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اس مهدی   *فارابی ۀفلسف در معرفت بر یرمعرفتیغ عوامل تأثیر 1 زاده عب 

 

ّدهیچک
با وجاود  ن عوامل یاست. ا یشناس د معرفتیاحث جدبحث از عوامل غیرمعرفتی مؤثر بر معرفت  جزء مب

گیری و گسترش یا در فروپاشای و فروکااهش  آیند  اما در شکل اینکه نظری  شناختی و معرفتی به شمار نمی
گرایی باعث شده است توجه باه ایان  باشند. التزام مشائیان مسلمان به عقل برخی از معارف انسانی مؤثر می

های  خاا  اسات. او در آثاار و رسااله یوضاعیت ی  اما در این میان  فارابی دارارنگ شود عوامل قدری کم
را نیز به آنها بیافزاییم و آن را جازء آثاار  الحک  فصوصبه این عوامل توجه داشته  لیکن اگر  یخویش تا حد

عرفات فارابی بدانیم  این مبحث در کانون توجه او قرار خواهاد گرفات  چاه او در ایان رسااله طرحای از م
ژه اعماال فاردی انساان یاو باه و یرمعرفتایر عوامل غیتأث تحت میطور مستق کند که به یم یزیر هیپا یشهود

های فردی باه  ز افعال و کنشیو ن یفارابی  اجتماع انسان ۀاست. مدعای نوشتار حاضر این است که در فلسف
سبت وثیق عمل و نظار  ایان اثرگاذاری بر معرفت انسان مؤثر هستند و با توجه به ن یرمعرفتیمثابه عوامل غ

 است. یاساس یژگیپنج و یداراگیرد که  طی فرآیندی انجام می
   عمل  معرفت  شهود.یرمعرفتیفارابی  عوامل غ :یدیواژگانّکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18/10/1397: نهایی پذیرش تاریخ        20/07/1397: دریافت تاریخ *
 mehr_1777@yahoo.com     اسالمی اندیشۀ و فرهنگ پژوهشگاه علمی هیأت عضو .1
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ّطرحّمسئله
اسات. باه لحااظ  3شناسی د در معرفتی  از جمله مباحث جد2مؤثر بر معرفت 1بحث از عوامل غیرمعرفتی

 گردد  یدر قارن ناوزدهم باازم ییکاایسات آمریلسوف پراگماتیف 4مزیام جیلین مبحث به ویا  طر  یخیتار
 (.59: 1390)اکبرزاده  

هستند که با وجود اینکه به خودی خود  نظاری  شاناختی و  یمؤثر بر معرفت  امور یرمعرفتیعوامل غ
گیری و گساترش یاا در  در شکل آیند و بیشتر عملی  کاربردی و غیرمعرفتی هستند  اما معرفتی به شمار نمی

دوگونه است: مثبات و ساازنده؛  یرین تأثیباشند. چن فروپاشی و فروکاهش برخی از معارف انسانی مؤثر می
 ر مثبات و ساازنده دارناد یتاأث یبار معرفات انساان یرمعرفتایاز عوامال غ ین  برخایو مخرب. بنابرا یمنف

ات معرفت»)که گاه از این عوامل تعبیر به  و مخارب دارناد و در  یر منفایگار تاأثید یشود( و برخ یم« معد 
 آیند. به شمار می« موانع معرفت» ۀزمر

بندی  با نظر به نسبتی که با انسان دارند  باه عوامال  عوامل غیرمعرفتی مؤثر بر معرفت  در اولین تقسیم
ردند. از مهمترین عوامل گ ( تقسیم میی( و عوامل مرتبط با درون انسان )درونیرونیمرتبط با بیرون انسان )ب

شاناختی     تااریخی و تمادنی  زیستیاسای  سیتوان به عوامل اجتمااعی  فرهنگای  اقتصااد بیرونی می
نشاینان  جامعاه  فرهناگ و  محیطی اشاره کرد. اموری از قبیال خاانواده  دوساتان و هم جغرافیایی و زیست

ا و ... جازء ایان یاو نژاد  اقلیم و جغراف   قومیتیاسیط سی  شرایط اقتصادیت  شرایمدنیت  پرورش و ترب
هاا و  ل و اراده  خوییهای فردی  م . مهمترین عوامل درونی نیز عبارتند از افعال و کنشگیرند دسته جای می

و روانی  و ...  یجسمان یها ییهای ژنتیکی و وراثتی  توانا ها و عادات  احساسات و عواطف  ظرفیت منش
اس)  (.105  :1394زاده   عب 

اه   نگرانه  عوامل درونای از دید ارزش م یتار تقسا جزئی ۀهاای فاردی  باه دو دسات افعاال و کنشخاص 
  عبارتند از افعاال یعوامل ارزش 6ها. یا ضدارزش یو عوامل ضدارزش 5ها یا ارزش یشوند: عوامل ارزش یم

ات معیکه بر معرفت انسان تأث ییها و کنش شاوند و  رفات لحااظ میر مثبت و سازنده دارند و به عنوان معاد 
و مخرب دارند و به مثابه مواناع  یر منفیهستند که بر معرفت انسان تأث ییها افعال و کنش یعوامل ضدارزش

 (.105آیند )همان:  معرفت به شمار می
 یشناسا و روان 7معرفات یشناس دو دانِش جامعه یها افتهیر یتأث ژه تحتیبه و یآنچه امروزه در تفکر غرب
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ب مرباو  باه عوامال یاشود  باه ترت یمؤثر بر معرفت بدان پرداخته م یرمعرفتینوان عوامل غل عیذ 8معرفت
 است. یو عوامل درون یرونیب

 یزیر هیارا پا« ر ارزش بر داناشیتأث»با عنوان  ین راستا  مبحثیدر هم ی  تا حدین محققان غربیهمچن
و مرادشان از دانش  علوم  یو معرفت یرمعرفتیها اعم از غ اند و عمدتاا مراد آنان از ارزش  مجموع ارزش کرده

 یهااا ن  منظااور ایشااان از ارزش تنهااا ارزشی(. بنااابرا146: 1393زاده   اثونااد و طالاابیخااا  اساات )غ
را در نظر دارناد  حاال آنکاه در  یهای معرفت و هم ارزش یرمعرفتیهای غ ست بلکه هم ارزشین یرمعرفتیغ

فتی پرداخته خواهد شد. همچنین مراد آنان از دانش  صارفاا علاوم های غیرمعر نوشتار حاضر صرفاا به ارزش
علام  ۀشود به مقول هستند  اما در نوشتار حاضر سعی می یاز سنخ علم حصول طور عمده خا  است که به

گاه  نیز پرداخته شود. یحضور یو آ
ز یاو ن یاجتمااع فارابی  جامعه و عوامل ۀمسئله یا پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا در فلسف

مؤثر هستند و اگر پاسخ مثبت اسات  ایان اثرگاذاری طای چاه  یهای فردی در معرفت انسان افعال و کنش
 شود. فرآیندی انجام می

بار  یرمعرفتایر عوامال غیك مقالۀ مرتبط باا مبحاث تاأثیوجو کرده  تا کنون  جا که نگارنده جست تا آن
 یالله رضاوان ا و رو ید پارسانیف حمی  تأل«یمعرفت فاراب یسشنا جامعه»با عنوان  یفاراب ۀمعرفت در فلسف

ن مقالاه عمادتاا بار یکن ایدر نوشتار حاضر تا حد لزوم به این مقاله استناد شده است  ل 9.منتشر شده است
ه   یرونیر عوامل غیرمعرفتی بیشناسی و تأث مباحث مختلف معرفت )و به تباع  یفرهنگ یعامل اجتماعخاص 

مؤثر بار  ی( بر معرفت متمرکز شده و کمتر به عوامل غیرمعرفتی درونیاسیو س ی  اقتصادیتیبآن  عوامل تر
پردازد  بیشتر بار عوامال  معرفت پرداخته است  اما نوشتار حاضر در عین حال که به هر دو دسته عوامل می

ر عوامال یأثتا ۀنحاو یبارا ینادیکوشاد فرآ ین نوشاتار حاضار میمؤثر بر معرفت تمرکز دارد. همچن یدرون
ن یاناد را تبیاین کناد. از این فرآیاا یاساسا یهاا یژگیشنهاد دهد و ویپ ید فارابیبر معرفت از د یرمعرفتیغ

 کرد. ین زمینه تلقینو در ا یتوان نوشتار حاضر را کوشش یجهات  م
 رساد:  گذشته از مباحث فوق  پرداختن به ساه مبحاث دیگار نیاز کاامالا مهام و ضاروری باه نظار می

اساالمی؛  ۀهای سایر فالسف دیدگاه فارابی در موضوع تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت  با دیدگاه ۀس. مقای1
نظران و  نظار ساایر صااحبماز  آن و بررسایتأثیر عوامل غیرمعرفتای بار معرفات بحث از مبانی نظری . 2
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معرفتی بر معرفت  در . نتایج دیدگاه فارابی در مبحث تأثیر عوامل غیر3و  نظران معاصر خصو  صاحب  به
رود در  نوشتار حاضر بیرون است و امیاد مای ۀلیکن این سه مبحث  از عهد حکمت نظری و عملی بعدی؛

 های آتی به انجام برسد. ضمِن پژوهش

ّیبرّمعرفتّدرّتفکرّفارابّیرمعرفتیامکانّتنثیرّعواملّغّ.1
تاوان آن را  د اسات و لاذا نماییجد یثمؤثر بر معرفت  مبح یرمعرفتیطور که گفتیم بحث از عوامل غ همان

ن متون استخراج یا یتوان از ا یافت. آنچه میم و از جمله فارابی یقد ۀطور صری  یا مستقل در متون فالسف به
 آنان است. یشناخت و معرفت یگر مباحث فلسفید یال پراکنده در البه یمباحث استنبا  کرد  در نهایت

ر یسنت فکری اسالم  اشراقیون و صادرائیان باه طاور ویاژه باه تاأثهای اصلی فلسفی در  از میان جریان
کاامالا باا  یو معرفات شاهود یکرد اشراقیکه رو اند  چه این عوامل غیرمعرفتی بر معرفت انسان توجه داشته

و در سلساله مراتاب  ین عوامل در ارتبا  است. در واقع  به باور آنان هرچقادر انساان باه لحااظ وجاودیا
ز انجاام یان یارتقاای وجاود ۀبهره خواهد برد و الزما یتر شیشهوِد ب ییارتقا یابد  از تواناوجود   یکیتشک

ز یان یر و سالو  عرفاانیاسات و غار  از سا یو اجتناب از اعمال و افعال ضدارزش یاعمال و افعال ارزش
ی میاان گرایی باعث شده اسات تاا ایان مبحاث قادر رسد التزام مشائیان به عقل ین است. اما به نظر میهم

دارای وضعیتی خاا  ا  اسالمی ۀمؤسس فلسفا   ان  فارابییالوصف  در میان مشائ رنگ شود. مع ایشان کم
 است.

 یمؤثر بر معرفت انساان یو هم به عوامل درون یرونیهای خویش  هم به عوامل ب در آثار و رساله یفاراب
ش یدر آثاار خاو داشته اسات. اوتوجه  یو هم به معرفت حضور ین هم به معرفت حصولیپرداخته؛ همچن

ن موضاوع در آنهاا یاکاه ا یالبته تعداد آثار و رسائل فاراب ن دو دسته عوامل را برشمرده است.یقی از ایمصاد
 ای اختالفی اسات هرچند رسالها  را الحک  فصوص ۀاست  اما اگر رسال  باشد  اند  یریگیمالحظه و پ قابل

ن را نیز اثر او بدانیم  این مبحث در کانون توجه او قرار خواهاد گرفات  آثار فارابی بیفزاییم و آ ۀبه مجموعا 
طاور  کاه باه 10خ اشراق(  طرحای از معرفات مبتنای بار شاهودی)ش یش از سهروردیچه او در این رساله  پ

 12قرار دارد  ارائه داده است. 11یژه عمل انسانیو به و یرمعرفتیعوامل غ تأثیر تحتم یمستق
 و  یافات اناوار عقاول کلاین و دریق اتصاال باه عااَلم باریاباه ساعادت از طر   وصاولیبه نظار فااراب
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 ازمند است:ی  به دو عامل نیمعرفت ربان
را  یوالنیا(: به نظر فارابی  علم )معرفت( است که عقال هیل نظری)فضا یق عقل و َاعمال فکریطر .1

که  یا رساند؛ مرتبه یعقل مستفاد م ۀرتبوسته است که انسان را به میسازد و تعقِل همواره و تفکِر پ یبالفعل م
ض و الهاام یرد و فیگ ین را از عقل فعال میق بریکند و انسان حقا یعقل فعال بر نفس یا عقل انسان اشراق م

ممکن  ءایاز این اش یق انتزاع عقلی  صرفاا از طریای خارجیت اشیدارد. لذا شناخت ماه یافت میالزم را در
ق عقال فعاال باه عقال یامعقوالت از طر ۀافاض یعنیض عقل فعال یازمند فیآن  ن تر از شیشود  بلکه ب ینم

 انسانی است.
هستند: نزد فاارابی   یدرون یرمعرفتی( که از سنخ عوامل غیل عملی)فضا یر نفس و َاعمال بدنیتطه .2

  پاس از یناد معرفات انساانیاضت و سلوک معناوی در فرآیانسان از ماده و ر یای از قبیل دور امور ثانویه
 هساتند و لاذا بار فرآیناد معرفات  ینهاا در واقاع معااون و ماددکار اعماال فکاریقرار دارند. ا یاعمال فکر

 گذارند. تأثیر می
 انه اسات. یصاوف یکیزیل متاافیاتما یدارا ینظر به این دو نکته  چنین اظهارنظر شاده اسات کاه فااراب

 اسات   یاد عقلایابار بن یمبتنا ی  چاه تصاوفمسالمان اسات یر از تصاوف عرفاایتاا غیالبته تصوف او ماه
 بار معرفات و تأمال اسات )و ثانیااا و فرعااا مبتنای بار عمال(  یکاه اوالا و اصاالتاا مبتنا یتصوف نظر یعنی
 (.543و  528ا  529ق:1430  عفیفی)

 یعقل انساان ۀن مرتبیعقل مستفاد که برتر ۀوصول به مرتب  یفاراب ۀتوان گفت  در فلسف روی هم رفته می
 یخاصا یو عرفان یازمند سلو  عقلیاست  ن یسعادت ابد ۀیاست و اتصال عقل انسانی با عقل فعال که ما

سار یافراد انساان م یدات )نظری و عملِی( الزم برایو وجود مقدمات و تمه یاست که به شر  سالمت فطر
ان اسات کاه باه ناام یاطونق آراء نوافالیا  از طرینزد فااراب یبا عامل شرق یونانیشود. وجه ارتبا  عامل  یم

(. در حقیقت  بسایاری از آرای نوافالطونیاان  در 259: 1387  یاند )داود ارسطو در دسترس او قرار داشته
قادیم آن را منتساب باه  ۀن تعلق دارد  اما فالسافیمنعکس است و این رساله عمدتاا به افلوط ایاثولوج ۀرسال

ر عوامال یقارار داشاته اسات  تلویحااا بار تاأث یار فاارابیااخت دانستند. در این رساله که قطعااا در ارسطو می
 د شده است. یبر معرفت تأک یرمعرفتیغ

ن عوامال یِن ایز توجه داشته است. مهمتریمؤثر بر معرفت ن یرونیب یرمعرفتیبه عوامل غ ین فارابیهمچن
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باشد.  خا  خود می یاسیو س ی  اقتصادیتی  تربیجهات فرهنگ یاست که دارا ید او  اجتماع انسانیاز د
در  یت و فطارت انساان دارد  در گارو زنادگیشه در طبعین باور است که طلب سعادت و کمال که ریاو بر ا

گااه یستند  بلکه کمااالت نظارین یاست. کماالت انسان صرفاا عمل یجوامع انسان ز یا( را نی)معرفات و آ
گاه یا دن به سط  و مرتبهیشوند  لذا رس یشامل م در جواماع انساانی  یز در گارو زنادگیان یاز معرفت و آ
ه  ماثالا از ا  یفرهنگا یها و تعامالت اجتماع ق کنشیمعارف عمدتاا از طر یرا برخیدر شهرها است  زخاص 

رساند  یا باه کماال میاناد یآ یباه دسات ما  ا تضارب افکار و آراء با اهال معرفاتیق تبادل افکار و آرا یطر
 ز یان یك از جواماع بشاریهر  یاسیو س یط اقتصادیت و شرای(. ترب111ا  112: 1392  یا و رضوانی)پارسان

 ند هسات ماؤثر یاز معاارف آدما یدن برخایا باه کماال رسایا یریگ شاکل ۀ  بار نحاویبه تبع اجتماع انسان
 (.112ا  114)همان: 

ّیمؤثرّبرّمعرفتّدرّرسائلّفارابّیرمعرفتیعواملّغّ.2ّ
از عوامال  یپاردازد  شامار یش مایخاو ۀفاضال ۀنایم مدیه ترسآنگاه که ب ةالسعاد لیتحص ۀدر رسال یارابف
ن عوامال را در معرفات ماؤثر یاشامرد. روشان اسات اگار او ا یمؤثر بار معرفات را برم یدرون یرمعرفتیغ

ن فراتار  او یاکارد؛ از ا یق نمیاست به اکتساب آنهاا تشاو یلت نظریفض یلسوف را که دارایدانست  ف ینم
 کند: یلحاظ م یقیرحقیلسوف غیعوامل  ف نیلسوف را بدون ایفلسفه و ف

وّّیکسبّعلومّنظـّرّیبراّیاستعدادّفطّرّیداراّّ،یلّعلومّنظّریدّگذشتهّازّتحصیبا«ّیقیحق»لسوفّیف
ّدرّآمـوختن،ّّیادّکردهّاست،ّازّجملـهّبردبـاّریاستّازّآنهاّیسّۀکهّافالطونّدرّرسالّیگرّشروطّالزمید

دن،ّیزهدّدرّمالّوّخـوردنّوّآشـامّّرلجوجّدرّهواها،یتّدرّعدل،ّغیتّدرّصدو،ّاهلیوّاهلّیدوستداّر
افتـهّبـرّیّتیـك،ّتربینسبتّبهّکارّنّیقوّۀارادّی،ّدارایزیگّرّوّستمّیرخواهی،ّخیزگاّریوّپرهّیمنشّبزرگ
(ّخّوی)دّةکباورّدرّمّكی،ّنیسّوّعاداتّفطّرینوام ّباّوّ....ّباشـدّیلّّزیکوکار،ّمتمسكّبهّفضایش،ّنین 
ّ(.95ـ96ّّب:1995ّّ،ّی)فاراب

اش بتاراء )نااقص(  لسوف اگر فاقد صفات فوق باشاد  فلسافهیکند  ف ی  میدر همان رساله تصر یفاراب
ر»لسوف یا فی( و ی)جعل« بهرج»لسوف یا فیاست  « باطل»لسوف یا فی ین کسیاست. چن ن ساه یاو ا«. مزو 

 کند: یف مین توصیلسوف را چنیدسته ف
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نّکمـالّباشـدّکـهّیـاّینکهّدارایبّکردهّاست،ّبدونّاراّکسّیاستّکهّعلومّنظّرّیلسوفّباطل،ّکسیف
راّّیقـیسعادتّحقّیلسوفینّفیجادّکندّوّلذاّچنیزّبهّنحوّممکنّاینّیگّریآنچهّراّدانستهّاستّدرّفردّد

كّبـرّیـنّینکـهّکارهـایراّآموختهّاست،ّبدونّاّیاستّکهّعلومّنظّرّیلسوفّبهرج،ّکسیشناسد.ّفّینم
ّیروّهواهـاّوّشـهواتّدرّهـرّرخـدادیـاّراّانجامّدهد،ّبلکـهّپبیوّافعالّّزّیخاصّینیدّیحسبّباورها

ر،ّکسیاست.ّف ّیبهّسـوّیعینکهّاستعدادّطبیراّآموختهّاست،ّبدونّاّیاستّکهّعلومّنظّرّیلسوفّمزو 
ّ(.95ـ98ّّآنهاّداشتهّباشدّ)همان:ّ

معرفت اشااره مؤثر بر  یدرون یرمعرفتیاز عوامل غ یبه برخ یونانیر الینون الکبیز ةشرح رسالدر  یفاراب
 داند:  ین عوامل را آشکارا در تحقق حکمت شر  میکند و ا یم

دمّکهّاوّازّاسـتاد ّافالطـونّوّاوّیکندّکهّازّاستادمّارسطوّشنّینقلّمّیونانیلسوفّینونّفیاوّازّزبانّّز
سـتهّاسـتّکـهّقلـبشّید،ّشایـگّوّیکهّازّحکمتّسـخنّمّیدهّاستّکهّکسیزّازّاستاد ّسقراطّشنین

ازّامـورّّیزیـدارّعلمّوّدانشّباشدّوّچّمزاجّسالمّوّدوستّیاّنداشته،ّدارایبهّدنّیتوجهّآسودهّباشدّو
انصافّّیدّوّطبعًاّدارایگاهّدروغّنگّوّچیگوّبودهّوّهّراستّیحّندهدّوّبسیراّبرّعلمّوّدانشّترجّیویدن

راّبـهّّیعفّشـّریدهـدّوّوظـاّراّانجـامّّینّباشدّوّاعمـالّبـدنیتکلف،ّامانتدارّوّمتدّیباشد،ّنهّازّرو
بدانّدستورّدادهّفروگـذاردّوّّیالهّیامبّریراّکهّپّیکهّواجبّیراّفروگذارّنکند.ّکسّیچّواجبیآوردّوّهّجاّ

ّ(.144الف:2008ّّ،ّیدورّشدّ)فارابّیدّاوّراّرهاّکردّوّازّویسپسّواردّدرّقلمروّحکمتّشود،ّبا
بار  یدرونا یرمعرفتایر عوامال غیبه وضو  تماام از تاأث یز فارابین العلوم و الصناعات ةلیفض ۀدر رسال

ن اماور را یانهاد و ا یبر معرفت صحه م یو مخرب عوامل ضدارزش یر منفید و بر تأثیگو یمعرفت سخن م
 کند:  یم یمانع کسب معرفت معرف

ّیهوشـّعقلّآنّاستّکهّانسانّ اتًاّدچـارّکمّی.ّضعفّ اتیوّعرضّیضعفّعقلّبرّدوّقسمّاست؛ّ ات
دّیـگـاهّپدّعقلّآنّی(.ّاماّضعفّعرضی)کودنّیطبعّیهوشّاّبهّسببّکمیّیسنّباشد،ّخواهّبهّسببّکم

اّغضبّیلّشهوتّیازّقبّینفسانّیابند،ّمانندّدردهایّامورّبرّانسانّعارضّشوندّوّغلبهّّیدّکهّبرخیآّیم
ّ(.179ب:2008ّّ،ّینهاّ)فارابیشّازّحدّوّمانندّایبّیاّشادیاّترسّیاّاندوهّیّیافراط
 یها ناهیفاضاله و مد ۀناین حجام مباحاث در بااب مدیشتریکه بّةالفاضل ةنیلمأ راء اهل ااما در رسالۀ 

 یا به خود اختصا  داده اسات  نکتاه یآثار فاراب ۀمتضاد آن )جاهلیه  فاسقه  مبدله و ضاله( را در مجموع
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ناد آن تصاری  داشاته باشاد  باه چشام یبر معرفت و فرآ یاجتماع یرونیر عوامل بیم به تأثیطور مستق که به
کن یشاوند  لا یف میمتضااد آن توصا یها ناهینه فاضاله و مدیمد یخورد و صرفاا طرز فکر و رفتار اهال ینم
از انساان باه یان رساله  وجه نین رساله استنبا  کرد. در این دست را از خالل عبارات ایاز ا یراتیتوان تأث یم

 ی  داده شده است: انساان بارایوضت سعادت تینهادر و  یدن به کماالت انسانیلزوم رس یاجتماع  بر مبنا
او ناممکن است  یبرا ییاز امور است که انجام آنها به تنها یا ازمند مجموعهیات غصوا  نین غایدن به ایرس

که در  یشود. پس وصول به کماالت یم یزیر هیاجتماع پا ۀجا شالود نیگر افراد است و از همیازمند دیو لذا ن
 (.112الف:  1995  یق اجتماع ممکن است )فارابیاا از طرفطرت انسان نهاده شده است  صرف

تنها  ناه یز وجود دارند. فاارابین ی  کماالت نظری  در کنار کماالت عملیکماالت انسان ۀاما در مجموع
انساان  یدهاد  بلکاه آنهاا را منشااء کمااالت عملا یم یجا یکماالت انسان ۀرا در مجموع یکماالت نظر

جتماع و فرهنگ و به تبع آن اماور تربیتای  شارایط اقتصاادی و و ضاعیت سیاسای داند. بر این اساس  ا یم
 )معارف انسانی( مؤثر واقع شوند. یتوانند در وصول انسان به کماالت نظر جامعه نیز می

از  یشامرد  باه فهرسات یفاضاله را برم ۀنایس مدیرئ یها یژگیو ین رساله  آنگاه که فارابین در ایهمچن
از لهاو و لعااب   ی  دوریز از پرخاوریاال: پرهیااز قب یکناد؛ عاوامل یاشاااره م یروناد یرمعرفتایعوامال غ
  داشاتن عازم و یت انصااف  دادگاری  رعایوی  خوارشمردن متاع دنی  دارابودن نفس قویراست یدوستدار

ساب و ز در کین امور را نیتوان ا ی  میِن فارابیشی(. با توجه به مطالب پ123ا  124  و ... )همان: یقو ۀاراد
 معرفت انسان مؤثر دانست. ۀتوسع

شاوند کاه  یمتضاِد فاضله باعث م یها نهیکند که افعال مردم در مد ی  مین رساله تصرین در ایاو همچن
قات عااجز یوب گاردد و از در  حقیامار و معیشوند و نفوس آنها ب یآت و ملکات پست نفسانیآنان دچار ه

که از  یور شود  از رنج آنگاه که در حواس و ادراکات آن غوطه (. البته نفس انسان136ا  137شوند )همان: 
 ییرهاا یبرد  غافل است و لذا فقط آنگاه که از اشتغاالت به طور کامال حسا یآت و ملکاِت پست مین هیا
گاهیابد  به ای تواند نفس انسان را  یست میقت  فعل ناشای(. در حق140ابد )همان: ی یو معرفت م ین رنج آ

 یان عمل و فعل انسانیق میبه ربط وث ین  فارابیقت دور کند. بنابرایه  در نتیجه انسان را از حقوب ساختیمع
ت نفس و مرتب  انسان و در نتیجه معرفت او قائل است. یوجود ۀو قو 

کند که ممکن است باه مثاباه نفای  یاشاره م یا   به نکته یمیالحک یی  ر یالجمع ب ۀدر رسال یاما فاراب
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افالطاون و ارساطو  یها دگاهیابر معرفت تلقی شود! او آنگاه که درصدد شر  د یرمعرفتیامل غعو یثرگذارا
آن دو  یها دگاهیان دو متفکار  آن را بار آرا و دیاسات ایز ۀد  با اشاره به نحویآ یان آنها برمیبه منظور جمع م

کارده  اماا ارساطو در رفااه  یم ینداشته و از آنها دور یچندان ۀبهر یویافالطون از اسباب دنّداند: یمؤثر نم
جااد یانساان ا ین ظان بارایاد اینجا شایده است و از ایز رسیقرار داشته و به مقام وزارت اسکندر ن یتر شیب

ست و سالو  ینکه زیکن ایا و آخرت مختلف است. لین دو در امور دنیا یها دگاهین سبب  دیشود که به هم
لساوف ین دو فیا یها دگاهیاست  دلیلی بر امکان اختالف دو سلو  ارسطو بوده  یافالطون متفاوت از زندگ

 یعیطب ید به نقص قواین دو وجود داشته باشد  بایا یها دگاهیان دیم ینیقت اگر هم تبایست  بلکه در حقین
ّ(.83ا  84الف:  1405  یبازگردد و بس )فاراب یگریادت آنها در دیو ز یکیدر 

سات  سالو   موقعیات یر زیتاأث ین عباارت  بار نفایااشت: اوالا اد توجه دید به دو نکته باینجا بایدر ا
ها.  اجتماعی و شرایط اقتصادِی افالطون و ارسطو بر معرفت آن دو داللت دارد  نه بر معرفات عماوم انساان

زیست و شارایط خاا   ۀن بوده که شأن افالطون و ارسطو برتر از آن است که نحویا ید منظور فارابیلذا شا
اا یر قرار دارند. ثانین تأثیر بگذارد  اما عموم مردم همچنان در معر  ایافکار و آرای ایشان تأثشان در  یزندگ

گونه  چیافراد ه یست  بلکه ممکن است برخیکسان نیافراد بشر  ۀبر معرفت  در هم یرمعرفتیر عوامل غیتأث
رند. لاذا باه یتر بگ شیب یراتیتأث گرید یاند  و برخ یراتیگر صرفاا تأثید یرند  برخین دست نسذیاز ا یراتیتأث

 بار  یرمعرفتایر عوامال غید تاأثییانااظر باه تأ ین فاارابیشایپ یباا آرا ین عبارت  تعارضیرسد که ا ینظر م
 معرفت انسان ندارد.

ّالحکمّمؤثرّبرّمعرفتّدرّفصولّیرمعرفتیعواملّغّ.3ّ
ماؤثر بار  یرمعرفتایبحث از عوامال غ را از آِن فارابی بدانیم الحک   فصوص ۀاگر رسالتر اشاره شد که  شیپ

ب  در کانون توجه او قرار می یر مثبت و منفیتأث یدارا یژه عوامل درونیمعرفت به و رد  یاگ یا سازنده و مخر 
است و  یچه او در این رساله به مدد عامل اشراق  طرحی از معرفت مبتنی بر شهود که از سنخ علم حضور

  دهد. قرار دارد  ارائه می یژه عمل انسانیبه و یدرون یرمعرفتیعوامل غ تأثیر تحتم یطور مستق به
ن رساله متعلق به یا ایرد که آیصورت گ یباره بحث و بررس نینجا در ایست در این یازیرسد  ن یبه نظر م

پاساخ  یاناد و برخا ن پرساش دادهیاپاسخ مثبت به ا یباره فراوان بحث شده  برخ نیا نه. در ایاست  یفاراب
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ن فر   ین رساله به او وجود ندارد. لذا با همیعدم امکان انتساب ا یبرا یل قطعیباور نگارنده  دل . بهیمنف
 پردازم. یبحث م ۀبه ادام

ب مؤثر بر معرفت  خود یمنف یرمعرفتین عامل غینخست  یگاریبودن( و د ت )منیا أنائیانسان  یو مخر 
 ن دو حجاب را رفاع کارد ید ایشهود با ۀن به مرتبدیرس ی  برای( است. به نظر فارابی)حس یبدن و امور بدن

 یق بادنیجداکردن نفس از بدن به منظور حذف عال ییون از تجرد  تواناید. مراد عرفا و اشراقیو به تجرد رس
  ین ساخن فاارابیقت را مشااهده )شاهود( کناد. عایتواند حق یاست. نفس آنگاه که مجرد شود  م یو حس

 ن است:یچن
[ّتوّازّبدنت.ّپـسّبکـو ّّۀیحهماناّتوّراّازّنا خودتّپردهّ]حجاب[ّاست،ّتاّچهّرسدّبهّپوششّ]لباس 

نّی....ّوّ]درّاّیرسّیقت[ّمینّهنگامّ]بهّحقی،ّپسّدرّایو(ّمجردّشوّیانّبرداّرینّحجابّراّازّمیکهّ)ا
ّینـیبّی،ّپـسّمیدرّصقعّملکوتّهسـتّییوّگّوّیستیدرّبدنتّنّیی،ّ]اما[ّگّویهنگام[ّتوّدرّبدنتّهست

خطـورّّیچّانسانیدهّوّبرّقلبّهینشنّیچّگوشیآنچهّراّکه[ّهّیشنوّیدهّوّ]میندّیچّچشمیراّکهّهآنچهّ
ّ(.69ـ68ّّب:1405ّّ،ّینکردهّاستّ)فاراب

ق عااَلم از ادرا  انساان ی  دهد که چگونه ممکن است حقاین نکته را توضیکوشد ا یم یدر ادامه  فاراب
 پردازد: یا به بحث از موانع معرفت منجیده و پنهان بمانند. در واقع  او در ایپوش

 ن باشد:یتواند چن یده و پنهان است  به سه جهت میکه از ادرا  انسان پوش یزیهر چ
 ف. یار ضعیك نور بسیدارد  مانند  یفیوجود بوده و وجود ضع ۀسقو  در مرتب یز دارایآن چ .1
انسان از ادرا  آن ناتوان  یادراک یاست و لذا قوا یقو یوجود یز شدت در وجود داشته و دارایآن چ .2

 ق آن ناتوان است.یدن شکل دقید که چشم از دیاست  مانند قر  خورش
 آن است. یدگیل پوشیاو از ادرا  انسان به دل یپنهان یعنی( است  یدگیستر )پوش یز دارایآن چ .3

 د:تواند باش یآید  خود بر دو قسم م ا پوشاننده که مانع معرفت به شمار میینجا ساتر یدر ا
رون آن قرار یان چشم انسان و آنچه بیکه م یوارین با آن چیز و جدا از آن است  مانند دیپوشاننده  مبا .1

 دارد  حائل شده است.
 ز است.یرجدا از آن چین و غیرمبایپوشاننده  غ .2

 تواند باشد: یخود بر دو قسم م ۀز به نوبیرجدا نین و غیرمبایغ ۀپوشانند
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قت انساان کاه بار یز است  مانند موضوع و عوارِ  حقیقت آن چیحق خته( بایپوشاننده  مخالط )آم .1
قات هار ینکاه حقیا یپوشانند. پس عقل بارا افکنند و آن را از ادرا  انسان می یقت انسان پرده میحق
 یعنایکردن( کناد   د )برهناهیاکندن( و تجر ر )پوساتیرا ادرا  کند  ناچاار اسات آن را تقشا یزیچ

 ابد.یر بگذارد تا به ُکنه و حاق آن راه عوار  و محسوسات آن را کنا
کاه بار تان انساان  یز است  مانند لباسیقت آن چیرمخالط با حقیده( و غیپوشاننده  مالصق )چسب .2

 باشااد  یز میاان نیمبااا ۀن قساام  در حکام پوشااانندیاادارد. البتااه ا یده مایاسات و تاان انسااان را پوشاا
 (.54ا  55)همان: 

ن باشد و مالصق  از آنجا که ادرا  را نزد خاودش متوقاف یخواه مبادهد که پوشاننده  ی  میتوض یفاراب
ن دو قسم پوشااننده  باه ُمادِر  )انساان/ یرا ایکند )مانع معرفت است(  ز یقت را پنهان میکند  پس حق یم

ق یتوانناد ُمادِر  را از ادراک حقاا ین دو قسم پوشاننده بهتر می(. ا94تر هستند )همان: كیفاعل شناسا( نزد
 (.470: 1365  یآمل ۀزاد قت( برسد )حسنید از آن عبور کند تا به ُمدَر  )حقیدارند  پس انسان با باز

شاود انساان  یباعث م یمعرفت ۀك قویا یك حس یف  اشتغال به ی  در نفوس ضعین به نظر فارابیهمچن
رفات کامال و جاامع ن  اگر انساان بخواهاد باه معیگر بازبماند. بنابراید یمعرفت یا قوایاز ادارکات حواس 

اما مؤثر بر معرفات  یدرون یرمعرفتیت نفس  از عوامل غیت کند. تقویش را تقوید نفس خویابد  بایدست 
ات اصلی معرفت به شمار می یفا میاست و نقش مثبت و سازنده ا  آید: کند و از معد 

بهّظاهرّتمایلّیابند،ّازّشوندّوّآنگاهّکهّّنفوسّضعیف،ّآنگاهّکهّبهّباطنّتمایلّیابند،ّازّظاهرّغایبّمی
ّدیگـرّّباطنّغایبّمی شوندّوّآنگاهّکهّازّحسّظاهریّبهّیکّحسّباطنیّمتمایلّشوند،ّازّحسّبـاطنی 

شـوند.ّبـهّّایّدیگـرّغایـبّمیّایّدیگریّبگرایند،ّازّقوهّشوندّوّآنگاهّکهّازّحسّباطنیّبهّقوهّغایبّمی
داردّوّشـهوتّازّّنسـانّراّازّشـهوتّبـازمیشودّوّترسّاّشنواییّمختلّمیّۀهمینّسبب،ّبیناییّبهّوسیل

دارد؛ّّزّانسانّراّازّتفکرّبازمییشودّوّتذکرّنّداردّوّتفکرّمانعّازّتذکرّوّیادآوریّمیّانسانّراّغضبّبازمی
ّدارا امبرانّاست(ّراّهیچّشننیّراّازّیپّۀژیکهّّوّیاّ)مرتبه«ّقدسی»ّّۀدرّمرتبّینفسّقوّیدرّحالیّکهّانسان 

ّ(.82ـ83ّّب:1405ّّ،ّیدّ)فارابداّرّشننّدیگرّبازنمی
کناد: حاس  یت نفاس اشااره میاز به عامل تقویا نیده خواب و رؤیدر بحث از حس مشتر  و پد یفاراب

هاا  یماریب یا در برخی)از درون( است  مانند آنچه در خواب  یحواس باطن یها ع دادهیمشتر   محل تجم
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دهند.  یبه حس مشتر  نم ییها شوند و داده یف میضع ین حاالت  حواس ظاهریافتد  چون در ا یاتفاق م
لاه( یمتخ ۀش )قاویدست از حس مشتر  بردارند  حاس مشاتر  از درون خاو یپس آنگاه که حواس ظاهر

بسنادارد. اگار  یو واقعا یند که گاه ممکن است انساان آنهاا را خاارجیب یرا م ییها رد و صورتیپذ یر میتأث
اباد و ی یرگایچ یبر حس باطن ی  امر جاذبیبه هر نحو یطناز حس با یبرداشتن حواس ظاهر هنگام دست

ا یده ید یالیخ ییها شود و صورت یله  فعال مینباشد که بتواند آن را کنترل کند  بازهم متخ یقدر قو عقل آن
ا در خواب ی یداری( در بیاز عالم ملکوت )عاَلم عقول و نفوس کل یبیغ یها دن صورتیشوند. د یده میشن

ر نادارد و گااه یبه تعب یازیت است که نین واقعیاست. البته خواب گاه ع یشتر  در نفوِس قوز کار حس مین
 (.84ا  85ر دارد )همان: یاز به تعبین

ّبرّمعرفتّیرمعرفتیرّعواملّغیندّتنثیفرآّ.4
ن یایتب یباه ساو یتوان راها ی  داد  میتوض یفاراب ۀرسد  اگر بتوان نسبت عمل و نظر را در فلسف یبه نظر م

ن عوامل عمادتاا از سانخ یافت  چه ای یفاراب ۀبر معرفت در فلسف یرمعرفتیر عوامل غیند تأثیچگونگی و فرآ
( انساان یان عمل و نظر  بر نظار )معرفات و اگااهیق میکن به جهت ربط و نسبت وثیهستند  ل یامور عمل

فرآیناد تاأثیر عوامال کلید درک چگاونگی و  عمال و نظار  شااه ۀگذارناد. در حقیقات  فهام رابطا یر میتأث
عمال و نظار  ۀغیرمعرفتی بر معرفت است. بر این اساس  در ذیل  به بررسی متون فاارابی در موضاوع رابطا

 خواهیم پرداخت.
ک ۀو مالزم یآشکارا بر همراه ةل السعادیتحص ۀدر رسال یفاراب ورزد. او  ید مایدو ساحت عمل و نظر تأ

ن را یتواناد قاوان یناه نمیس مدیدارد که واضع نوام یند  اظهار مک یم میش را ترسیفاضله خو ۀنیآنگاه که مد
اء و امور را حاصل ینکه صورت معقول اشیبدون ا یعنیافته باشد  یتر فلسفه را در شینکه پیوضع کند بدون ا

 یلسوفیز باشد  همانطور که فیلسوف نید فیس است و نه خادم  باییتاا ریس چون ماهیکرده باشد. واضع نوام
به نحو ممکن قدرت داشته باشاد   یجاد آنها در هر موردیتواند بر ا یافته است اما نمیرا در یل نظریضاکه ف

 بااا هاام همااراه هسااتند  یلت عملاای( و فضاای)نظاار یلت فکااریرا فضاایااخواهااد بااود  ز  ش باطاالیها افتااهی
 (.90ا  92ب:  1995  ی)فاراب

تند و اختالف عمل و نظار را صارفاا  یهم مرا در  یو نظر یعمل یها ساحت یاو در همان رساله به نحو
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ِلك )حاکم(  به لحااظ س  امام و مَ یلسوف و واضع نوامید  فیگو یداند  آنجا که م یدو م نید ایدر محل تأک
اسات  یو عمل یل نظریلسوف اگرچه جامع فضایآنان مختلف باشند. ف یها هستند  اگرچه نام یکی ییمعنا

کیاما در ا اسات  یو عملا یل نظاریز جامع فضایس نیاست  چنانکه واضع نوام ینظرل ید بر فضاین نام  تأ
کیاما در ا  (.92ا  94گونه هستند )همان:  نیز همیاست. امام و حاکم ن یل عملید بر فضاین نام  تأ

انساان باا  ۀا ارادیار یان نسبت اختیق بینسبت عمل و نظر را از طر ةالفاضل ةنی راء اهل المأ ۀاو در رسال
ست  بلکاه باه اماور یا اراده صرفاا معطوف به عمل نیار ین باور است که اختیدهد. او بر ا ی  میتوضتفکر او 

اق و کشاش انساان باه یاشت ۀجیا اراده است. تفکر نتیار یز مستلزم اختیتفکر ن یرد. حتیگ یز تعلق مین ینظر
ا اراده از سانخ یاار یاست و اختن  از آنجا که تفکر از سنخ نظر یاست. بنابرا یو نظر یمعقوالت و امور عقل

 د:یگو یان عمل و نظر درنظر گرفت. او میرا م یتوان نسبت یم یافت فارابین رهیا مرتبط با عمل  از ایعمل 
لّ ت(ّدرّبابّآنهـاّیعقلّانسانّحاصلّشوند،ّطبعًاّانسانّبهّتنملّوّفکرّ)رّوّیبراّیآنگاهّکهّمعقوالتّاو 
اّگـاهّبـهّآنهـاّیـپردازدّّیمّیگرّمسائلّعقلیابدّوّلذاّبهّاستنباطّدیّیاوّوّکششّمیپردازدّوّبهّآنهاّاشتّیم

ّکنّبـهّنحـوّخـال،ّیاّکششّانسانّبهّادراکاتّاجمـااًلّارادهّنـامّدارد،ّلـیاوّیکند.ّاشتّیداّمیکراهتّپ
ّشـود،ّامـاّاگـرّازّاحسـاسّّیدهّمیـارّنامیـت(ّوّنطوّباشد،ّاختیاّکششّانسانّازّفکرّ)رّویاوّیاگرّاشت
ــوّتخ ــد،ّارادهّناملّبای ــش ــود.ّاختّیدهّمی ــش ــارّّوی ــراّۀژی ــتّوّارادهّب ــانّاس ــرّحیدّیانس ــاتّیگ ّوان
ّ(.100الف:1995ّّ،ّی)فاراب

 یعمال انساان یپاردازد. او عقال را هااد یز به نسبت عمال و نظار مین الحک  فصوص ۀدر رسال یفاراب
عبارت اسات  یر دارد: عمل انسانین  نظر بر عمل تأثیداند. بنابرا یم ی  لذا عمل انسان را تابع عقل ودانسته
کناد و  یآن گاذار م یباه ساو یویاات دنیاکه در ح یبا و سودمند در جهت مقصد و هدفیدن امر زیاز برگز

ناوع رشاد  و معاشرت باا هم یتجارب انسان ۀلیکه به وس یو تسلط سفاهت بر عدل. عقل یاز برتر یریجلوگ
ب یاساالم باشاد  تأد یل آدمیکند. آنگاه که عقل اص یت میهدا یانسان ۀستیعمل شا یرا به سو یافته  آدمی

 (.75ب:  1405  یسته گردد )فارابیشا یشود عمل انسان یباعث م
نظر و عمل را کامالا وابساته باه هام دانسات. هام  ید فارابیتوان از د یبر اساس مجموع مطالب فوق  م

ر یاو تاأث یعملا یها در عمال و جنباه هستند و هم نظر انساان  انسان بر نظر او مؤثر یعمل یها عمل و جنبه
 عمل است. ۀکنند تیگردد و نظر  هدا یت نفس و بالتبع نظر انسان می  باعث تقویدارد. عمل ارزش
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د او یم که از دیم از مفاد آن استنبا  کنیتوان یم  میبدان یرا از آِن فاراب الحک  فصوص خصوصاا اگر رسالۀ
ت یاز اتحاد و سانخ یا در انسان به نحوه ییاست. نظر و عمل  گوُمجامع نظر و عمل  یساحت یانسان  دارا

ن دو  یاز باشند. انسان  جامع نظر و عمل است و مجموع ایتاا دو چیرسند  هرچند مفهوماا و ماه یم یوجود
باشاند  عمال  سازند. پس همانطور که نظرات و افکار انسان در عمل او ماؤثر مای یرا م یو وجود و یهست

گاه ز دریانسان ن  ر دارد.یاو تأث یمعارف و سط  آ
 است: یاساس یژگیپنج و یبر معرفت انسان  دارا یرمعرفتیر عوامل غیند تأثیچگونگی و فرآ

 ین اثرگذارین است که ایبر معرفت ا یرمعرفتیر عوامل غیند تأثیفرآ یژگین ویتر رسد  مهم یبه نظر م .1
واساطه بار  یم و بیر مساتقیتاأث یعوامال معرفتا باواسطه است. صرفاا  یعنیم یرمستقیعمدتاا به نحو غ

دارند. لاذا باه  یهمان نیهستند  بلکه تا حدی ا  ك جنسیاز  یمعرفت انسان دارند  چه هر دو تا حد
که به نحاو  یفرد یها ژه اعمال و کنشیو به و یاز جمله اجتماع انسان یرمعرفتیرسد عوامل غ ینظر م

ن یادهند و از ا یر مییاو را تغ یوجود ۀگذارند؛ گاه مرتب یر میأثواسطه بر نفس انسان ت م و بایغیرمستق
 توانند در معرفت انسان اثر کنند. یق میطر

گااه  یرمعرفتیر عوامل غیتأث .2 ا باه نحاو یابر معرفت  ممکان اسات در افاراد مختلاف باه نحاو خودآ
گاه باشد. برخ گاه یراتین تأثیافراد نسبت به چن یناخودآ گار ید ین دارناد و برخاهستد و به آن تفطا  آ

ن یارساد  اگار انساان نسابت باه ا یآن را انکار کنند. به نظر م یا حتیممکن است از آن غافل باشند 
گاه باشد  ممکن است بتواند کم  و ک یاثرگذار رات مثبت و سازنده یکنترل کند )تأث یِف آن را تا حدیآ

ب اجتناب کند یرات منفیرا شود و بکوشد از تأثیرا پذ  (.60: 1390( )اکبرزاده  و مخر 
درجات و مراتاب متفااوت اسات  یبر معرفت  در افراد مختلف انسان  دارا یرمعرفتیر عوامل غیتأث .3

ر را ین تأثیتر شیشان ب یوجود ۀافراد با توجه به سط  و مرتب ی(. برخ114: 1392  یرضوان  ای)پارسان
دهناد و  یقارار م یعر  اعمال و افعال ارزشهستند که خود را در م یرند. افرادیپذ ین عوامل میاز ا

ز ساطو  و یان افاراد نیند )در همایافزا یش میخو یو وجدان یمعرفت درون ۀگونه بر سط  و مرتب نیا
 ن عمل کنند.یگر ممکن است عکس اید یمتفاوت است(؛ همچنان که افراد یریپذاثرمراتب 

 درجااات و مراتااب  یز دارایااتلااف نباار معرفاات  در معااارف و علااوم مخ یرمعرفتاایر عواماال غیتااأث .4
د یار کمرناگ و شاایات و منطاق بسایاضیدر ربه عنوان نمونه (. 60: 1390متفاوت است )اکبرزاده  
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تر  در فلسافه و  پررناگ یو اجتماع یرنگ  در علوم انسان کم یباا بتوان گفت هیچ  در علوم تجربیتقر
کساره در ی  یاسات )معرفات شاهود ییمبنا رنگ و کامالا رار پیتر  و در عرفان بس کالم بازهم پررنگ

ه  یرمعرفتیگرو عوامل غ  فردی است(. یها اعمال و کنشخاص 
گاهیبه طور کلا .5 گاه قیاتار و عم شیب یحضاور یهاا ی  قطعااا معاارف و آ  یهاا یتر از معاارف و آ

اسهستند ) یرمعرفتین عوامل غیا تأثیر تحت یحصول  ی(. گفتیم معرفت شاهود121: 1394زاده   عب 
 ن عوامل قرار دارد.یتمام و کامل ا تأثیر تحتانسان است   ین معارف حضوریاز آنجاکه از برتر

ّ
ّ
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ّیّریگّجهینت
 ر را به دست آورد:یتوان نتایج ز رسد از مباحثی که در نوشتار حاضر به آن پرداختیم  می به نظر می

ژه برخی از افعاال یمتضاد آن و به و یاه نهیفاضله و مد ۀنیاعم از مد یانسان فارابی  اجتماع ۀفلسفدر . 1
های فردی اعم از افعال ارزشی و ضدارزشی از طریق تقویت یا تضعیف نفس انسان و ارتقا یا  و کنش

 یا منفیتوانند نقش مثبت سازنده  یوجودی آن  در برخی از معارف انسان مؤثر هستند و م ۀتنزل مرتب
ب ایفا کنند  یعنی معد  معرفت یا مان  ع آن باشند.و مخر 

که از سنخ عمل هستند بر معرفت انسان کاه از سانخ  یرمعرفتی  اثرگذاری عوامل غیفاراب ۀدر فلسف. 2
در انسان عمل و نظار باه  ییگوه است. یعمل و نظر قابل توج انیق مینسبت وثنظر است  با توجه به 

اسااس  انساان جاامع نظار و ن یز باشند. بر ایتاا دو چیرسند  هرچند مفهوماا و ماه یم یاتحاد وجود
توانناد بار  . پاس نظار و عمال هار دو میسازند یو وجود او را م ین دو  هستیعمل است و مجموع ا

 ر داشته باشند.یگر تأثیکدی
پانج  یلحاظ است کاه دارا بر معرفت قابل یرمعرفتیعوامل غ ین نکته  فرآیندی بر اثرگذاریبا توجه به ا

گاهاناه باواساطه باودن   یعنیم یرمستقیغاست:  یاساس یژگیو گااه باودن  دارا باودن مراتاب و یاآ ا ناخودآ
  دارا باودن مراتاب و درجاات مختلاف شادت و یدرجات مختلف شدت و ضعف در افراد مختلف انسان

 .یضعف در معارف و علوم مختلف  و عمدتاا ناظر بودن به معرفت حضور
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ّهاّنوشتّپی
 

1   . Non-epistemic 

2  .  Knowledge 

3   . Epistemology 

4  .  William James 

5  .  Values 

6  .  Anti-values 

7  .  Sociology of knowledge 

8  .  Psychology of knowledge 

 درج شده است.« منابع و مآخذ»شناختی این مقاله  در بخش  . اطالعات کتاب 9

10 . Intuition 

11 . Human act 

 یاز سانخ علام حضاور یکه نازد و ی(  معرفت شهودIlluminationاشراق ) یۀبا طر  نظر ی. سهرورد 12
 ؤثر باار آن ماا یرمعرفتاایاز عواماال غ یا قاارار داده و  بحااث گسااترده یاساات را محااور معرفاات انسااان

 ر گذاشااته اساات یار تااأثین بساایر صاادرالمتألهیاانظ یبعااد ۀن رهگااذر باار فالساافیااان آورده و از ایاابااه م
 (.105-106: 1394زاده   )عباس
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ّمنابعّوّمآخذ
  یوّکالمّیفلسفّیهاّپژوهش  «ند کسب معرفتیبر فرآ یرمعرفتیر عوامل غیتأث» ( 1390ثم )یاکبرزاده  م .1

 .59-67چهارم  صص  ۀ  سال دوازدهم  شماریپژوهش یفصلنامه علم
 اپ  چا  ر نصاری ناادریق از البیمقدمه و تعل  نیمیالحکّیینّرأیالجمعّب(،ّق؛الف1405  ابونصر )یفاراب .2

ّ.انتشارات الزهراء  تهران: دوم
از علای  قیاشار  و تعلو    مقدماههاّوّمضاداتّةالفاضلّةنیآراءّاهلّالمد(،ّم؛ الف1995  )_______ .3

ّ.  الهاللۀمكتب: روتیب    بوملحم
روت: دار و یاباومحلم  ب ی  مقدمه و تعلیاق و شار : علاۀالسعادّلیتحصّم؛ ب( 1995  )_______ .4

 .  الهاللۀمكتب
 یق موفاق فاوزیا  تحقی:ّرسـائلّالفـارابیونـانیرّالیبنونّالکیشرحّرسالۀّّزم؛ الف(  2008  )_______ .5

 ع.ینابی  دمشق: ال2الجبر    
دخ یق شیتحق  الحکمّفصولق؛ ب(  1405  )_______ .6 : قام  دوم اپ  چا  ّنیاسایحسان آل  محم 

 .داریانتشارات ب
الجبار   یق موفاق فاوزیا  تحقیالعلومّوّالصناعات:ّرسـائلّالفـارابّةلیفضم؛ ب(  2008  )_______ .7

 ع.ینابیدمشق: ال طبعۀالثانیۀ،ال
  یاسالمّوّعلـومّاجتمـاع  «یمعرفت فاراب یشناس جامعه»(  1392الله )   رو ید و رضوانیا  حمیپارسان .8

 .99-118  صص دهم ۀ  سال پنجم  شماریتخصص ا یعلم ۀدوفصلنام
 ا.رج ی  تهران: مرکز نشر فرهنگالحکمّالحکمّبرّفصولّنصول(  1365  حسن )یآمل ۀزاد حسن .9

 .: انتشارات حکمت  تهراننایسّعقلّدرّحکمتّمشاءّازّارسطوّتاّابن  (1387مراد ) ی  علیداود .10
اس .11  ۀ  فصالنام هـن  «اشاراق ۀبر معرفت در فلساف یرمعرفتیر عوامل غیتأث»(  1394) یزاده  مهد عب 

 .101-128  صص 62 ۀمرتبط  سال شانزدهم  شمار یها و حوزه یشناس معرفت یپژوهش یعلم
 .ةالدینیّةالثقافّة:ّالمکتبةالقاهّر،ّیعندّالفارابّةیلهوّانّةیعیالطبّة،ّالفلسف(ق1430ی  زینب )عفیف .12
  یمعرفـتّفلسـف  «بار دانش  ارزش و دانش ارزش»(  1393د )یدحمیزاده  س و طالب یاثوند  مهدیغ .13

 .145-159دوم  صص  ۀ  سال دوازدهم  شماریعلوم فلسف ۀنیدر زم یپژوهش یعلم ۀینشر




