاور ویاژه باه تاأثیر
ا
عوامل غیرمعرفتی بر معرفت انسان توجه داشتهاند چه اینکه رو یکرد اشراقی و معرفات شاهودی کاامال باا
ای ن عوامل در ارتبا است .در واقع به باور آنان هرچقادر انساان باه لحااظ وجاودی و در سلساله مراتاب
شهود بیشتری بهره خواهد برد و الزماۀ ارتقاای وجاودی نیاز انجاام
تشکیکی وجود ارتقا یابد از توانایی
ِ
اعمال و افعال ارزشی و اجتناب از اعمال و افعال ضدارزشی اسات و غار

از سایر و سالو عرفاانی نیاز

همین است .اما به نظر میرسد التزام مشائیان به عقلگرایی باعث شده اسات تاا ایان مبحاث قادری میاان
ایشان کمرنگ شود .معالوصف در میان مشائیان فارابی ا مؤسس فلسفۀ اسالمی ا دارای وضعیتی خاا
است.
فارابی در آثار و رسالههای خویش هم به عوامل بیرونی و هم به عوامل درونی مؤثر بر معرفت انساانی
پرداخته؛ همچنین هم به معرفت حصولی و هم به معرفت حضوری توجه داشته اسات .او در آثاار خاو یش
مصادیقی از این دو دسته عوامل را برشمرده است .البته تعداد آثار و رسائل فارابی کاه ایان موضاوع در آنهاا
قابلمالحظه و پیگیری باشد اند است اما اگر رسالۀ فصوصالحک را ا هرچند رسالهای اختالفی اسات
ا به مجموعۀ آثار فارابی بیفزاییم و آ ن را نیز اثر او بدانیم این مبحث در کانون توجه او قرار خواهاد گرفات

چه او در این رساله پیش از سهروردی (شیخ اشراق) طرحای از معرفات مبتنای بار شاهود 10کاه باهطاور
12

مستقیم تحتتأثیر عوامل غیرمعرفتی و به و یژه عمل انسانی 11قرار دارد ارائه داده است.
َ
به نظار فاارابی وصاول باه ساعادت از طریاق اتصاال باه عاالم بارین و دریافات اناوار عقاول کلای و
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معرفت ربانی به دو عامل نیازمند است:
َ
 .1طریق عقل و اعمال فکری (فضایل نظری) :به نظر فارابی علم (معرفت) است که عقال هیاوالنی را
تفکر پیوسته است که انسان را به مرتبۀ عقل مستفاد میرساند؛ مرتبهای که
بالفعل میسازد و
تعقل همواره و ِ
ِ
عقل فعال بر نفس یا عقل انسان اشراق میکند و انسان حقایق برین را از عقل فعال میگیرد و فیض و الهاام
ا
الزم را دریافت میدارد .لذا شناخت ماهیت اشیای خارجی صرفا از طریق انتزاع عقلی از این اشیاء ممکن
نمیشود بلکه بیشتر از آن نیازمند فیض عقل فعال یعنی افاضۀ معقوالت از طریاق عقال فعاال باه عقال
انسانی است.
َ
 .2تطهیر نفس و اعمال بدنی (فضایل عملی) که از سنخ عوامل غیرمعرفتی درونی هستند :نزد فاارابی
امور ثانویهای از قبیل دوری انسان از ماده و ریاضت و سلوک معناوی در فرآیناد معرفات انساانی پاس از
اعمال فکری قرار دارند .اینهاا در واقاع معااون و ماددکار اعماال فکاری هساتند و لاذا بار فرآیناد معرفات
تأثیر میگذارند.
نظر به این دو نکته چنین اظهارنظر شاده اسات کاه فاارابی دارای تمایال متاافیز یکی صاوفیانه اسات.
ا
البته تصوف او ماهیتا غیر از تصاوف عرفاای مسالمان اسات چاه تصاوفی مبتنای بار بنیااد عقلای اسات
ا
ا
ا
ا
یعنی تصوف نظری کاه اوال و اصاالتا مبتنای بار معرفات و تأمال اسات (و ثانیاا و فرعاا مبتنای بار عمال)
(عفیفی 1430ق 529:ا  528و .)543
روی هم رفته میتوان گفت در فلسفۀ فارابی وصول به مرتبۀ عقل مستفاد که برترین مرتبۀ عقل انساانی
است و اتصال عقل انسانی با عقل فعال که مایۀ سعادت ابدی است نیازمند سلو عقلی و عرفانی خاصای
عملی) الزم برای افراد انساان میسار
است که به شر سالمت فطری و وجود مقدمات و تمهیدات (نظری و
ِ

میشود .وجه ارتبا عامل یونانی با عامل شرقی نزد فاارابی از طریاق آراء نوافالطونیاان اسات کاه باه ناام
ارسطو در دسترس او قرار داشتهاند (داودی  .)259 :1387در حقیقت بسایاری از آرای نوافالطونیاان در
ا
رسالۀ اثولوجیا منعکس است و این رساله عمدتا به افلوطین تعلق دارد اما فالسافۀ قادیم آن را منتساب باه
ا
ا
ارسطو میدانستند .در این رساله که قطعاا در اختیاار فاارابی قارار داشاته اسات تلویحاا بار تاأثیر عوامال
غیرمعرفتی بر معرفت تأکید شده است.
همچنین فارابی به عوامل غیرمعرفتی بیرونی مؤثر بر معرفت نیز توجه داشته است .مهمترین این عوامال
ِ
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از دید او اجتماع انسانی است که دارای جهات فرهنگی تربیتی اقتصادی و سیاسی خا

خود میباشد.

او بر این باور است که طلب سعادت و کمال که ریشه در طبعیت و فطارت انساان دارد در گارو زنادگی در
ا
جوامع انسانی است .کماالت انسان صرفا عملی نیستند بلکه کمااالت نظاری (معرفات و آگااهی) را نیاز
شامل میشوند لذا رسیدن به سط و مرتبهای از معرفت و آگاهی نیاز در گارو زنادگی در جواماع انساانی
ا
ا
خاصه در شهرها است زیرا برخی معارف عمدتا از طریق کنشها و تعامالت اجتماعی فرهنگای ا ماثال از
طریق تبادل افکار و آرا یا تضارب افکار و آراء با اهال معرفات ا باه دسات میآیناد یاا باه کماال میرساند
(پارسانیا و رضوانی  112 :1392ا  .)111تربیت و شرایط اقتصادی و سیاسی هر یك از جواماع بشاری نیاز
به تبع اجتماع انسانی بار نحاوۀ شاکلگیری یاا باه کماال رسایدن برخای از معاارف آدمای ماؤثر هساتند
(همان 114 :ا .)112
ّ.ّ2عواملّغیرمعرفتیّمؤثرّبرّمعرفتّدرّرسائلّفارابیّ

فارابی در رسالۀ تحصیلالسعادة آنگاه که به ترسیم مدیناۀ فاضالۀ خاو یش مای پاردازد شاماری از عوامال
غیرمعرفتی درونی مؤثر بار معرفات را برمیشامرد .روشان اسات اگار او ایان عوامال را در معرفات ماؤثر
نمیدانست فیلسوف را که دارای فضیلت نظری است به اکتساب آنهاا تشاو یق نمیکارد؛ از ایان فراتار او
فلسفه و فیلسوف را بدون این عوامل فیلسوف غیرحقیقی لحاظ میکند:
فیلسوفّ«حقیقی»ّبایدّگذشتهّازّتحصیلّعلومّنظرّیّّ،دارایّاستعدادّفطرّیّبرایّکسبّعلومّنظـرّیّوّ
دیگرّشروطّالزمیّکهّافالطونّدرّرسالۀّسیاستّازّآنهاّیادّکردهّاستّ،ازّجملـهّبردبـارّیّدرّآمـوختنّّ،
رلجوجّدرّهواهاّ،زهدّدرّمالّوّخـوردنّوّآشـامیدنّ،
ّ
دوستدارّیّوّاهلیتّدرّصدوّ،اهلیتّدرّعدلّ،غی
تیافتـهّبـرّ
بزرگمنشیّوّپرهیزگارّیّ،خیرخواهیّوّستمّگرّیزیّ،دارایّارادۀّقویّنسبتّبهّکارّنیكّ،تربیـ ّ
ّ
نوامیسّوّعاداتّفطرّیّ،نی ّ
كباورّدرّمکةّ(دین)ّخوّیشّ،نیکوکارّ،متمسكّبهّفضایلّزّیباّوّّ....باشـدّّ
(فارابیّ1995ّ،بّ96ّ:ـّّ.)95

فارابی در همان رساله تصری میکند فیلسوف اگر فاقد صفات فوق باشاد فلسافهاش بتاراء (نااقص)
است .چنین کسی یا فیلسوف «باطل» است یا فیلسوف «بهرج» (جعلی) و یا فیلسوف «مزور» .او این ساه
دسته فیلسوف را چنین توصیف میکند:
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فیلسوفّباطلّ،کسیّاستّکهّعلومّنظرّیّراّکسبّکردهّاستّ،بدونّاینکهّدارایّایـنّکمـالّباشـدّکـهّ
آنچهّراّدانستهّاستّدرّفردّدیگرّیّنیزّبهّنحوّممکنّایجادّکندّوّلذاّچنینّفیلسوفیّسعادتّحقیقـیّراّ
یشناسدّ.فیلسوفّبهرجّ،کسیّاستّکهّعلومّنظرّیّراّآموختهّاستّ،بدونّاینکـهّکارهـایّنیـكّبـرّ
نم ّ
حسبّباورهایّدینیّخاصیّوّافعالّزّیباّراّانجامّدهدّ،بلکـهّپیـروّهواهـاّوّشـهواتّدرّهـرّرخـدادیّ
استّ.فیلسوفّمزورّ،کسیّاستّکهّعلومّنظرّیّراّآموختهّاستّ،بدونّاینکهّاستعدادّطبیعیّبهّسـویّ
آنهاّداشتهّباشدّ(همانّ98ّ:ـّّ.)95

فارابی در شرح رسالة زینون الکبیر الیونانی به برخی از عوامل غیرمعرفتی درونی مؤثر بر معرفت اشااره
میکند و این عوامل را آشکارا در تحقق حکمت شر میداند:
یکندّکهّازّاستادمّارسطوّشنیدمّکهّاوّازّاسـتاد ّافالطـونّوّاوّ
اوّازّزبانّزّینونّفیلسوفّیونانیّنقلّم ّ
یگوّیـدّ،شایسـتهّاسـتّکـهّقلـبشّ
نیزّازّاستاد ّسقراطّشنیدهّاستّکهّکسیّکهّازّحکمتّسـخنّم ّ
مزاجّسالمّوّدوستدارّعلمّوّدانشّباشدّوّچیـزیّازّامـورّ
ّ
آسودهّباشدّوّتوجهیّبهّدنیاّنداشتهّ،دارایّ
ً
چگاهّدروغّنگوّیدّوّطبعاّدارایّانصافّ
راستگوّبودهّوّهی ّ
ّ
دنیویّراّبرّعلمّوّدانشّترجیحّندهدّوّبسیّ
راّانجـامّدهـدّوّوظـایفّشـ ّرعیّراّبـهّ
ّ
باشدّ،نهّازّرویّتکلفّ،امانتدارّوّمتدینّباشدّوّاعمـالّبـدنیّ
جاّآوردّوّهیچّواجبیّراّفروگذارّنکندّ.کسیّکهّواجبیّراّکهّپیامبرّیّالهیّبدانّدستورّدادهّفروگـذاردّوّ
ّ
سپسّواردّدرّقلمروّحکمتّشودّ،بایدّاوّراّرهاّکردّوّازّویّدورّشدّ(فارابیّ2008ّ،الفّ.)144ّ:

در رسالۀ فضیلة العلوم و الصناعات نیز فارابی به وضو تماام از تاأثیر عوامال غیرمعرفتای درونای بار
معرفت سخن میگو ید و بر تأثیر منفی و مخرب عوامل ضدارزشی بر معرفت صحه مینهاد و ایان اماور را
مانع کسب معرفت معرفی میکند:

ً
ضعفّعقلّبرّدوّقسمّاست؛ّ اتیّوّعرضیّ.ضعفّ اتیّعقلّآنّاستّکهّانسانّ اتاّدچـارّکمّهوشـیّ

عقلّآنگـاهّپدیـدّ
ّ
اّبهّسببّکمهوشیّطبعیّ(کودنی)ّ.اماّضعفّعرضیّ
ّ
باشدّ،خواهّبهّسببّکمسنیّی
ّ
امورّبرّانسانّعارضّشوندّوّغلبهّیابندّ،مانندّدردهایّنفسانیّازّقبیلّشهوتّیاّغضبّ
ّ
یآیدّکهّبرخیّ
مّ
افراطیّیاّاندوهّیاّترسّیاّشادیّبیشّازّحدّوّمانندّاینهاّ(فارابیّ2008ّ،بّ.)179ّ:

اما در رسالۀ راء اهل المأینة الفاضلةّکه بیشترین حجام مباحاث در بااب مدیناۀ فاضاله و مدیناههای
متضاد آن (جاهلیه فاسقه مبدله و ضاله) را در مجموعۀ آثار فارابی به خود اختصا

داده اسات نکتاهای
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که بهطور مستقیم به تأثیر عوامل بیرونی اجتماعی بر معرفت و فرآیناد آن تصاری داشاته باشاد باه چشام
ا
نمیخورد و صرفا طرز فکر و رفتار اهالی مدینه فاضاله و مدیناههای متضااد آن توصایف میشاوند لایکن
میتوان تأثیراتی از این دست را از خالل عبارات این رساله استنبا کرد .در این رساله وجه نیااز انساان باه
اجتماع بر مبنای لزوم رسیدن به کماالت انسانی و در نهایت سعادت توضی داده شده است :انساان بارای
رسیدن به این غایات غصوا نیازمند مجموعهای از امور است که انجام آنها به تنهایی برای او ناممکن است
و لذا نیازمند دیگر افراد است و از همینجا شالودۀ اجتماع پایهریزی میشود .پس وصول به کماالتی که در
ا
فطرت انسان نهاده شده است صرفا از طریق اجتماع ممکن است (فارابی  1995الف.)112 :
اما در مجموعۀ کماالت انسانی در کنار کماالت عملی کماالت نظری نیز وجود دارند .فاارابی ناهتنها
کماالت نظری را در مجموعۀ کماالت انسانی جای میدهاد بلکاه آنهاا را منشااء کمااالت عملای انساان
میداند .بر این اساس ا جتماع و فرهنگ و به تبع آن اماور تربیتای شارایط اقتصاادی و و ضاعیت سیاسای
جامعه نیز میتوانند در وصول انسان به کماالت نظری (معارف انسانی) مؤثر واقع شوند.
همچنین در این رساله آنگاه که فارابی و یژگیهای رئیس مدیناۀ فاضاله را برمیشامرد باه فهرساتی از
عوامال غیرمعرفتای درونای اشاااره میکناد؛ عاواملی از قبیال :پرهیاز از پرخاوری دوری از لهاو و لعااب
دوستداری راستی دارابودن نفس قوی خوارشمردن متاع دنیوی رعایت انصااف دادگاری داشاتن عازم و
ارادۀ قوی و ( ...همان 124 :ا  .)123با توجه به مطالب پیشین فارابی میتوان این امور را نیز در کساب و
ِ
توسعۀ معرفت انسان مؤثر دانست.
متضاد فاضله باعث میشاوند کاه
او همچنین در این رساله تصری میکند که افعال مردم در مدینههای
ِ

آنان دچار هیآت و ملکات پست نفسانی شوند و نفوس آنها بیمار و معیاوب گاردد و از در حقیقات عااجز
شوند (همان 137 :ا  .)136البته نفس انسان آنگاه که در حواس و ادراکات آن غوطهور شود از رنجی که از
ملکات پست میبرد غافل است و لذا فقط آنگاه که از اشتغاالت به طور کامال حسای رهاایی
این هیآت و
ِ

یابد به این رنج آگاهی و معرفت مییابد (همان .)140 :در حقیقت فعل ناشایست میتواند نفس انسان را

معیوب ساخته در نتیجه انسان را از حقیقت دور کند .بنابراین فارابی به ربط وثیق میان عمل و فعل انسانی
و قوت نفس و مرتبۀ وجودی انسان و در نتیجه معرفت او قائل است.
اما فارابی در رسالۀ الجمع بی ر یی الحکیمی به نکتهای اشاره میکند که ممکن است باه مثاباه نفای
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اثرگذاری عوامل غیرمعرفتی بر معرفت تلقی شود! او آنگاه که درصدد شر دیادگاههای افالطاون و ارساطو
به منظور جمع میان آنها برمیآید با اشاره به نحوۀ زیسات ایان دو متفکار آن را بار آرا و دیادگاههای آن دو
مؤثر نمیداندّ:افالطون از اسباب دنیوی بهرۀ چندانی نداشته و از آنها دوری میکارده اماا ارساطو در رفااه
بیشتری قرار داشته و به مقام وزارت اسکندر نیز رسیده است و از اینجا شاید ایان ظان بارای انساان ایجااد
شود که به همین سبب دیدگاههای این دو در امور دنیا و آخرت مختلف است .لیکن اینکه زیست و سالو
افالطون متفاوت از زندگی و سلو ارسطو بوده است دلیلی بر امکان اختالف دیدگاههای این دو فیلساوف
نیست بلکه در حقیقت اگر هم تباینی میان دیدگاههای این دو وجود داشته باشد باید به نقص قوای طبیعی
در یکی و زیادت آنها در دیگری بازگردد و بس (فارابی  1405الف 84 :ا ّ.)83
ا
در اینجا باید به دو نکته باید توجه داشت :اوال ایان عباارت بار نفای تاأثیر زیسات سالو موقعیات
اقتصادی افالطون و ارسطو بر معرفت آن دو داللت دارد نه بر معرفات عماوم انساانها.
اجتماعی و شرایط
ِ

لذا شاید منظور فارابی این بوده که شأن افالطون و ارسطو برتر از آن است که نحوۀ زیست و شارایط خاا
ا
زندگیشان در افکار و آرای ایشان تأثیر بگذارد اما عموم مردم همچنان در معر این تأثیر قرار دارند .ثانیا
تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در همۀ افراد بشر یکسان نیست بلکه ممکن است برخی افراد هیچگونه
ا
تأثیراتی از این دست نسذیرند برخی دیگر صرفا تأثیراتی اند و برخی دیگر تأثیراتی بیشتر بگیرند .لاذا باه
نظر میرسد که این عبارت تعارضی باا آرای پیشاین فاارابی نااظر باه تأییاد تاأثیر عوامال غیرمعرفتای بار
معرفت انسان ندارد.
مؤثرّبرّمعرفتّدرّفصولالحکمّ
ّ
ّ.ّ3عواملّغیرمعرفتیّ

پیشتر اشاره شد که اگر رسالۀ فصوصالحک را از ِآن فارابی بدانیم بحث از عوامال غیرمعرفتای ماؤثر بار
معرفت به و یژه عوامل درونی دارای تأثیر مثبت و منفی یا سازنده و مخرب در کانون توجه او قرار میگیارد

چه او در این رساله به مدد عامل اشراق طرحی از معرفت مبتنی بر شهود که از سنخ علم حضوری است و
بهطور مستقیم تحتتأثیر عوامل غیرمعرفتی درونی به و یژه عمل انسانی قرار دارد ارائه میدهد.
به نظر میرسد نیازی نیست در اینجا در اینباره بحث و بررسی صورت گیرد که آیا این رساله متعلق به
فارابی است یا نه .در اینباره فراوان بحث شده برخی پاسخ مثبت به ایان پرساش دادهاناد و برخای پاساخ
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منفی .به باور نگارنده دلیل قطعی برای عدم امکان انتساب این رساله به او وجود ندارد .لذا با همین فر
به ادامۀ بحث میپردازم.
نخستین عامل غیرمعرفتی منفی و مخرب مؤثر بر معرفت خودی انسان یا أنائیت (منبودن) و دیگاری
بدن و امور بدنی (حسی) است .به نظر فارابی برای رسیدن به مرتبۀ شهود باید این دو حجاب را رفاع کارد
و به تجرد رسید .مراد عرفا و اشراقیون از تجرد توانایی جداکردن نفس از بدن به منظور حذف عالیق بادنی
و حسی است .نفس آنگاه که مجرد شود میتواند حقیقت را مشااهده (شاهود) کناد .عاین ساخن فاارابی
چنین است:
هماناّتوّراّازّناحیۀّخودتّپردهّ[حجاب]ّاستّ،تاّچهّرسدّبهّپوششّ[لباس]ّتوّازّبدنتّ.پـسّبکـو ّ
یرسیّّ....وّ[درّاینّ
کهّ(اینّحجابّراّازّمیانّبردارّیّو)ّمجردّشویّ،پسّدرّاینّهنگامّ[بهّحقیقت]ّم ّ
یبینـیّ
هنگام]ّتوّدرّبدنتّهستی[ّ،اما]ّگوّییّدرّبدنتّنیستیّوّگوّییّدرّصقعّملکوتّهسـتیّ،پـسّم ّ
یشنویّآنچهّراّکه]ّهیچّگوشیّنشنیدهّوّبرّقلبّهیچّانسانیّخطـورّ
آنچهّراّکهّهیچّچشمیّندیدهّوّ[م ّ
نکردهّاستّ(فارابیّ1405ّ،بّ68ّ:ـّّ.)69

َ
در ادامه فارابی میکوشد این نکته را توضی دهد که چگونه ممکن است حقایق عاالم از ادرا انساان
پوشیده و پنهان بمانند .در واقع او در اینجا به بحث از موانع معرفت میپردازد:
هر چیزی که از ادرا انسان پوشیده و پنهان است به سه جهت میتواند چنین باشد:
 .1آن چیز دارای سقو در مرتبۀ وجود بوده و وجود ضعیفی دارد مانند یك نور بسیار ضعیف.
 .2آن چیز شدت در وجود داشته و دارای وجودی قوی است و لذا قوای ادراکی انسان از ادرا آن ناتوان
است مانند قر

خورشید که چشم از دیدن شکل دقیق آن ناتوان است.

 .3آن چیز دارای ستر (پوشیدگی) است یعنی پنهانی او از ادرا انسان به دلیل پوشیدگی آن است.
در اینجا ساتر یا پوشاننده که مانع معرفت به شمار میآید خود بر دو قسم میتواند باشد:
 .1پوشاننده مباین با آن چیز و جدا از آن است مانند دیواری که میان چشم انسان و آنچه بیرون آن قرار
دارد حائل شده است.
 .2پوشاننده غیرمباین و غیرجدا از آن چیز است.
پوشانندۀ غیرمباین و غیرجدا نیز به نوبۀ خود بر دو قسم میتواند باشد:
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 .1پوشاننده مخالط (آمیخته) با حقیقت آن چیز است مانند موضوع و عوار ِ حقیقت انساان کاه بار
حقیقت انسان پرده میافکنند و آن را از ادرا انسان میپوشانند .پس عقل بارای اینکاه حقیقات هار
چیزی را ادرا کند ناچاار اسات آن را تقشایر (پوساتکندن) و تجریاد (برهناهکردن) کناد یعنای
ُ
عوار و محسوسات آن را کنار بگذارد تا به کنه و حاق آن راه یابد.
 .2پوشاننده مالصق (چسبیده) و غیرمخالط با حقیقت آن چیز است مانند لباسی کاه بار تان انساان
اسات و تاان انسااان را پوشایده مایدارد .البتااه ایان قساام در حکام پوشااانندۀ مباااین نیاز میباشااد
(همان 55 :ا .)54
فارابی توضی میدهد که پوشاننده خواه مباین باشد و مالصق از آنجا که ادرا را نزد خاودش متوقاف
ُ
ادر (انساان/
میکند پس حقیقت را پنهان میکند (مانع معرفت است) زیرا این دو قسم پوشااننده باه م ِ
ُ
ادر را از ادراک حقاایق
فاعل شناسا) نزدیكتر هستند (همان .)94:این دو قسم پوشاننده بهتر میتوانناد م ِ
بازدارند پس انسان باید از آن عبور کند تا به ُم َ
در (حقیقت) برسد (حسنزادۀ آملی .)470 :1365
همچنین به نظر فارابی در نفوس ضعیف اشتغال به یك حس یا یك قوۀ معرفتی باعث میشاود انساان
از ادارکات حواس یا قوای معرفتی دیگر بازبماند .بنابراین اگر انساان بخواهاد باه معرفات کامال و جاامع
دست یابد باید نفس خو یش را تقو یت کند .تقو یت نفس از عوامل غیرمعرفتی درونی اما مؤثر بر معرفات
است و نقش مثبت و سازنده ایفا میکند و از معدات اصلی معرفت به شمار میآید:
نفوسّضعیفّ،آنگاهّکهّبهّباطنّتمایلّیابندّ،ازّظاهرّغایبّمیشوندّوّآنگاهّکهّبهّظاهرّتمایلّیابندّ،ازّ
ّ
باطنّغایبّمیشوندّوّآنگاهّکهّازّحسّظاهریّبهّیکّحسّباطنیّمتمایلّشوندّ،ازّحسّبـاطنیّدیگـرّ
ّ
ایّدیگـرّغایـبّمیشـوندّ.بـهّ
ّ
ّ
ایّدیگریّبگرایندّ،ازّقوه
ّ
شوندّوّآنگاهّکهّازّحسّباطنیّبهّقوه
غایبّمی
ّ
نسـانّراّازّشـهوتّبـازمیداردّوّشـهوتّازّ
ّ
همینّسببّ،بیناییّبهّوسیلۀّشنواییّمختلّمیّشودّوّترسّا
زّانسانّراّازّتفکرّبازمیدارد؛ّ
ّ
داردّوّتفکرّمانعّازّتذکرّوّیادآوریّمیشودّوّتذکرّنی
ّ
ّ
انسانّراّغضبّبازمی
(مرتبهایّکهّوّیژۀّپیامبرانّاست)ّراّهیچّشننیّراّازّ
ّ
درّحالیّکهّانسانّدارایّنفسّقویّدرّمرتبۀّ«ّقدسی»ّ
شننّدیگرّبازنمیّدا ّردّ(فارابیّ1405ّ،بّ83ّ:ـّّ.)82

فارابی در بحث از حس مشتر و پدیده خواب و رؤ یا نیز به عامل تقو یات نفاس اشااره میکناد :حاس
مشتر محل تجمیع دادههای حواس باطنی (از درون) است مانند آنچه در خواب یا در برخی بیماریهاا
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اتفاق میافتد چون در این حاالت حواس ظاهری ضعیف میشوند و دادههایی به حس مشتر نمیدهند.
پس آنگاه که حواس ظاهری دست از حس مشتر بردارند حاس مشاتر از درون خاو یش (قاوۀ متخیلاه)
تأثیر میپذیرد و صورتهایی را میبیند که گاه ممکن است انساان آنهاا را خاارجی و واقعای بسنادارد .اگار
هنگام دستبرداشتن حواس ظاهری از حس باطنی به هر نحوی امر جاذبی بر حس باطنی چیرگای یاباد و
عقل آنقدر قوی نباشد که بتواند آن را کنترل کند بازهم متخیله فعال میشود و صورتهایی خیالی دیده یا
َ
شنیده میشوند .دیدن صورتهای غیبی از عالم ملکوت (عالم عقول و نفوس کلی) در بیداری یا در خواب
نفوس قوی است .البته خواب گاه عین واقعیت است که نیازی به تعبیر نادارد و گااه
نیز کار حس مشتر در ِ
نیاز به تعبیر دارد (همان 85 :ا .)84

ّ.4فرآیندّتنثیرّعواملّغیرمعرفتیّبرّمعرفتّ

به نظر میرسد اگر بتوان نسبت عمل و نظر را در فلسفۀ فارابی توضی داد میتوان راهای باه ساوی تبیاین
ا
چگونگی و فرآیند تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفۀ فارابی یافت چه این عوامل عمادتا از سانخ
امور عملی هستند لیکن به جهت ربط و نسبت وثیق میان عمل و نظر بر نظار (معرفات و اگااهی) انساان
تأثیر میگذارناد .در حقیقات فهام رابطاۀ عمال و نظار شااهکلید درک چگاونگی و فرآیناد تاأثیر عوامال
غیرمعرفتی بر معرفت است .بر این اساس در ذیل به بررسی متون فاارابی در موضاوع رابطاۀ عمال و نظار
خواهیم پرداخت.
فارابی در رسالۀ تحصیل السعادة آشکارا بر همراهی و مالزمۀ دو ساحت عمل و نظر تأکید مایورزد .او
آنگاه که مدینۀ فاضله خو یش را ترسیم میکند اظهار میدارد که واضع نوامیس مدیناه نمیتواناد قاوانین را
وضع کند بدون اینکه پیشتر فلسفه را دریافته باشد یعنی بدون اینکه صورت معقول اشیاء و امور را حاصل
ا
کرده باشد .واضع نوامیس چون ماهیتا رییس است و نه خادم باید فیلسوف نیز باشد همانطور که فیلسوفی
که فضایل نظری را دریافته است اما نمیتواند بر ایجاد آنها در هر موردی به نحو ممکن قدرت داشته باشاد
یافتااههایش باطاال خواهااد بااود زیارا فضایلت فکااری (نظااری) و فضایلت عملای بااا هاام هماراه هسااتند
(فارابی  1995ب 92 :ا .)90
ا
او در همان رساله به نحوی ساحتهای عملی و نظری را در هم میتند و اختالف عمل و نظار را صارفا
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در محل تأکید ایندو میداند آنجا که میگو ید فیلسوف و واضع نوامیس امام و َم ِلك (حاکم) به لحااظ

معنایی یکی هستند اگرچه نامهای آنان مختلف باشند .فیلسوف اگرچه جامع فضایل نظری و عملی اسات
اما در این نام تأکید بر فضایل نظری است چنانکه واضع نوامیس نیز جامع فضایل نظاری و عملای اسات
اما در این نام تأکید بر فضایل عملی است .امام و حاکم نیز همینگونه هستند (همان 94 :ا .)92
او در رسالۀ راء اهل المأینة الفاضلة نسبت عمل و نظر را از طریق بیان نسبت اختیار یا ارادۀ انساان باا
ا
تفکر او توضی میدهد .او بر این باور است که اختیار یا اراده صرفا معطوف به عمل نیست بلکاه باه اماور
نظری نیز تعلق میگیرد .حتی تفکر نیز مستلزم اختیار یا اراده است .تفکر نتیجۀ اشتیاق و کشاش انساان باه
معقوالت و امور عقلی و نظری است .بنابراین از آنجا که تفکر از سنخ نظر است و اختیار یاا اراده از سانخ
عمل یا مرتبط با عمل از این رهیافت فارابی میتوان نسبتی را میان عمل و نظر درنظر گرفت .او میگو ید:

ً
ّآنگاهّکهّمعقوالتّاولیّبرایّعقلّانسانّحاصلّشوندّ،طبعاّانسانّبهّتنملّوّفکرّ(روّیت)ّدرّبابّآنهـاّ
یپردازدّیـاّگـاهّبـهّآنهـاّ
ییابدّوّلذاّبهّاستنباطّدیگرّمسائلّعقلیّم ّ
یپردازدّوّبهّآنهاّاشتیاوّوّکششّم ّ
مّ
ً
یکندّ.اشتیاوّیاّکششّانسانّبهّادراکاتّاجمـاالّارادهّنـامّداردّ،لـیکنّبـهّنحـوّخـالّّ،
کراهتّپیداّم ّ
یشـودّ،امـاّاگـرّازّاحسـاسّّ
اگرّاشتیاوّیاّکششّانسانّازّفکرّ(روّیت)ّوّنطوّباشدّ،اختیـارّنامیـدهّم ّ
یشــودّ.اختیــارّوّیــژۀّانســانّاســتّوّارادهّبــرایّدیگــرّحیوانــاتّّ
وّتخیــلّباشــدّ،ارادهّنامیــدهّم ّ
(فارابیّ1995ّ،الفّ.)100ّ:

فارابی در رسالۀ فصوصالحک نیز به نسبت عمال و نظار میپاردازد .او عقال را هاادی عمال انساانی
دانسته لذا عمل انسان را تابع عقل وی میداند .بنابراین نظر بر عمل تأثیر دارد :عمل انسانی عبارت اسات
از برگز یدن امر زیبا و سودمند در جهت مقصد و هدفی که در حیاات دنیاوی باه ساوی آن گاذار میکناد و
جلوگیری از برتری و تسلط سفاهت بر عدل .عقلی که به وسیلۀ تجارب انسانی و معاشرت باا همناوع رشاد
یافته آدمی را به سوی عمل شایستۀ انسانی هدایت میکند .آنگاه که عقل اصیل آدمی ساالم باشاد تأدیاب
باعث میشود عمل انسانی شایسته گردد (فارابی  1405ب.)75 :
ا
بر اساس مجموع مطالب فوق میتوان از دید فارابی نظر و عمل را کامال وابساته باه هام دانسات .هام
عمل و جنبههای عملی انسان بر نظر او مؤثر هستند و هم نظر انساان در عمال و جنباههای عملای او تاأثیر
دارد .عمل ارزشی باعث تقو یت نفس و بالتبع نظر انسان میگردد و نظر هدایتکنندۀ عمل است.
67

ّ

سال سوم شماره پنجم بهار و تابستان 1397

ا
خصوصا اگر رسالۀ فصوصالحک را از ِآن فارابی بدانیم میتوانیم از مفاد آن استنبا کنیم که از دید او
انسان دارای ساحتی ُمجامع نظر و عمل است .نظر و عمل گو یی در انسان به نحوهای از اتحاد و سانخیت
ا
ا
وجودی میرسند هرچند مفهوما و ماهیتا دو چیز باشند .انسان جامع نظر و عمل است و مجموع ایان دو
هستی و وجود وی را می سازند .پس همانطور که نظرات و افکار انسان در عمل او ماؤثر مایباشاند عمال
انسان نیز در معارف و سط آگاهی او تأثیر دارد.
چگونگی و فرآیند تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت انسان دارای پنج و یژگی اساسی است:
 .1به نظر میرسد مهمترین و یژگی فرآیند تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت این است که این اثرگذاری
ا
ا
عمدتا به نحو غیرمستقیم یعنی باواسطه است .صرفا عوامال معرفتای تاأثیر مساتقیم و بیواساطه بار
معرفت انسان دارند چه هر دو تا حدی از یك جنس هستند بلکه تا حدی اینهمانی دارند .لاذا باه
نظر میرسد عوامل غیرمعرفتی از جمله اجتماع انسانی و به و یژه اعمال و کنشهای فردی که به نحاو
غیرمستقیم و باواسطه بر نفس انسان تأثیر میگذارند؛ گاه مرتبۀ وجودی او را تغییر میدهند و از ایان
طریق میتوانند در معرفت انسان اثر کنند.
 .2تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت ممکان اسات در افاراد مختلاف باه نحاو خودآگااه یاا باه نحاو
ناخودآگاه باشد .برخی افراد نسبت به چنین تأثیراتی آگاه هستد و به آن تفطان دارناد و برخای دیگار
ممکن است از آن غافل باشند یا حتی آن را انکار کنند .به نظر میرساد اگار انساان نسابت باه ایان
اثرگذاری آگاه باشد ممکن است بتواند کم و کی ِف آن را تا حدی کنترل کند (تأثیرات مثبت و سازنده

را پذیرا شود و بکوشد از تأثیرات منفی و مخرب اجتناب کند) (اکبرزاده .)60 :1390

 .3تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در افراد مختلف انسان دارای درجات و مراتاب متفااوت اسات
(پارسانیا رضوانی  .)114 :1392برخی افراد با توجه به سط و مرتبۀ وجودیشان بیشترین تأثیر را
از این عوامل میپذیرند .افرادی هستند که خود را در معر

اعمال و افعال ارزشی قارار میدهناد و

اینگونه بر سط و مرتبۀ معرفت درونی و وجدانی خو یش میافزایند (در هماین افاراد نیاز ساطو و
مراتب اثرپذیری متفاوت است)؛ همچنان که افرادی دیگر ممکن است عکس این عمل کنند.
 .4تااأثیر عواماال غیرمعرفت ای باار معرفاات در معااارف و علااوم مختلااف نی از دارای درجااات و مراتااب
متفاوت است (اکبرزاده  .)60 :1390به عنوان نمونه در ریاضیات و منطاق بسایار کمرناگ و شااید
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ا
تقریبا بتوان گفت هیچ در علوم تجربی کمرنگ در علوم انسانی و اجتماعی پررناگتر در فلسافه و
ا
کالم بازهم پررنگتر و در عرفان بسیار پررنگ و کامال مبنایی اسات (معرفات شاهودی یکساره در
گرو عوامل غیرمعرفتی خاصه اعمال و کنشهای فردی است).
ا
 .5به طور کلای قطعاا معاارف و آگاهیهاای حضاوری بیشتار و عمیاقتر از معاارف و آگاهیهاای
حصولی تحتتأثیر این عوامل غیرمعرفتی هستند (عباسزاده  .)121 :1394گفتیم معرفت شاهودی
از آنجاکه از برترین معارف حضوری انسان است تحتتأثیر تمام و کامل این عوامل قرار دارد.
ّ
ّ
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جهگیرّیّ
نتی ّ

به نظر میرسد از مباحثی که در نوشتار حاضر به آن پرداختیم میتوان نتایج زیر را به دست آورد:
 .1در فلسفۀ فارابی اجتماع انسانی اعم از مدینۀ فاضله و مدینههای متضاد آن و به و یژه برخی از افعاال
و کنش های فردی اعم از افعال ارزشی و ضدارزشی از طریق تقویت یا تضعیف نفس انسان و ارتقا یا
تنزل مرتبۀ وجودی آن در برخی از معارف انسان مؤثر هستند و میتوانند نقش مثبت سازنده یا منفی
و مخرب ایفا کنند یعنی معد معرفت یا مانع آن باشند.
 .2در فلسفۀ فارابی اثرگذاری عوامل غیرمعرفتی که از سنخ عمل هستند بر معرفت انسان کاه از سانخ
نظر است با توجه به نسبت وثیق میان عمل و نظر قابل توجیه است .گو یی در انسان عمل و نظار باه
ا
ا
اتحاد وجودی میرسند هرچند مفهوما و ماهیتا دو چیز باشند .بر این اسااس انساان جاامع نظار و
عمل است و مجموع این دو هستی و وجود او را میسازند .پاس نظار و عمال هار دو میتوانناد بار
یکدیگر تأثیر داشته باشند.
با توجه به این نکته فرآیندی بر اثرگذاری عوامل غیرمعرفتی بر معرفت قابللحاظ است کاه دارای پانج
و یژگی اساسی است :غیرمستقیم یعنی باواساطه باودن آگاهاناه یاا ناخودآگااه باودن دارا باودن مراتاب و
درجات مختلف شدت و ضعف در افراد مختلف انسانی دارا باودن مراتاب و درجاات مختلاف شادت و
ا
ضعف در معارف و علوم مختلف و عمدتا ناظر بودن به معرفت حضوری.
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تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفة فارابی

نوشتهاّ
ّ
ّ
پی
1 . Non-epistemic
2. Knowledge
3 . Epistemology
4. William James
5. Values
6. Anti-values
7. Sociology of knowledge
8. Psychology of knowledge

 . 9اطالعات کتابشناختی این مقاله در بخش «منابع و مآخذ» درج شده است.
10 . Intuition
11 . Human act

 . 12سهروردی با طر نظریۀ اشراق ( )Illuminationمعرفت شهودی که نازد وی از سانخ علام حضاوری
اساات را محااور معرفاات انسااانی قاارار داده و بحااث گسااتردهای از عواماال غیرمعرفتاای مااؤثر باار آن
بااه می اان آورده و از ای ان رهگااذر باار فالساافۀ بعاادی نظی ار صاادرالمتألهین بس ایار تااأثیر گذاشااته اساات
(عباسزاده .)105-106 :1394

71

ّ

سال سوم شماره پنجم بهار و تابستان 1397

منابعّوّمآخذّ
پژوهشهایّفلسفیّوّکالمی
ّ
 .1اکبرزاده میثم (« )1390تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر فرآیند کسب معرفت»

فصلنامه علمی پژوهشی سال دوازدهم شمارۀ چهارم صص .59-67
 .2فارابی ابونصر (1405ق؛الف)ّ،الجمعّبینّرأییّالحکیمین مقدمه و تعلیق از البیر نصاری ناادر چااپ
دوم تهران :انتشارات الزهراءّ.
وّمضاداتها مقدماه و شار و تعلیاق از علای
ّ
1995( _______ .3م؛ الف)ّ،آراءّاهلّالمدینةّالفاضلةّ
بوملحم بیروت :مكتبۀالهاللّ.

1995( _______ .4م؛ ب) ّتحصیّلالسعادۀ مقدمه و تعلیاق و شار  :علای باومحلم بیاروت :دار و
مكتبۀالهالل.

2008( _______ .5م؛ الف) شرحّرسالۀّزّینونّالکبیرّالیونـانیّ:رسـائلّالفـارابی تحقیاق موفاق فاوزی
الجبر

 2دمشق :الینابیع.

ن چااپ دوم قام:
فصولالحکم تحقیق شیخ محمد حسان آل یاسای ّ
ّ
1405( _______ .6ق؛ ب)
انتشارات بیدار.
2008( _______ .7م؛ ب) فضیلّةالعلومّوّالصناعاتّ:رسـائلّالفـارابی تحقیاق موفاق فاوزی الجبار
الطبعۀالثانیۀ ،دمشق :الینابیع.

 .8پارسانیا حمید و رضوانی رو الله (« )1392جامعهشناسی معرفت فارابی» اسالمّوّعلـومّاجتمـاعی

دوفصلنامۀ علمی ا تخصصی سال پنجم شمارۀ دهم صص .99-118
الحکمّبرّفصولالحکم تهران :مرکز نشر فرهنگی رجا.
ّ
ّ
نصول
 .9حسنزادۀ آملی حسن ()1365
عقلّدرّحکمتّمشاءّازّارسطوّتاّابنسینا تهران :انتشارات حکمت.
ّ
 .10داودی علیمراد ()1387
 .11عباسزاده مهدی (« )1394تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسافۀ اشاراق» هـن فصالنامۀ
علمی پژوهشی معرفتشناسی و حوزههای مرتبط سال شانزدهم شمارۀ  62صص .101-128
 .12عفیفی زینب (1430ق)ّ،الفلسفةّالطبیعیةّوّانلهیةّعندّالفارابیّ،القاه ّرةّ:المکتبةّالثقافةّالدینیة.

 .13غیاثوند مهدی و طالبزاده سیدحمید (« )1393دانش ارزش و دانش ارزشبار» معرفـتّفلسـفی

نشریۀ علمی پژوهشی در زمینۀ علوم فلسفی سال دوازدهم شمارۀ دوم صص .145-159
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