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 الدین اسدآبادی  نقش اجتماعی فلسفه نزد ابونصر فارابی و جمال

 6/2/96تاریخ پذیرش:                       11/11/95تاریخ دریافت: 

 1زادگان صداقت شهناز
    چکیده

 یاجتماع نقش. است مسلمان تفکرم دو نگاه از فلسفه یاجتماع نقش قیتحق یاصل سؤال

 ۀکنند نییتع که است علوم و معارف گروه در آن گاهیپا به توجه با فلسفه کارکرد فلسفه،

 اجرا هنجارها تابع که است ییایمزا و حقوق ۀکنند نییتع و گروه در گاهیپا به توجه با اعمال

 ,Harlambos et.al;  ؛ ،;Ritzer, 1988: 211؛ O’Donnel، 1997 :4؛99: 1391 ،کوئن  شود یم

 فلسفه، گاهیپا بخش چهار در فلسفه یاجتماع نقش ،ینظر چارچوب براساس(. 6 :2000

 آثار نیترمهم. شد کیتفک فلسفه ازین مورد یهنجارها و فلسفه حق فلسفه، از انتظارات

 لیتحل فن و یاکتابخانه و یاسناد روش با یاسدآباد نیالدجمال و یفاراب ابونصر یاجتماع

 دو نزد فلسفه یاصل یاجتماع نقش دهدیم نشان مطالعه ۀجینت.شد مرور محتوا

 یمعرفت نصرفاًفلسفهیبنابرا. است جامعه و فرد مقابل در اعتدال و سعادت راه میشمندترسیاند

 بر دیتأک با اول، سیرئ ،یفاراب نزد آن کاربرد یاصل مسئول. است یکاربرد بلکه ستین ینظر

 یوههایش بر دیتأک با لسوفانیف و انیشوایپ دانشمندان، یاسدآباد ونزد تاس یعقل یهاوهیش

 نفاق یفاراب ۀفلسف ۀدغدغ. است قرآن از ملهم( شعر نوع از یلیتخ معرفت یحت)و یعقل

  و کارساز معرفت به ،یلیتخ زیانگ تفرقه یمعرفتها از نیبنابرا. است  مسلمانان نیب وتفرقه

 فقر و یماندگ عقب یاسدآبادۀفلسفۀدغدغ. برد یم پناه یعقل یها وهیش و فلسفه نیآفر وحدت

 اعتدال ۀنقط افتنی در فلسفه یاعتدال و یمعرفت کارساز نقش به نیبنابرا و است مسلمانان

 افتنی سوق از یفاراب. است جامعه و فرد سعادت موجب که برد یم پناه یانسان گانه ده یقوا

 تیتقو خدمت در را شعر لیتخ یاسدآباد و سدهرا یم زیانگ تفرقه لیتخ سمت به فلسفه

 صرف انتزاع و خرافات و دیتقل سمت به فلسفه افتنی سوق از یاسدآباد. نگرد یم فلسفه

 . هراسد یم

 .سعادت اعتدال، عقل، ل،یتخ فلسفه، یاجتماع نقش ،یاسدآباد ،یفاراب: گان کلیدیواژ 
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   مسئله طرح و مقدمه
 بوا  موجوود  شواهد اساس بر. دارد هزارساله چند یا سابقه ،بشر ۀشیاند خیتار در یفلسف معرفت 

 یمجورا  افالطوون  و ارسوطو . افتیدر را بشر یشیاند یفلسف ریس توانیم یباستان یتمدنها ۀمطالع

 انتقال گرانید به آنها قیطر از انیونانی تمدن و هیسور ن،یالنهر  مصر،ۀآشفت سنن که بودند یکیبار

 ریسا همچون فلسفه است معتقد یاسدآباد(. 145: 1386 سروش، ؛111: 1379 ،یاسدآباد) افتی

 شود  آغاز هندوستان از فلسفه. است شده لیتکم یجیتدر و وار سلسله آرا بیترک با فنون و علوم

. شود  لیو تکم و نو ی،ا مرحله هر در. دیرس ونانی به مصر از و مصر به بابل از و بابل به نجاآ از و

(. 111: 1379 ،یاسودآباد ) دیرسو  مسولمانان  دسوت  بوه  نکهیا تا افزودند نآ بر یاندک انیونانی اما

 را فلسوفه  کردند یسع آنها. بردند کار به وافر یسع فلسفه کردن تر یغن یبرا امروز به تا مسلمانان

 دهیرسو  امروز نسل دست به فلسفه از آنچه اما. کنند مشخص و فیتعر مرتبط و چابک و نیریش

 نیبنوابرا ( 103: 1379 ،یاسدآباد) است شده واقع متروک و مهجور و سخت ذهن، از دور است

 توا  را نقوش  نیو ا یاسودآباد  أیر دأییت به هومن.است داده قرار دیترد مورد را آن یاجتماع نقش

. کردنود  یپورداز  فلسوفه  کوه  بودنود  یکسوان  نینخست انیهند است معتقد که ندیب یم رنگ کم آنجا

 سوسس  و هوا  ینو یچ ،انیهنود  از پوس . هاسوت  یهند یمذهب یسرودها «1ودا» یفلسف اثر نینخست

 داشوتند  توجوه  اخالق به فلسفه از شیب آغاز از باستان رانیا تمدن اما پرداختند فلسفه به انیونانی

 از کوه  یا مالحظوه  قابول  آثوار  بیشوتر . سوت ین دسوت  در آنها از یشیاند یفلسف از یاثر رو نیا از

 ۀعمود  سوهم  ،رو نیا از(.16: 1337 هومن،) است قاخال ۀحوز محدودبه است دست در انیرانیا

 مصوروف  مسولمان  لسووف یف و میحک دو عنوان به یاسدآباد نیالد جمال و یفاراب ابونصر تالش

 فلسوفه  یانزوا سبب افتنی یاسدآباد تالش ،مشخص طور به. است شده یمعرفت خأل نیا درمان

. اسوت  مسولمانان  نیبو  در آن رآمود کا و ثرؤمو  نقوش  یایاح یبرا یابی چاره و یاسالم جوامع در

 ۀفلسف سسؤم یفاراب ابونصر یفلسف ۀشیاند ۀنیزم در یاسداباد بخش الهام منابع از یکی دیترد یب

 ۀترجمو  و علوم انتقال به یعباس یخلفا ۀاراد که ستیز یم یعصر در یفاراب رایز. است یاسالم

 آشونا  سوازنده  و تازه افکار با لمانانمس تا شد موجب که یامر. بود گرفته تعلق یعرب زبان به آنها

 (.  67-68: 1391 ،یشیقر) شوند

 را لسوفانیف نیب اختالف ،هیمدن استیس و فاضله ۀنیمد اهل یآرا کتاب دو در یفاراب ابونصر

 از(.22: 1374 خوشرو،)دارد آنها نیب یکسارچگی جادیا و اختالف رفع بر یسع دانسته یظاهر
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 لیتحص که را خود یاجتماع نقش تا کند تیهدا یریمس به را سفهفل دارد یسع یفاراب ریمس نیا

 یعمل و ینظر بخش دو به فلسفه میتقس با یو(. 265: 1348 توماس،) کند فایا است سعادت

 یانسان ۀبالقو عقل درآوردن فعل به را یعمل ۀفلسف از هدف ،(فاضله ۀنیمد استیس و اخالق)

(. 38-39: 1388 ،یفاراب)بندد کار به نهیمد اهل سعادت خدمت در و ابدیدر را قتیحق تا داند یم

 تیغا نظر از را عیصنا و علوم که بس نیهم ،فلسفه یکاربرد و یعمل دربحث یفاراب اعتقاد در

 نیب در را فلسفه تیغا او. کند یم میتقس بایز و( یکاربرد) سودمند بخش، لذت بخش سه به

 اعمال بد و خوب و ستیناشا و ستیشا صیتشخ که داند یم ییبایز جنس از علوم و عیصنا

 یبرا قتیحق یجستجو در که است یاجتماع نقش و یعمل بخش فلسفه از هدف یعنی. است

 (. 72-73: 1390 ،یفاراب ؛39-38: 1388 ،یفاراب)است بستن کار به

 باشند فلسفه یاجتماع نقش اگریاح دارند یسع دو هر یاسدآباد نیالد جمال و یفاراب ابونصر

 فرد کمال و سعادت یعنی اصالح، خدمت در یانتزاع و ینظر درس و بحث مجالس از را نآ و

 و فرد کمال و سعادت خدمت در را فلسفه دارند یسع چگونه که نیا اما. دهند قرار جامعه و

 این نیبنابرا. است فلسفه یاجتماع نقش قالب در حاضر قیتحق یاصل الؤس دهند قرار جامعه

 و یفاراب ابونصر نگاه از فلسفه یاجتماع نقش که است یاصل الؤس نیا به پاسخ یپ در  مقاله

 ست؟یچ یاسدآباد نیالد جمال

 قیتحق هدف

 بوه  یاسودآباد  نیالود جموال  و یفاراب ابونصر نزد فلسفه یاجتماع نقش ۀمطالع قیتحق یکل هدف

 قیو تحق یجزئو  اهداف که پرسش چهار ریمس از شده اشاره هدف. است مسلمان متفکر دو عنون

 . شودیم دنبال دهدیم لیتشک را

 :است شده میتقس شرح نیا به یفرع سؤال چهار به قیتحق یپرسشها

 یاسدآباد و یفاراب دگاهید از( عرفان و نید علم،)یبشر دانش ۀمجموع در فلسفه گاهیپا -1

 کجاست؟

 یاسدآباد و یفاراب دگاهید از یبشر دانش ۀمجموع در آن گاهیپا اساس بر فلسفه از انتظارات -2

  ست؟یچ

 گرفته کاربه آن تیتقو یبرا دیبا که یعوامل یعنی فلسفه، حق نییتع انتظارات، اساس بر -3

 است؟ کدام یاسدآباد و یفاراب دگاهید از شود،
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 انتظارات کردن برآورده یچگونگ و تیفیک فلسفه، فیوظا نوع یعنی انتظارات نییتع از پس -4

  است؟ کدام یاسدآباد و یابفار نظر از  آن قواعد و هنجارها یعنی

 یمفهوم چارچوب
 ایو  گوروه  کیو  در گاهیجا و مرتبه و یاجتماع تیموقع یعنی گاهیپا با توجه با که است یاعمال نقش

 تیو موقع بور  یمبتنو  نقوش  ،خالصوه  طوور  بوه  و شوود  یمو  انجام گرید یها گروه با سهیمقا در گروه

 نقوش  و اسوت یمزا و حقوق ۀکنند نییتع گاهیپا و تیموقع.شود یم انجام یاجتماع نظام در یساختار

 و معلوم  کوه  کند یم نییتع نقش واقع در. است کرده اشغال را گاهیپا آن که است یشخص یانتظارات

: 1988 تزر،یر ؛4: 1997 اودانل، ؛99: 1391 کوئن،) دهند انجام چطور و دهند انجام چه دیبا شاگرد

. اسوت  نیمعو  یگواه یپا در فورد  از انتظارات یماعاجت نقش(. 6: 2000 گران،ید و هارالمبوس ؛211

 بوا  آن بوه  منتسوب  ینقشوها  و گواه یپا پوس . شود یم اداره ینیمع یهنجارها با واقع در انتظارات نیا

 روابوط  یبرقورار  مستلزم که شود یم فایا گرانید با ارتباط در نقش رایز. است همراه هنجار یتعداد

 ایو  کنود  یم فایا گرید  پزشکان و ماریب با ارتباط در ار خود نقش پزشک ،مثال یبرا. است یاجتماع

 هنجارهوا . کند یم اجرا خانواده گرید یاعضا با ارتباط هنگام را خود نقش که خانواده از یعضو هر

 تواننود  یم یصورت در شاگرد و معلم. شود انجام فیوظا تا کند نظارت یاجتماع نقش یفایا بر دیبا

 کوه  یاعموال  نووع  و انتظوارات  یاجتماع نقش. باشد هنجارها تابع که کنند اجرا خوب را خود نقش

 گوران، ید و هوارالمبوس ) کنود  یمو  نیوی تع را اعموال   انجام و اجرا ۀنحو هنجارها و شود انجام دیبا

 (.1997:4Harlambos et.al, 2000: 6; O’Donnel, 1997: 6 اودانل، ؛6: 2000

 به او. دارد اشاره یاجتماع ۀرابط کی از شیب به ی،اجتماع گاهیپا بحث در مرتن رابرت

 یا مجموعه یفایا به ناچار داروساز ت،یریمد پرستار، مار،یب با پزشک. دارد اشاره «1نقش ۀمجموع»

 اجرا کسانی را واحد نقش فرد دو رایز. ستین نقش یاجرا در تیفرد یناف امر نیا. نقشهاست از

 مفهوم دو از توان یم فلسفه یعنی بحث وردم موضوع به توجه با(. O’Donnel, 1997: 4)کند ینم

 ینقش محقق نقش. گرفت بهره «محول نقش»و «محقق نقش» شامل یاجتماع نقش یاجرا گرید

 دارد انتظار جامعه که است یا نحوه محول نقش. شود یم اجرا و است داده رخ اکنون هم که است

 نظام در یساختار تیموقع اساس بر نقشها(. 99: 1391 کوئن،) دهد رخ و شود اجرا گونه آن نقش

 کارکردها نیا جمله از(. :211Ritzer, 1998)هستند یکارکرد تیاهم یدارا بزرگتر یاجتماع

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1 Role set 



 

 

 

 

 
 359ارابي و جمال الدين اسدآبادي    نقش اجتماعي فلسفه نزد ابونصر ف

  

 

 ریپذ ینیب شیپ را رفتار که یامر. کرد اشاره یاجتماع اتیح به آنها یبخش نظم تیخاص به توان یم

 شده نییتع قبل از ،آنها انجام یگونگچ و انتظارات یعنی ،شود انجام دیبا که یاعمال رایز. سازد یم

 خطوط مهم قسمت و سو و سمت که هستند فرهنگ از یبعد نقشها هارالمبوس نظر از. است

 (.:6Harlambos et.al,2000): کند یم فراهم را افتهی نظم ۀجامع ازین مورد یراهنما

. است آن یوندبخشیپ تیخاص یاجتماع نقش تیاهم الکمن توماس و برگر. ال تریپ نگاه از

 یها وهیش ۀافتی تینیع و کالن سطح ییمعنا جهان یعنی یآگاه و فرهنگ نیب یاجتماع نقش

 شود آشکار افراد یبرا جهان شود یم موجب که یامر. کند یم جادیا وندیپ تیواقع یذهن

(Ritzer, 1988: 349) .دانند یم دانش مختلف یقسمتها یانجیم و واسطه را نقش الکمن و برگر .

 دانش مختلف یبخشها با آن ارتباط به توجه با یهمگان دانش ۀاندوخت مجموعه در فلسفه نقش

 و لیوک مجرم، با ارتباط ازمندین که یقاض کی مانند. است ارتباط از یخاص نوع ازمندین یبشر

 الکمن، و برگر)است متفاوت یدانش ازمندین کیهر با ارتباط یبرقرار یبرا اما ،است خود همسر

 همان،)کند یم باز جامعه دانش ۀاندوخت کل به ورود ریمس و کانال واقع در نقش(. 19: 1375

 است یا مجموعه دانش ۀاندوخت الکمن، و برگر نقش یۀنظر از الهام با ،فلسفه مورد در اما(. 11

 ارتباط و گرید یبخشها با ارتباط. کند یم فایا یخاص نقش نقش، یفایا هنگام آن از ییبخشها که

 هم بر جامعه در دانش رایز است ضرورت کی نیا و است شدن یبخش دو متضمن نقش یکل

 دانش دهد یم رخ کار میتقس که یهنگام واتفاقاً است کار میتقس سبب تراکم. شود یم انباشته

 آورد یم وجود به را شده استاندارد یحلها راه چون. کند یم رشد یخاص نقش به مربوط یخاص

 یعنی. هستند هدف و ابزار ۀرابط ییشناسا ازمندین حلها راه. داد انتقال و آموخت را آنها توانیم که

 شودیم دانسته الزم خاصش فیوظا یاجرا یبرا که آنچه با دیبا  فن ای شاخه آن متخصص

 به زین را بخش آن تیریمد دانش در تخصص تیمسئول  واقع در(. 110همان،) باشد آشنا

 یشناس پیت نیهم دانش مهم بخش کی اتفاقاً (. 111 همان،) سازد یم محول متخصص

 را متخصصان نیا دیبا ابتدا البته. دارد ازین متخصصان نیا به جامعه. است دانش متخصصان

 و یسردرگم دچار را یعام افراد است ممکن تخصص شدن دهیچیپ چند هر -کند ییشناسا

 (. 111 همان،)کند یآشفتگ

 صیتشخ هنجار و حق انتظارات، گاه،یپا شامل سفهفل یاجتماع نقش ابعاد ،آمد آنچه بنابر

 . شود یم بحث کیهر دربارۀ نظر مورد متفکران ۀشیاند ادامه در که شد داده
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   قیتحق روش  
 یاجتمواع  نقوش  موورد  در شومند یاند دو ۀشو یاندۀسیمقا موضووع . اسوت  موضوع از یتابع روش

 کوه  یهنگوام . اسوت  متفکوران  نیو ا از مانوده  جوا  به اسناد و آثار به محدود پژوهش. است فلسفه

 موورد  واسوطه  بوا  دیو با پوژوهش  موضووع  است یاسناد یمدرکها به محدود پژوهشگر اطالعات

 در یمحتووا  و مودارک  و اسوناد  منظور نجایا در واسطه(. 30: 1373 ،یهولست)ردیگ قرار پژوهش

 چنود  آن یط و باشد یفیک ای یکمّ تواند یم که است سهیمقا قیتحق روش نیبنابرا. است دسترس

 نیبو  تفواوت  و اشتراک وجوه تا کند می یبررس را شتریب ای نمونه دو یاجزا و ندهایفرا ا/یو ریمتغ

 ازنظر قیتحق نیا مانند سهیمقا مورد یها نمونه که ینگامه(.120: 1395 ،یزمان)ابدیدر را ها نمونه

 صوورت  زیو ن یپژوهو  رونود  ینووع  واقع در است( یاسدآباد و یفاراب)متفاوت یخیتار تیموقع

 حرکوت  توا  شوود  یم یبررس یزمان مقطع چند در موضوع ،یپژوه روند یطول روش در. ردیگ یم

 مطالعوه  زموان  طوول  در( مشوابه  مهوم  یژگو یو در اموا )متفواوت  یهوا  نمونوه  بوه  توجوه  با دهیپد

 لیو تحل فون  قیو تحق ابزار و است یا سهیمقا قیتحق روش نجایا در(. 67: 1372 ،یساروخان)شود

 و محتووا  واحود  ،یریگ نمونه ،ینظر چارچوب نییتع شامل محتوا لیتحل یکل طیشرا. محتواست

 هیو نظر ازمنود ین مطالعوه  موضووع  آرا و شوه یاند مورد در یریگ جهینت. است لیتحل یبند طبقه یۀته

(. 119: 1382 پوور،  عیو رف)شووند  یمعرفو  یبررس مورد یرهایمتغ و ها هیفرض آن اساس بر تا است

 محتووا  واحود . باشد زین میتعم قابل که یا گونه به شود یم انجام مسئله یتضامق به نمونه انتخاب

 یعنو ی لیو تحل یهوا  طبقوه (. ا)باشد سرمقاله ای جمله لغت، تواند یم که است سنجش واحد منظور

 یتئوور  کی اساس بر لیتحل که است ازین مورد یوقت یبند طبقه نیا. محتوا یواحدها یبند طبقه

 بخوش  در کوه ،قیتحق یرظو ن چارچوب بر یمبتن یاصل میمفاه ادامه در (.120-121 همان،)باشد

 .شود یم یمعرف شود، یم داده قرار سهیمقا و محتوا لیتحل اریمع ق،یتحق یها افتهی

 بر. است شمندیاند دو آثار نیب در فلسفه یاجتماع نقش به مربوط یکتابها شامل قیتحق ۀنمون
  و یفاراب از منتزعه فصول و نهیمد استیس ،فاضله ۀنیمد اهل یآرا یکتابها به توان یم اساس نیا

 نیا یها رساله شامل محتوا واحد. کرد اشاره یاسدآباد از هیجمال مقاالت و1رساالت مجموعه

 و یاسدآباد از تیوترب میتعل ،فلسفه و نید ،انسان سعادت ،هیچرین یها رساله. است شمندانیاند

 یبند طبقه مترجمان یسو از اما است یبند میتقس فاقد که هیمدن استیسو فاضله ۀنیمد یها رساله
 یاجتماع نقش ینظر چارچوب اساس بر یبررس مورد یها رساله یمحتواها یبند طبقه. است شده

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
 .است یالوثقعروه از یگرید شیرایو 1
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. است شده انجام فلسفه ازین مورد یهنجارها و فلسفه حق فلسفه، از انتظار فلسفه، گاهیپا طبقات به
 .شود یم ارائه ینظر یبند طبقه نیهم ساسا بر  یبعد بخش در محتوا لیتحل

 یاجتماع گاهیپا که است یفرد از انتظار مورد رفتار یاجتماع نقش از منظور: یاجتماع نقش

 (. 1017: 1391 بردسال، و دنزیگ)کند یم اشغال را یخاص

 ای گروه در فلسفه تیگاهموقعیپا از منظور ،نجایا در ی،اجتماع نقش یۀنظر اساس بر: گاهیپا

 یا مجموعه نید. است استیس و عرفان علم، اخالق، هنر، ن،ید شاملیبشر دانش از یا وعهمجم

 آنها به نسبت احترام و ترس و نمادها شامل هستند بندیپا آن به اجتماع کی یاعضا که یدیعقا

 در ارزشها ۀمطالع اخالق(. 1012: 1391 بردسال، و دنزیگ)ینیآئ فاتیتشر و مراسم در شرکت و

 از یجزئ علم(. 232: 1370 ،یساروخان)عمل و دهیعق شه،یاند ینادرست ای یدرست نییتع جهت

 که ییها دهیپد یفرض وقوع احتمال منظم انیب یبرا ییها تیفعال سلسله شامل که است شناخت

 زین استیس(. 660: 1370 ،یساروخان)شود یم شمرده ارز هم نظر مورد یهدفها به توجه با

 یتهایفعال یمحتوا و تیماه بر یرگذاریتاث یبرا قدرت با منازعه ای تقدر بستن کار به یروشها

 (. 1009: 1391 بردسال، و دنزیگ)یتمحکو

 دیبا که وجوددارد آن از یتوقعات کند یم فایا فلسفه که یاجتماع نقش اساس بر: انتظارات

 .شود نیمأت

 را انتظارات تا رددا ازین فلسفه که است ییفرضها شیپ و مقدمات و ملزومات منظور: حق 

 .سازد برآورده

 از یخاص نوع و اند یفرهنگ یارزشها تجسم ای بازتاب که است رفتار قواعد هنجار: هنجار

 (.1008: 1391 بردسال، و دنزیگ)کند یم زیتجو را رفتار

 و یفاراب ابونصر یآرا سهیمقا و قیتحق ینظر چارچوب اساس بر شده لیتحل یمحتوا

 . شود یم ارائه فلسفه یاجتماع نقش مفهوم ابعاد اساس بر و واحد یجدول یط  یاسدآباد نیالد جمال

 قیتحق یها افتهی
 یمعرفو  کوه  یروشو  اسواس  بر و لیتحل فلسفه یاجتماع نقش دربارۀ متفکر دو آثار بخش نیا در

 و فلسوفه  حق فلسفه، از انتظارات معرفتها، گرید نیب در فلسفه گاهیپا بیترت به شود یم ارائه شد،

 نیالود  جموال  سوسس  و یفواراب  ابونصور  ابتودا  یزمان بیترت به متفکر دو نظر از فلسفه یهنجارها

 .  شود یم ارائه یاسدآباد
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 فلسفه گاهیپا - یاجتماع نقش

 یعنو ی لفهؤم نیاول به قسمت نیا در شد، آورده یاجتماع نقش یها لفهؤم از که یفیتعر اساس بر

. اسوت  نظرمودّ  گور ید یمعرفتها با فلسفه ارتباط گاهیپا زا منظور.شود یم پرداخته یاجتماع گاهیپا

 انیو ب عرفوان  و اخالق ن،ید شامل گرید ۀحوز چند با را آن ارتباط فلسفه، از سخن هنگام یفاراب

 فلسوفه  یعملو  عود بُ حاصول  فلسوفه  ییبایز و است ییبایز جنس از فلسفهی،فاراب نگاه از. کند یم

 و اخوالق  اسوت، یس ن،یو د همچوون  یعلوم و معارف هب یکینزد ازمندین عمل یبرا فلسفه. است

 .  آنهاست از یمند بهره و  عرفان

 معرفت ابزار. افتیدر کیهر معرفت کسب ابزار قیطر از توان یم را فلسفه و نید ارتباط 

 یابیدست ابزار دانش و عقل با فلسفه. است یوح نید معرفت ابزار و است دانش و عقل یفلسف

 ؛103: 1388 ،یفاراب)است مانیا و اعتقاد بر یمبتن یوح اما ابدی یم در را سعادت و کمال به

 دو با اما شود می نائل خداوند درک به نید مانند زین عقل ،یفاراب زعم به(. 238: 1389 ،یشیقر

 از یریگ بهره با دارد یسع یفاراب. لیتخ یگرید و عقل استدالل و برهان با یکی متفاوت، ابزار

 که یاختالف و تفرقه از را فاضله ۀنیمد ،ینید معرفت امر در استدالل و رهانب یعبارت به و عقل

 مخل را آن و بود شهیاند یلیتخ ۀویش نگران اریبس یفاراب. برهاند دارد یپ در یلیتخ شناخت

 .دانستیم یاجتماع انسجام و وحدت

 رایز. ستین هفاصل استیس و اخالق نیب ی،فاراب نظر از فلسفه و استیس علم ۀرابط مورد در

 یاراد افعال و اعمال تحقق استیس و است ینظر یبحثها شتریب اخالق. اند یمدن علم دو هر

 ،یاضیر ینظر علوم شامل ینظر ۀفلسف که تفاوت نیا با البته(. 14: 1390 ،یفاراب)است انسان

 مالاع بر یآگاه به یابیدست یجستجو در یمدن ای یعمل فلسفه و است عهیمابعدالطب و یعیطب

 جوامع یبرا که یمعرفت. شود یم صادر آن از کوین اعمال نیا که است ییخو و خلق و کوین

 نظر از کند یم اعطا جوامع به را آنها حفظ و امور لیتحص ییتوانا و آورد یم بار به کوین اخالق

 با زین اول سیرئ یها یژگیو جهت از استیس(. 74: 1380 ،یفاراب)دارد نام یاسیس ۀفلسف یفاراب

 یعمل و ینظر یلتهایفض و فنون و علوم کسب اول سیرئ استیر شرط. دارد ارتباط فلسفه

 نهیمد در رتهایس و خصلتها هم و است یفرد اخالق و اعمال شامل هم استیس علم. است

 . است یفلسف معرفت و درک ازمندین اول سیرئ نیبنابرا(. 13-14: 1390 ،یفاراب)است

 علومۀهم مدخل واقع در زبان و منطق. است زبان و منطق علوم مندازین فلسفه یفاراب نظر از

 یایمه را آن ذهن پرورش با یمعرفت هر از شیپ دیبا منطق(. 27: 1374 خوشرو،) هستند
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 به دیبا زین زبان ثیح از لسوفیف منطق بر عالوه(. 75: 1390 ،یفاراب)دینما یفلسف یشیاند درست

 نقش یفایا یبرا فلسفه یفاراب نظر از نکهیا جهینت(.32: 1354 ،ینویم)ابدی دست وافر قدرت

 نهیمد در یجمع و یفرد اخالق تیتقو  و یهمبستگ و انسجام همچون خود یاجتماع و یعمل

 . است ازمندین زبان و منطق ،یاسیس ،ینید یمعرفتها با ارتباط به استدالل و انیب توان و

 نیا به. است یکاربرد معارف جزء علوم نیب در فلسفه یفاراب نظر از که شود یم گرفته جهینت

 . است زبان و منطق است،یس اخالق، ،ینید معرفت جمله از معارف گرید با ارتباط ازمندین منظور

 ۀشیاند یها حوزه از یکی عنوان به را یشاعر و شعر  ،یفاراب از متفاوت ینگاه با یاسدآباد 

 نیدورتر یبدو اعراب که کند یم اشاره چند هر. دیستا یم اریبس دارد سروکار لیتخ با که یانسان

 ،یاسدآباد)است لیتخ بر یمبتن یاشعار داشته که یمعرفت تنها و است بوده تمدن از جامعه

 هر دیگو یم است لیتخ بر یمبتن آن اصلی سهم که یشاعر و شعر مورد در اما(. 108: 1379

 نظم ذوق و شعر حهیقر یو. ابدی یم شیافزا گروه نیا باشد ادیز معارف و علوم جامعه در چقدر

 عقول که ینحو به کند یم اختراع دیجد افکار آورد، یم فراهم عیبد یمعان چون دیستا یم را

 گوهر ارزش کم و ساده مواد از کند یم رسوخ یمعان عمق به غواص مانند. کند یم رهیخ را انسان

 در شجاعت و جانیه موجب که ینحو به دهد، یم ییبایز و شکل را شکل یب مواد. ندیآفر یم

 (.156: 1312 ،یاسدآباد)کند یم عمل به دعوت را آنها و شود یم ترسو نفوس

 شعر. شود انسانها طبع مطبوع تا دهند یم نتیز و کنند یم بایز را یمعان دست رهیچ یشعرا

 بیردلف کلمات با را اخالق مکارم و کند یم پاک نفوس لوح از را ناپسند صفات و خشن اخالق

 و حکمت شقراولیپ و جلودار اول را حهیقر نیا یاسدآباد. آموزد یم بدکردار و خشن افراد به

 است بوده نهیمد به جامعه یارتقا یبرا کننده دعوت نیاول یانسان عالم در نیبنابرا. داند یم فلسفه

 (.156-157: 1312 ،یاسدآباد)

 فلسفه از یجامع نسخه قرآن. است قرآن فلسفه و حکمت معلم نینخست یاسدآباد نظر از

 ینادان و جهل نیگزیجا را معرفت تا شد نازل نآقر است معتقد مقابل در. است بزرگ عالم نیا

 (. 108: 1379 ،یاسدآباد)کند دیتقل و دیترد نیگزیجا را خرد و

 آوردند فرود میتعظ سر انیزردشت ان،یهودی ان،یحیمس مقابل در قرآن وجود با مسلمانان اگر

 نظر از(. 109 :1379اسدآبادی، ) است بوده عقل مقام علو و علم رفعت و شرف به یابیدست یبرا

 خود دیبا مسلمانان. است دهیپسند یامر گرید جوامع از صنعت و هنر و علوم کسب یاسدآباد

 (.152: 1379اسدآبادی، )بدانند فنون و علوم کسب یبرا یگرید کس هر از تر محق را
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 یاتیجزئ از یکل ادراک فلسفه. نگرد یم علوم کردن یکاربرد خدمت رد را فلسفه یاسدآباد

 قران متون از یریگ بهره ازمندین که گونه همان فلسفه رشد نیبنابرا. است علوم دستاورد که است

 ملل از دیتقل یاسدآباد نهیزم نیا در. است یبشر علوم یدستاوردها از یریگ بهره ازمندین است،

 از که است یحد تا یاسدآباد یبرا گرید ملل از علوم کسب تیاهم.شمرد یم زیجا را گرید

 فنون و علوم تا کند وادار را آنها دیبا مسلمانان ینید تعصب. کند یم استفاده ینید تعصب مفهوم

 انسان و سعادت ۀرسال در(. 152: 1379اسدآبادی، )اموزندیب گرید جوامع از را هنر و عیصنا و

 کشف ،یپرست وطن ش،یستا شهرت، تفوق، ذات، حب ات،یح حب همچون ینفسان یقوا به

 حد دو نیب که( 139-164: ،1379اسدآبادی، کند یم اشاره یعلم آثار انتقاد نام، یبقا قت،یحق

 و جد رفاه، بشر، نوع تداوم خدمت در ینفسان یقوا اعتدال طیشرا در. دارند قرار طیتفر و افراط

 و علوم رشد خ،یتار از گرفتن درس اخالق، کارمم ،یعموم مصالح و یفرد کمال جهت جهد

 نیا در. دهد یم قرار علم رشد خدمت در را ینفسان یقوا که شود یم پژوهش و قیتحق و فنون

 طیتفر و افراط حد دو نیب اعتدال راه افتنی خدمت در عقل و فلسفه یاسدآباد نظر از ،ریمس

. کند یم ذکر آن طیتفر و افراط حد دو رد را ینید تعصب یاسدآباد مثال یبرا. است نیآفر نقش

 ریغ به منسوب که داند یم یعیصنا از نفرت و ومعارف علوم از یدور را ینید تعصب در افراط

 گذشته قرون مانیحک و لسوفانیف به طیتفر حد در و(. 151 :1379اسدآبادی، )است مسلمانان

 به انیونانی از را فلسفه و حکمت که مالصدرا و یسهرورد نا،یس ابن ،یفاراب مانند کند یم اشاره

(. 11-112 :1379اسدآبادی، )دندیبخش تداوم را آن و گرفته نقد و ملأت بدون و یدیتقل صورت

  افراط از نهیزم نیا در اما. کرد اخذ فلسفه و حکمت خدمت در گرید جوامع از را علوم دیبا

 داد قرار عام و یکل نیقوان قالب در را علوم از حاصل متکثر اتیجزئ حال نیع در  و کرد زیپره

 ،یپزشک ،یدامسرور و یکشاورز فنون مانند. کرد یبند طبقه و دیبخش نظم را نیقوان آن و

 آنها، بیترک و ها هیادو خواص و یولوژیزیف ،یجراح و طب و هندسه و حساب ات،یاضیر

 محل از لسفهف یاسدآباد نزد(.105: 1370اسدآبادی، )منزل ریتدب علم و هوا و آب و یمیش

 . ابدی یم قوام آنها به یبخش نظم و یبند طبقه و عام و یکل نیقوان  نیا کشف

 یمعرفتها با فلسفه ارتباط از اما داندیۀم یفلسف ۀشیاند و عقل اوری را شعر یاسدآباد چند هر

 تواندیم که ندیبیم یعامل را فلسفه علوم، انواع به اشاره با یمتعدد موارد در. ستین غافل گرید

 ،یکشاورز)یعیطب علوم ،(یمیش ک،یزیف ات،یاضیر)هیپا علوم شامل یبشر گرید یهامعرفت

 ۀجینت در عقل کمال خدمت در را( یمدن سعادت)یانسان علوم و( یهواشناس طب، ،یدامسرور
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 بر دو هر یفاراب و یاسدآباد(. 116 : 1379اسدآبادی، )دهد قرار شتیمع کمال و نفس کمال

 با آن ۀسیمقا و گرید معارف با فلسفه ۀرابط به شتریب یفاراب. دارند دیکأت فلسفه یکاربرد نقش

 معارف با فلسفه ۀرابط به یاسدآباد که یصورت در. دارد اشاره آنها از فلسفه ۀبهر و گرید معارف

 یفلسف ۀشیاند انیبن تیتقوی،اسدآباد نظر از. دارد اشاره آنها کردن یکاربرد جهت از  گرید

 در آنها از گرفتن بهره و علوم کردن یکاربرد خود ۀنوب به اما است، علوم اتیجزئ ازمندین

 یبرا علوم و فلسفه. است فلسفه ازمندیروزمره،ن یزندگ در شتیمع یراحت و رفاه خدمت

 . گرندیکدی ملزوم و الزم شدن یکاربرد

 فلسفه انتظارات - یاجتماع نقش
 بوه   واحود  روش بوا  نوه یمد اهول  اموا  اسوت  تسعاد سمت به نهیمد اهل تیهدا لسوفیف هدف

 نیهمو  بور . ابنود ی یلدرمیتخ راه از گرید یبرخ و عقل راه از  را معرفت یبرخ. رسند ینم معرفت

 عووام . اسوت  متفواوت  نوه یمد اهل عوام گروه و لسوفیف نزد معرفت کسب ی،فاراب نظر از،اقیس

 نائول  خداونود  معرفوت  بوه  خود ارپند با پس ،ابندی دست خداوند قتیحق به عقل با ستندین قادر

 عوامانه فهم نسبت به و است یلیتمث گروه نیا معرفت. بدانند را آن قتیحق آنکه بدون شوند یم

 رایز. است ارجح یالیخ معرفت بر یعقل معرفت. شود استفاده کینزد و دور یمثالها از دیبا آنها

 مصون است اختالف و تفرقه که یلیتخ معرفت یژگیو نیتر مخرب و نیبزرگتر از یعقل معرفت

 رد،یو گ خوود  به یمختلف درجات تواند یم لیتخ(. 55: 1374 خوشرو، ؛238: 1389 ،یفاراب)است

 در اتفاقواً  موردم  شتریب(. 199: 1371 ،یفاراب) ردیگ قرار نقص ای دیترد مورد باطل، تواند یم یحت

 سیرئو » مانند یامور قتیحق ل،یتخ یروین قیطر از تواند یم تنها گروه نیا. دارند قرار گروه نیا

 اموور  قیحقوا  ی،فواراب  نظر از. ابدیدر  را است گذارپ اثر نهیمد سعادت بر که «فعال عقل» و «اول

 ،یفواراب )اسوت  اریبسو  شوود  یمو  اسوتفاده  آنها شناخت یبرا که یلیتخ یها وهیش اما ستین متکثر

(. 36: 1371 ،یسجاد)شود یم شناخته فعال عقل ۀافاض با و 1عقل قیطر از سعادت(. 198: 1371

 سووعادت سووت،ین سووعادت واقعوواً کووه را امووور از یپارهووا لیووتخ ،نشووود اسووتفاده عقوول از اگوور

 بمانود  باز خود کار از عقل اگر یفاراب نظر از که ستین راه یب پس(.36: 1371 ،یسجاد)پندارد یم

 (.  36: 1371 ،یسجاد)شود یم جادیا شر

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
 متن کردن روان منظور به. است شده اشاره عقل به زین متون از یبرخ در.  کند یم اشاره ناطقه ۀقو به شتریب یفاراب 1

 .شودیم استفاده عقل معادل از شتریب
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 یعقل خداوند به میحک و لسوفیمعرفتف است، یلیتخ نهات  آنها معرفت که یمردم مقابلِ در

 و دیترد و شک از یخال و ینیقی است، یعقل چون لسوفیف معرفت(. 238: 1389 ،یفاراب) است

 که است لسوفیف همان فاضله ۀنیمد اول سیرئ(. 55: 1374 خوشرو،)است همگان قبول مورد

 کوین کنش تواند یم پس. ندارد ازین گرید کس چیه به دانش نظر از و است افتهیدر را معرفتها ۀهم

 نیچن با فاضله ۀنیمد. شود یم یوح او یسو به شود گفته است ستهیشا که یا گونه به ابدیدر را

 اتیح است قلب به وابسته بدن اتیح که گونه همان(. 205: 1388 ،یفاراب) دیآ یم دیپد ییشوایپ

 ۀنیزم و مراتب میتنظ است، اجتماع ییاجرا سامان موجب رایز. است اول سیرئ به وابسته زین نهیمد

. پردازد یم آن رفع به اختالف بروز صورت در و کند یم فراهم افراد در را یاراد ملکات جادیا

 قوه.است یقو او لیتخ قدرت هم و عقل قدرت هم چون است قادر امور نیاۀبرهم اول سیرئ

 از یناش اول سیرئ استیر. رساند یم ینب قامم به را او لیتخ قوه و لسوفیف مقام به را او عقل

: 1374 خوشرو،)است شده متصل فعال عقل به لیتخ و عقل قوه واسطه به که است او کامل نفس

. ابدی دست امور یعقل و یعیطب علل به که ابدی دست کمال به تواند یم یکس یفاراب نظر از(. 51

 کمال به یابیدست ابزار عقل ریمس از. است کمال که ابدیدر را نشیآفر هدف تواند یم یکس نیچن

. است سعادت به دنیرس یبرا عمل به اقدام  یعمل عقل. دارد نام یعمل عقل که شود یم ییشناسا

 ستهیشا کنش که است یخداداد یشناخت و نشیب یوح. است ممکن زین یوح قیطر از یعمل عقل

 کاهن. است گو بیغ کاهن و یعیطب دانش یدانا مانند الیخ و عقل تفاوت اما دهد یم نشان را

 به را یبد و شر یفاراب(.  103: 1388 ،یفاراب)است کم دانش از او ۀبهر چون کند یم ییگو بیغ

 (. 36: 1371 ،یسجاد)دهد یم نسبت عقل به را یخوب و ریخ و لیتخ

 از تفرقه و اختالف رسد یم نظر به و است نیآفر تفرقه معرفت یلیتخ ۀویش ی،فاراب نظر از

 ،مقابل در. است ریناپذ اجتناب یلیتخ شناخت یپ در که است یشر نیبزرگتر یفاراب نظر

 دارد یسع یفاراب ،رو نیا از. است نیآفر وحدت یلیتخۀویش از شیبیعقل ۀویش از یریگ بهره

 و عقل لیسب بر بلکه لیتخ لیسب بر نه را فاضله ۀنیمد که کند زیتجه یا گونه به را اول سیرئ

 که یعقل معرفت با یفاراب نظر از کمال. کند تیهدا است، تفرقه و لیتخ از دور به که فلسفه

 مند بهره لیتخ یروین از زین اول سیرئ هرچند. دیآ یم دیپد است، یعیطب علل به  دانش بر یمتک

 تفرقه از زیپره و کمال و سعادت سمت به را نهیمد اهل تواند یم که است عقل مدد به اما است

 . کند تیهدا شر و
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 ،نخست ۀمرحل در. است شتنیخو در یتعالیبار ذات تعقل ۀجینت جهان ی،فاراب نظر از

 عالم که است یبرزخ فعال عقل. دآمدیپد فعال عقل نهم، عقل و انتها در و اول عقل نشیآفر

 یبرا رو آن از فعال عقل به معرفت(. 265: 1348 توماس،) دهد یم وندیپ ماده عالم به را یروحان

 به دنیرس کامل و یینها سعادت. رساند یم کمال مراتب تینها به را یآدم که است مهم نهیمد

(. 133: 1377 ،یفاراب) است القدس روح ای نیاالم روح همان فعال عقل. است فعال عقل ۀمرتب

(. 133-136: 1371 ،یفاراب) است نفس ۀمرتب از قبل بالفاصله و ملکوت ۀمرتب نیآخر فعال عقل

 و( ینظر ۀفلسف) حکمت به افتنی دست یبرا یفاراب نظر از اش یهست اساس زا که ینفس

 (.  105: 1388 ،یفاراب)است( یعمل ۀفلسف) لتیفض

 یلیتخ شناخت یجا به رود یم انتظار فلسفه از ی،فاراب نظردر  که شود یم گرفته جهینت

 کار به سعادت یسو هب نهیمد ییراهنما منظور به ،یلیتخ معرفت کنار در را یعقل معرفت صرف،

 . است فاضله ۀنیمد اول سیرئ اتیضرور و کماالت از یفلسف و یعقل معرفت. ردیگ

 از مراقبت و اتیح حفظ یبرا که کند یم اشاره انسان وجود در یاصول و ها قوه به یاسدآباد

 و شتیمع و یزندگ یضرور یازهاین آوردن دست هب یبرا یعنی. است ازمندین آنها به خود نوع

 دیتهد را انسان نباشد یعضو هر. هستند مهم بدن یاعضا مانند. است کمال با مأتو یزندگ البته

 عقل مراقبت تحت دائم دیبا ها قوه. کند نیمأت را اتیح اتیضرور تواند ینم چون کند یم

 یاسدآباد نظر از چون. شود یم آشکار فلسفه تیاهم که نجاستیا .(145: 1379 ،یاسدآباد)باشد

 سبب واندت یاخالقم یدرست و لیتعد با فلسفه. است اخالق لیتعد و یدرست سفهفل هدف

 اصول و ها قوه لیتبد یاخالق اصول ی،اسدآباد نظر از(. 127: 1379اسدآبادی، شود عالم تیمدن

 نیمأت اخالق اصول طیشرا نیا در. است عقل مراقبت و نظارت تحت فعل به انسان یوجود

 ی،اسدآباد نظر از. فلسفه مدد به مگر شود ینم یط ریمس نیا(. 145 :1379اسدآبادی، )شود یم

 و انسان درک عیوس یفضا یسو به یوانیح درک تنگ ۀریدا از جامعه و انسان خروج فلسفه

 تیبربر و توحش از نجات و یینایب و رتیبص به یکور لیتبد است، وهم و یکیتار از یدور

 اتیح رییتغ سمت به انسان حرکت و است یدانکار و دانش فاضله ۀنیمد به شدن داخل یبرا

(. 103-104 :1379اسدآبادی، )است انسان کمال آن تیغا که یعقل اتیح یسو به انسان

 کند، نظارت است انسان وجود در که ییها قوه دفع و جذب بر حکمت و عقل که یهنگام

 نفع و سود شود گونه نیا اگر. شود خارج :1379هماناسدآبادی، )شود یم محقق یاخالق اصول

 اجتماع یتباه و شتیمع یسخت ،یشخص هالک یمعنا به که شود یم لیتبد فساد به آنها
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 آن اعتدال حد و طیتفر و افراط حدود و ینفسان یقوا فهرست(. 145: 1379اسدآبادی، )است

 . است شده ارائه 1 ۀشمار جدول در شود نییتع فلسفه مدد به دیبا که

 اعتدال و طیتفر و افراط نقاط و ینفسان ۀنگاده یقوا 1 ۀشمار جدول

 افراط اعتدال طیتفر قوه

 و خوردن به لیم

 ازدواج
 نوع تداوم نوع انقراض

 و هالک و امراض و مزاج فساد

 یاجتماع ئتیه فساد

 گرانید حقوق کردن عیضا رفاه یبدو یزندگ ذات حب

 و  یبرتر لیم

 فوقت

 تیوانیح درجه در ماندن

 یاجتماع ئتیه یتباه و حسد

 محرک جهد، و جد

 یبخت کین یسو به اول

 یدور یفرد ضرر و تکبر

 یجمع ضرر ،ینیگز

 نام و شهرت حب

 یآور

 و لهیح با باشد عمل بدون

 است رنگین

 زحمت و رنج تحمل با

 جهت در تالش باشد

 یعموم منافع

 تالش باشد لهیح با توام

 با شهرت کسب یبرا یهمگان

 رنگین و لهیح

 شیستا به لیم

 شر ذمّ و کمال

 نکوهش

 انسجام یختگیگس و یدشمن -

 جامعه

 کمال

 اخالق مکارم -

 تملق

 اخالق فساد -

 و کشف به لیم

 علتها قیتحق

 و ها افسانه به خیتار یجا به

 باشد عالقه یپرداز افسانه

 از گرفتن درس-

 خیتار و گذشته

 اتیح اسباب یراحت-

 است نشده قائل آن بر یحد

 نام یبقا به لیم

 فوت از پس

 جامعه انحطاط-

 یبدو یزندگ -

 اختراعات فنون، علوم،

 یترق و امت یترق

 جامعه

 و لعن با -یجمع یکشتارها

 است مأتو نینفر

 از انتقاد به لیم

 یعلم آثار

 یبدو یزندگ-

 یسنت یزندگ -

 معارف رشد فضائل،

 رشد ،یعلم داتیتول

 عقل

 عقل توقف ،ییجو بیع

 جسم یسست

 به لیم

 یپرست وطن
 یگیروماف

 ینید تعصب

 یقوم تعصب

 یدشمن و عداوت

 وحدت و یکسارچگی محو

 داشتن به لیم

 معرفت
 عمل فقدان ،ینادان و جهل

 عیصنا علم، رشد

 تیتقو-عقل لیتکم

 نفس

 به یانتزاع علوم به پرداختن

 صرفبه جدل و بحث صورت

 عمل از دور

 139-157: 1379 ،یاسدآباد: منبع
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 به توجه با. دارد انتظار فلسفه از یاسدآباد که است ینقش دالاعت ستون کی شماره جدول در

 و یابی علت. است مسلمانان انحطاط علل به پرداختن فلسفه از انتظار عقل و اخالق ۀرابط

 شده رهنمود خداوند توسط که یخالص راه. ایبال نیا از یخالص جهت یساز چاره

 سمت به کننده تیهدا و است میحک کتاب نآقر یاسدآباد نظر از(. 115: 1379 ،یاسدآباد)است

 یشههایر که است آمده میکر نآقر محکم اتیآ در(. 165: 1312 ،یاسدآباد) است میمستق صراط

 عیسر لیتبد و قرآن با اعرابۀرابطه یخیتار ۀتجرب. است شده نهاده مطهره نفوس در حکمت فنون

 شده آورده رابطه نیا بر که است یلیدل تیمدن و ینیجانش کی به یبدو و صحراگرد اقوام از آنها

 یا زهیانگ و عامل اما. است شده داده قرار یفطر طور به انسان وجود در که است ییروین عقل. است

 و نفس کمال شت،یمع کمال یعنی تیمدن. شود حاصل تیمدن تا آورد در حرکت به را آن دیبا

 زیتم لهیرذ ملکات از فاضله خالقا  که است فلسفه قدرت با(. 109: 1379 ،یاسدآباد)عقل کمال

 عقل. شد اختراع اخالق فن که است نفس از مراقبت یبرا و دیآ دیپد نفس کمال تا شود یم داده

 آسوده دو نیا از انسان یوقت. دهد سوق شتیمع کمال و بدن صالح سمت به را انسان تواند یم

 (. 106 :1379اسدآبادی، )کند یم نظر( فکر)خودش سمت به فکر شد

 نآقر به علم ۀانداز به کس هر است، نآقر یاصل گر تیهدا و معلم یاسدآباد نظر از چند هر

 او(. 110 :1379اسدآبادی، )ابدی دست یانسان کمال و شتیمع کمال و عقل کمال به تواند یم

: 1312 ،یاسدآباد)انیشوایپ نقش و یژگیو اما کند ینم اشاره اول سیرئ نقش به یفاراب مانند

 ،( 109: 1379 ،یاسدآباد)مطهره نفوس ،(138:  1379 ،یاسدآباد)یروحان بیطب ،(120-119

، ( 118: 1379 ،یاسدآباد)مسلمان ۀفالسف و(  119-138: 1379 ،یاسدآباد)دانشمندان

 اشاره( 118:  1379 ،یاسدآباد)نگاران روزنامه و لفانؤم و سندگانینو و بانیخط و انیگو سخن

 مندبهرهیخاص یتیوشخص یمعرفت یهایژگیو از است الزم که(138: 1379 ،یاسدآباد) کند یم

 که(  106: 1379 ،یاسدآباد) فلسفه قدرت از یمندبهره یمعرفت یهایژگیو از منظور. باشند

( 109: 1379 ،یاسدآباد)نفس کمال  ،( 109: 1379 ،یاسدآباد) شتیمع کمال و فهم آن انعکاس

: 1379 ،یاسدآباد)مردم با محبت و یدوست یتیشخص یهایژگیو از منظور. است یعقل کمال و

 نفوذ و تیمحبوب و( 118-119: 1312 ،یاسدآباد)جامعه اصالح به دیام و ینیبخوش ،( 138

 (. 115:  1379 ،یاسدآباد)است مردم نیب کالم

 یقوا یرو شیپ را اعتدال راه ینآقر حکمت از یریگ بهره با فلسفه دارد انتظار یاسدآباد

 در فلسفه قدرت از یمند بهره صورت در زین لسوفانیف و دانشمندان ان،یشوایپ. دهد قرار یانسان
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 با یاجتماع یقو ارتباط با مجرب و نیب خوش ،یعقل کمال و شتیمع کمال ،ینفسان کمال ابعاد

 نهیمد سعادت و ینفسان یقوا در اعتدال راه افتنی که فلسفه یعمل نقش تحقق به تواند یم مردم

 .ابدی دست است

 فلسفه حق - یاجتماع نقش

 دسوت  ازمندین خود یاجتماع نقش یاجرا یبرا رو نیا از ردیگ یم بهره یعقل یها وهیش از فلسفه

 دو معرفوت  کسوب  یعقل ۀویش(. 103: 1388 ،یفاراب)است نشیآفر یعقل و یعیطب علل به افتنی

 گونوه  دو زیو ن آن از جمنوت  فلسوفه . یعمل عقل و ینظر عقل ینامها با است ینظر و یعمل ۀگون

 کوه  آنچنان است قتیحق به نسبت معرفت یپ در ینظر عقل. است یعمل فلسفه و ینظر ۀفلسف

 به که برد شیپ نجاآ تا را عتیطب علم تا کیزیف نجوم، ،یاضیر دانش صورت به ینظر ۀفلسف در

 کوه  ی،ضورور  و یکلو  مقودمات  بوه  توان یم ینظر عقل با(. 102: 1388 ،یفاراب)برسد فعال عقل

 وابسوته  آنهوا  بوه  یبشور  دانوش  یها هیپا یعنی. شد آگاه ،دهد یم لیتشک را یبشر دانش یها هیپا

 بوه  البتوه (. 38-39: 1388 ،یفاراب)شود یم آغاز آن از ما دانش که ییها هیپا و یکل مقدمات. است

 (. 101: 1388 ،یفاراب)است تفکر و شهیاند سرگرم همواره ینظر ۀفلسف ؛شود ینم کسب یسادگ

 آنها به دیبا که است مدن ریتدب و منزل ریتدب اخالق، مانند یامور شناخت یعمل ۀفلسف اما

 آن انجام یبرا قدرت و است عمل ۀستیشا که است یامور به معرفت یعمل ۀفلسف. شود عمل

 حکمت و فلسفه از هدف چند هر(. 160-170: 1380 ا،یمهاجرن)نامند یمدن ۀفلسف را اعمال

 آن به که رسد یم کمال به یزمان یشناخت هر اما ،(150: 1380 ا،یمهاجرن)است دواح به معرفت

 دهیفا یب و مهمل انجامدین عمل به که یعلم. ستین عمل با یمساو یعمل به علم. شود عمل

 عمل توان ما به شناخت. است هم با عمل و علم. باشد داشته یپ در عمل دیبا معرفت. است

 و یکشاورز ،یپزشک مانند اند جامعه به مربوط ای. اند دسته دو اعمال و شناخت نوع نیا. دهد یم

 و کند یم مشخص ستهیناشا از را ستهیشا عمل اخالق ۀحوز. هستند اخالق به مربوط ای یبازرگان

 (.72: 1390 ،یفاراب) کند یم مشخص زین را آن انجام توان طور نیهم

 و علم. هست زین قدرت ازمندین یشیاند درست بر عالوه فلسفه و علم به معرفت رو نیا از 

 در ینویم(. 68-69: 1390 ،یفاراب)است باطل یفاراب نظر از است بهره یب قدرت از که یا فلسفه

 خواجه نا،یس ابن همچون مانیحک و لسوفانیف که یزمان تا است معتقد یفاراب أیر دأییت  و نقل

 نیدالدیرش خواجه و الملک نظام خواجه و یرونیب حانیابور ه،یمسکو یابوعل ،یطوس نیرالدینص
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 بهره آنها از یپادشاه ای یاستبداد یحکومتها یحت داشتند میمستق دخالت یدولت امور در اهلل فضل

 از یحکومت امور انیمتصد شدن بهره یب و طالب به حکمت و فلسفه انحصار با اما. گرفت یم

 در قدرت نقش(. 24: 1354 ،ینویم)دواند شهیر مسلمان یکشورها در تنزل و انحطاط آنها،

 از اراده قدرت یدارا اما یشیاند درست از بهره یب افراد اگر یحت که بدانجاست تا فلسفه

 آزادگان کیشر توانند یم باشند شانیاند درست بر یمتک و رندیگ بهره شانیاند درست

 خود نقش و ودش وارد روزمره یزندگ به که است آن فلسفه  حق(.68-69: 1390 ،یفاراب)باشند

 یبردار بهره مورد عمل در که است آن یفاراب نظر از فلسفه حق،تر ساده عبارت به. کند فایا را

 که یلسوفیف. است ریپذ امکان لسوفیف دست به روزمره یزندگ در فلسفه شدن یعمل. ردیگ قرار

 یتسر یراب دوم ۀدرج در و باشد افتهی دست فلسفه از یواقع و الزم شناخت به اول ۀدرج در

 . باشد برخوردار الزم قدرت از نه،یمد اتیح به فلسفه

. ستدیا باز حرکت از تواند یم عقل اما. است عقل و لیدل بر یمتک فلسفه یفاراب نظر از

 کند موجب گذشتگان از دیتقل. شود دیتقل گذشتگان از که ستدیا یم حرکت از عقل یهنگام

 یحکما یسو از پس(. 63: 1379 ،یاسدآباد)شود یم خود شر و ریخ درک شدن ناتوان و یفهم

 عمل عوامانه بخش نیا در آنها. کند یتلق کامل را انیونانی ۀفلسف که نبود فلسفه حق نیا مسلمان

 هم مالصدرا و یسهرورد. داشت وحشت ارسطو نقد از عظمتش آن با نایس ابن یحت. کردند

: 1379 ،یاسدآباد)داد وسعت زردشت هب را فلسفه دیتقل و رفت فراتر یسهرورد. کردند دیتقل

 افتنی بر اصرار و دیتقل از انیحیمس یدور که است معتقد یاسدآباد غرب مورد در یحت(. 111

 کند عمل تمدن یساز نهیزم جهت در و افتد کار به عقل تا شد موجب دیعقا اصول برهان

 (. 64: 1379 ،یاسدآباد)

 بلکه. کند یتلق کامل را آنها ،کند یم استفاده انگرید یها شهیاند از که یهنگام دینبا فلسفه

 را آن یاسالم یحکما و لسوفانیف اما انتهاست یب فلسفه. باشد باز نقد و چرا و چون باب دیبا

 یها فلسفه در که را آنچه یخوب به دیبا شود یم گرفته گرانید از که یا فلسفه. کردند توقف دچار

 بدون را آنان و نکردند ونانی ۀفلسف مورد در مسلمان ۀفالسف که یکار)کند منعکس است گرانید

 (. 110: 1379 ،یاسدآباد)بستند آن بر را چرا و چون باب و دادند نشان خطا

 لیتعد و میتقو قیطر از هم آن. باشند مشغول میتعل به دیبا همواره مردم آحادیفاراب نظر از

 که یا گونه به پاسخ. دهد پاسخ را نفس یخواهشها تا ابدی یم رشد یانسان عقل م،یتعل با. نفوس

(. 108: 1379 ،یاسدآباد)شود نیمأت زین گرانید تیامن و راحت و شود نیمأت یفرد سعادت
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 کار به کمال خدمت در را یعقل اتیح که بخشد وسعت را انسان درک تواند یم یهنگام فلسفه

 هرگونه و باشد عقل تیوتق به معطوف دیبا تیترب و میتعل پس(. 104: 1379 ،یاسدآباد)ردیگ

 از(. 153: 1379 ،یاسدآباد)شود زده کنار است حرکت از عقل ستادنیبازا موجب که یمانع

 .... و انتقاد مانند ینفسنان یها حب در ها افراط از یاریبس جمله

 عمر لسوفانیف عیجم اگر که است یکتاب. است بزرگ عالم نیا فلسفه از یجامع ۀنسخ قرآن

 هر. هستند ناتوان آن ۀکن از هم باز کنند کشف رمز هزار کدام هر روز هر و دباشن داشته نوح

 مقابل در عقل مقام علو و علم کسب یبرا خود شوکت و عزت اوج دوران در مسلمانان چند

 (. 109: 1379 ،یاسدآباد)آوردند فرود میتعظ سر یزردشت و یهودی انیاد گرید و انیحیمس

 ابزار دو. باشد باز آن بر ینوآور و تیخالق باب که است آن فلسفه حق یاسدآباد نظر از

 مسلمانان نیب در یشگیهم تیترب و میتعل اصل یکی که باشد فلسفه ینوآور خدمت در قدرتمند

 از را یفلسف معرفت آموزش ۀنیزم و مردم یبرا را یفلسف ۀشیاند آموزش ۀنیزم اصل نیا. است

 تیتقو یبرا دیبا که است قرآن دوم قدرتمند زاراب. کند یم فراهم انیشوایپ و مانیحک یسو

 . شود استفاده آن استعداد و توان از فلسفه

  فلسفه یهنجارها - یاجتماع نقش
 سوه  به توان یم را شمارد یبرم لسوفیف و فلسفه یاجتماع نقش یفایا یبرا یفاراب که ییهنجارها

 یهنجارهوا  و لسوفیف به ربوطم یهنجارها فلسفه، نفس به مربوط یهنجارها. کرد میتقس گروه

 .  است جمله آن از لسوفیف فیوظا با مرتبط

 آن ییبایز و باستیز قتیحق. باشد قتیحق دنبال به دیبا که است آن فلسفه به مربوط هنجار

 ،یفاراب) دارد سروکار ییبایز با که است یمقصود فلسفه. است قتیحق به ینیقی علم از یناش

 و یعیطب ،یاضیر)ینظر ۀفلسف. است یعمل بعد یدارا رایز باستیز فلسفه(.73-72: 1390

 یآگاه جنس از چون باستیز یاول. باستیز دو هر( یمدن فلسفه)یعمل ۀفلسف و( عهیمابعدالطب

 کوین اعمال بر یآگاه ۀبردارند در یمدن فلسفه. است عمل جنس از چون باستیز زین یدوم است،

 کوین اعمال و اخالق درآوردن ملک اخالقبه علمۀربه. آنهاست به عمل به ییتوانا طور نیهم و

 ییتوانا و آورد یم بار به کوین اخالق جامعه یبرا که است یامور یاسیس ۀفلسف ۀبهر. است

 رسد یم کمال به یهنگام یفلسف شناخت. کند یم اعطا جامعه به را آنها حفظ و امور نیا لیتحص
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 یخال و ینیقی که است آن یفلسف معرفت به مربوط هنجار(. 74: 1390 ،یفاراب)انجامدیب عمل به که

 .بسوشد عمل جامه تا(55: 1374خوشرو،)شود واقع همگان قبول مورد و باشد دیترد و شک از

 تیترب دار عهده دیبا لسوفیف. است نهیمد اهل تیهدا تیولئمس لسوفیف به مربوط هنجار اما

 سسس و کند روشن را یاخالق لکاتم ابتدا منظور نیا به. باشد یقیحق سعادت جهت در مردم

(. 29: 1374 خوشرو،)کند مطالعه را انسانها نزد آن ینگهدار و حفظ یها وهیش و رشیپذ یها نهیزم

 یمند بهره ذهن جودت از منظور. اند یآزادگ و ذهن جودت ازمندین عالمان و فالسفه ،منظور نیا به

 قدرت از بهره یب لسوفیف. است قدرت از  داشتن بهره یآزادگ از منظور و است یشیاند درست از

 و شود یعمل تواند یم اراده قدرت قیطر از تنها فلسفه که یصورت در. است اراده قدرت فاقد

 بهره یب و اراده و قدرت صاحبان که است یحد تا اراده و قدرت نقش. دهد انجام بزرگ یکارها

: 1390 ،یفاراب)باشند آزادگان کیشر توانند یم ،شوند شانیاند درست کیشر اگر یشیاند درست از

 کند نییتع یعنی. کند نییتع را وسط حد تواند یم که است اول سیرئ تنها یفاراب نظر از(. 69-68

 نظام تواند یم او تنها. کجاست ط،یتفر و افراط ۀنقط دو نیعفت،ب و شجاعت سخاوت، ۀنقط

 در اعتدال همان از است عبارت ادتسع ،گرانید و یفاراب نظر از. کند حفظ افراد در را یاعتدال

 2شقاوت مقابل در1اعتدال حد از تیحما به انسانها اتیح دوام و بقا اصل. است اعمال و امور

 (. 36: 1371 ،یسجاد) است امور در طیتفر و افراط شقاوت از منظور. دارد یبستگ

 حاصل ذهن وتق. منطق با مگر دیاین دست به یفاراب نظر از( ذهن جودت)یشیاند درست اما

 یبرا(. 74-75: 1390 ،یفاراب) دهد صیتشخ باطل از را حق تواند یم ذهن قوت. است منطق

 چند هر(. 75: 1390 ،یفاراب) اموزدیب منطق دیبا یدانش و فن هر از قبل لسوفیف ذهن، پرورش

. ستین آگاه اند سرشته او ذهن در آنچه به گاه انسان اما ،است ذهن یذات و یفطر یمنطق امور

-79: 1390 ،یفاراب) است آن اصطالحات و الفاظ و اصول با ییآشنا و مطالعه ازمندین یآگاه

 یصنعت آموختن ازمندین اموزدیب را{دانش}یصنعت کند اراده انسان هرگاه یفاراب نظر از(. 78

 علم)زبان آموختن فلسفه آموختن ۀمقدم. اموزدیب زین کند یم ساده را آن آموختن کار که است

 اصول ییشناسا به سسس و شود فراگرفته نحو علم تیکفا به دیبا ابتدا. است منطق  و( ونح

 (. 79-80: 1390 ،یفاراب) پرداخت یمنطق

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
 .است یخوشبخت یمعنا به که است سعادت اعتدال حاصل 1

 .است یبخت نگون یمعنا به که شقاوت طیتفر و افراط حاصل 2
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 واحد یامر قتیحق رایز. شود گذاشته کنار اختالفات دیبا که است نآ فلسفه حقوق گرید از

 (.22: 1374 خوشرو،)است یصور و یجزئ ی،ظاهر یامر فالسفه نیب اختالف و است

 و شک از یخال و ینیقی که است آن فلسفه ازین مورد یهنجارها یفاراب نظر از نکهیا جهینت

 یعنی ی،ا فلسفه نیچن حامل. کند جادیا وحدت و انسجام و حلرا  اختالف باشد، یعمل و دیترد

 ندم بهره الزم قدرت و شناخت از دیبا یقیحق سعادت جهت در مردم تیهدا یبرا زین ،لسوفیف

 یبرا نهیمد سیرئ. است شقاوت و افراط از ریتحذ و اعتدال و وسط حد یقیحق سعادت. باشد

 . است کالم نفوذ و قدرت ازمندین  اعتدال یسو به جامعه آحاد تیهدا

 شقاوت و سعادت. داند یم کننده نییتع را شوایپ و دانشمند لسوف،یف نقش زین یاسدآباد

 آن ولئمس و ستین یزیغر انسان فرزند تیترب دیترد یب. ردخو یم رقم انیشوایپ دست به نهیمد

 و ندارند یزیچ خود از که مینیب یم میبنگر او مادر و پدر احوال به که یهنگام اما. هستند نیوالد

 و علما به سلسله نیا ۀحلق و اند برده ارث آنهاست در اعوجاج و استقامت و یبد و یکین هر

 رخوت در ای است خروش و جوش پر و ایپو یتامّ اگر. شد اهدخو یمنته انیشوایپ و دانشمندان

 و امت انیشوایپ اگر(. 114: 1312 ،یاسدآّباد)هستند آنها یعلما و انیشوایپ آنها محرک ،یوسست

 و یبزرگ آنها جمع باشند، داشته لهیجم عادات و مهذبه نفوس و هیعال افکار قوم آن یعلما

 شد خواهند متصف یینایب و رتیبص و تامه حجت و کلمه اتحاد و کامل سالمت و نفس عزت

 را خود که یکسان اگر. ابندی یم یابد سعادت و  ایدن یبزرگ و راحت و تیامن ثروت، غنا، و

 خود عادات و اخالق ای باشند نداشته بهره هیعال افکار و علم از و ،باشند شوایپ نامند یم عالمان

 چند و فقر را امت آن. افتند یم ضاللت چاه به نهاآ روانیپ باشند، نکرده لیتعد و بیتهذ را

 در را فلسفه است قرار که یرهبران پس(. 115: 1379 ،یاسدآباد) ردیگ یم فرا نفاق و یدستگ

 .  باشند برخوردار معتدل و مهذب نفس و هیعال افکار از دیبا دهند قرار نهیمد سعادت خدمت

 به هیجزئ معلومات. است 1اتیجزئ ادراک از یشنا ابتدا فلسفه انتشار ۀنحو ی،اسدآباد نظر از

. شود یم جادیا هیابتدائ هیکل ادراکات هیجزئ معلومات نیا جمع از. است شتیمع اتیضرور ۀانداز

 یۀجزئ ادراکات نسبت همان به هستند تنگ شتیمع یدارا هستند روستا ساکن که یافراد معموالً

 یۀابتدائ هیکل ادراکات ،باشد اندک اگر که تاس انتزاع أمنش هیجزئ ادراکات. است اندک آنها

 نخواهد هیعال افکار صاحب چگاهیه انسان پس. رسد ینم کثرت ۀدرج به او منتزعه

 تحت دیبا اتیجزئ نیا. است یادیز اتیجزئ ازمندین یانسان کمال(. 107: 1379 ،یاسدآباد)شد

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
 . است یتجرب علوم یها افتهی و دستاوردها منظور. است مثبت یمعن یدارا نجایا در اتئیجز ادراک 1
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. رندیگ یجا آنها در فنون ات شوند یبند باب و یبند طبقه سسس و شوند جمع عام و یکل نیقوان

 به تا است  یمیش و یشناس نیزم و اتیاضیر و طب تا یکشاورز از علوم انواع فنون از منظور

 (.105: 1379 ،یاسدآباد)برسد هیدول استیس و هیبلد نظامات و هیمدن نیقوان و منزل ریتدب

 دیبا لمانانمس ،هست یکمال و معرفت و علم و لتیفض کجا هر کند یم دیکأت یاسدآباد 

 قرار انتقاد مورد را هندوستان مسلمانان یو. بدانند تیاولو در آن داشتن و کسب در را خود

 به آنها انتساب سبب به عیصنا و معارف و علوم از تا شد موجب آنها ینید تعصب رایز دهد یم

 و سفهفل ۀگون یوح انتقال او(. 151: 1379 ،یاسدآباد)کنند یدور و انزجار ابراز نیمخالف

 و بابل به هند از را فلسفه انیونانی رایز(. 111: 1379 ،یاسدآباد)ردیپذ ینم زین را یونانی حکمت

 آن به یاندک دآنهایرس انیونانی به تا شد لیتکم و نو یمرحلها هر در وآوردند  مصر به بابل از

 اعاختر که کردند فکر اسالم یحکما پس. خود دیاسات به اشاره بدون. کردند اضافه

 و وستهیپ و وار سلسله علوم ریسا مانند فلسفه که یصورت در (.111: 1379 ،یاسداباد)آنهاست

 از و ستدیا یم باز حرکت از ،شود قانع گذشتگان از دیتقل به عقل اگر. است شده لیتکم یجیتدر

 با مخلوط یونانی ۀفلسف که یصورت در(. 63: 1379 ،یاسدآباد)ماند یم عاجز شر و ریخ درک

 انیبن نیا به توجه بدون و برهان و لیدل بدون مسلمان یحکما. است ییخدا چند یکالم احثمب

 از دیبا را علوم پس(. 112: 1379 ،یاسدآباد)شدند قائل نفس و عقل آنها یبرا ییخدا چند

 یپرداز فلسفه ن،آقر مانند گرید معارف  از گرفتن یاری با آن کنار در و کرد افتیدر گرید جوامع

 فلسفه اما  نمود، دیتقل توان یم را یتجرب علوم رسد یم نظر به ،یاسدآباد نظر از. نمود مناسب

 . است ریناپذ دیتقل

 یبرا یحت که ییجا تا. است مذموم کورکورانه یرویپ و دیتقل اسالم نید در که یصورت در

 ،حیمس نید در. کند یم ذکر آن دیفوا ذکر با زین را احکام غالب و آورد یم لیدل خود دیعقا اصول

 ۀانداز به ینید چیه. است عقل مخالف حاًیصر برهما نید ای شود ینم دهیفهم عقل با ثیتثل

 یایدن مسائل از یاریبس مقابل در مسلمانان(. 64: 1379 ،یاسدآباد)ستین لیدل بر یمبتن اسالم

 به دوباره فالسفه نجایا. ستین اشراق خیش و نایس ابن کتاب در چون کنندیۀم مقاومت امروز

 تلگراف و آهن خط اختراعات به و اند جهالت و غفلت دچار  و اند کرده اکتفا گذشتگان از دیتقل

 هندوستان یفضال و علما یاسدآباد(. 117: 1379 ،یاسدآباد)هستند اعتنا یب تلسکوپ و تلفن و

 :که دهد یم قرار خطاب مورد را
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 علم....   که دیکنیم استعمال هیجزئ لمسائ نیا یپ در شهیهم را هیعال عقول آن چرا... »

 صرف چیه و ف؟یک ۀمقول از ای اضافه ۀمقول از ای و انفعال؟ ۀمقول از ای است فعل ۀمقول از ایآ

 شانیپر و یچارگیب و فاقه و فقر سبب ایآ که یعاقل هر بر الزم. مهم یکل امر نیا در دیکنینم

 .«است؟ نام چه را آن تامه علت ریخا جزء و چه آن موجد...    ست؟یچ مسلمانان یحال

 میبنام میحک و لسوفیف را او ستین ستهیشا نکند الۀس نیا صرف را خود عمر یکس اگر 

 (. 115-116: 1379 ،یاسدآباد)

 است معلم ازمندین کمال کسب نیبنابرا است حدود و حد یب فلسفهی،اسدآباد نظر از

 چون. گرفت نخواهد بهره خود عقل از باشد نداشته یمعلم انسان اگر(. 110: 1379 ،یاسدآباد)

 قیطر همان که است نفس لیتعد و میتقو زین عقل ۀنشان. ندارد یمرز و حد یانسان یخواستنها

 کمال که است مهم جهت آن از تعلم و میتعل(. هیچرین رساله: 1379 ،یاسدآباد) است سعادت

 افتیدر رتیبص آن از دهدو قرار خود معلم را نآقر کتاب اگرانسان. است الزم انسان یبرا عقل

 (. 110: 1379 ،یاسدآباد) ابدی یم دست عقل کمال و شتیمع کمال به کند

 و جهل به را مسلمان لسوفانیف یاسدآباد. است فلسفه از یمهم بخش عمل و علم یکینزد 

 در یتکنولوژ و اکتشافات و اختراعات یسو به روز روزبه که ییایدن در رایز. کند یم متهم غفلت

 عمر اتیماه و مجهوالت ۀبار در بحث به هنوز و رفته فرو غفلت خواب در است شرفتیپ حال

 اند کرده یسع او از قبل فالسفه دیگو یم منصفانه یاسدآباد(. 117: 1379 ،یاسدآباد) گذرانند یم

 استفاده  سخت و ذهن از دور اصطالحات امااز کنند فیتعر مرتبط و چابک و نیریش را فلسفه

 فیتعر ۀارائ فقط فلسفه هدف ییگو. است شده فلسفه مهجورماندن موجب امر نیا. کنند یم

 (.103: 1379 ،یاسدآباد) است فصل و جنس ذکر و مانع و جامع

 دیبا یعقل یها  ویش از استفاده هنگام که کند یم اشاره اصل چند به حیصر طور به یاسدآباد

 :ردیگ قرار نظر مد

 عقل انحراف یبرا خرافه کی. شود پاک یوهم و باطل دیعقا زنگ و خرافات از دیبا عقل -1

 .است یکاف

 دانیم در پس شوند متصف فیشر انسانها اگر. باشد بزرگوار و فیشر دیبا انسان از یتلق -2

 و درک و همت کمترند گرانید از کنند تصور یبرخ که نیا. کنند یم رقابت هم با فضائل

 نزد توانستند یم سانیقس تنها که یزمان تا هم تیحیمس عالم در. شود یم کند آنها حرکت
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 طبقات ینابرابر بر که برهما نید در ای. نداشت شرفتیپ غرب کنند بخشش طلب خداوند

 . دارد دیکأت

 ستادیا خواهد باز حرکت از عقل شد یدیتقل اگر. شود دأییت یعقل صورت به نید اصول -3

 (.61-63: 1379 ،یاسدآباد)

 حائز اریبس سعادت سمت به مسلمانان تیهدا در لسوفیف و برره نقش ی،اسدآباد نظر از

 به و ییگو مغلق و کورکورانه دیتقل از یخال آنان تیهدا یمحتوا آنکه شرط به اما. است تیاهم

 و انیدانشجو مردم، تیهدا حال در همواره دیبا رهبران نیا. باشد صرف یانتزاع شهیاند از دور

 . کنند یم تالش یآموز حکمت جهت رد همواره که باشند یآموزان دانش

   یریگ جهینت
 یاجتمواع  نقوش . اسوت  یاسدآباد و یفاراب ابونصر نگاه از فلسفه یاجتما نقش قیتحق یاصل الؤس

 بوا  توجوه  با که است یاعمال ۀکنند نییتع و شود یم انجام گروه در گاهیپا با توجه با که است یاعمال

 شوود  یمو  اجورا  هنجارها تابع که است ییایمزا و حقوق ۀنندک نییتع و شود یم انجام گروه در گاهیپا

 بور  (.;6Harlambos et.al,2000: 6; O’Donnel, 1997: 4; Ritzer, 1988: 211 4؛99: 1391 کوئن،)

 از انتظوار  فلسوفه،  گواه یپا شوامل  بخوش  چهوار  در فلسفه یاجتماع نقش ینظر چارچوب اساس

 دو یآرا قسومت  نیو ا در. اسوت  شوده  مطالعوه  فلسفه ازین مورد یهنجارها و فلسفه حق فلسفه،

 نقوش  یکلو  ۀجو ینت سوسس  و شوود یم ارائه فلسفه یاجتماع نقش شده ییشناسا ابعاد در شمندیاند

 .  شود یم ارائه فلسفه یاجتماع

 یفلسف معرفت یفاراب نظر از. است علوم و معرفتها گرید با آن ۀرابط فلسفه گاهیپا از منظور

 سبب به. است نیآفر تفرقه پس است لیتخ بر یمبتن ینید رفتمع و برهان و عقل بر یمبتن

 را یعقل یها وهیش یفاراب جوامع، یهمبستگ و یاجتماع انسجام فیتضع در لیتخ یمنف کارکرد

 به را یشاعر و شعر اما ،کند ینم دأییت را معرفت یلیتخ یها وهیش هم یاسدآباد. پسندد یم شتریب

 آثار اند  شعرا ریز. کند یم دأییت معرفت اشاعه و کسب یلیتخ ۀویش یها شاخه از یکی عنوان

 یعمل بعد فرض شیپ) است داشته یپ در را عمل و نظر فاصله کاستن که کنند جادیا یعیبد

 تواند یم رزم هنگام. است ثرؤم( اخالق) اعتدال سمت به رفتار تیهدا نظر از شعر(. فلسفه

 از منظور. داند یم زبان و منطق و ینظر ۀففلس ازمندین را فلسفه یفاراب. کند جادیا شجاعت

 زین یاسدآباد. است گرید علوم و یمیش ات،یاضیر همچون یعلوم ینظر عقل ای ینظر ۀفلسف
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 علوم ریسا یکل طور به و یمهندس ،یمیش ات،یاضیر علوم شامل گرید علوم ازمندین را فلسفه

 که است یجزئ اصول و نیقوان ییشناسا آن ۀمقدم که است یکل اصول و نیقوان فلسفه. داند یم

 باور یقان اتیآ از الهام با یفلسف درک به نیهمچن یاسدآباد. دهد یم قرار فلسفه اریاخت در علوم

 که یصورت در دارد نآقر با یتر یقو ارتباط معارف، گرید با ارتباط نظر از یاسدآباد ۀفلسف. دارد

 .دارد لیتما انیونانی یعقالن هشیاند از یفلسف یها وهیش کسب سمت به شتریب  یفاراب

 انتظار. داند یم سعادت سمت به نهیمد تیهدا را فلسفه رسالت یفاراب ،فلسفه از انتظار بعد در

 دو که یروش اما. است جامعه و فرد سعادت یسو به جامعه تیهدا فلسفه از زین یاسدآباد

 در سعادت از شمندیاند دو فیتعر. است متفاوت کنند یم یمعرف انتظار نیا تحقق یبرا شمندیاند

 ییجدا و فاصله حذف یفاراب نگاه از سعادت. است متفاوت امور یبرخ در اما است یکی اصول

 یاسدآباد نظر از. است شده نائل آن به اول سیرئ نخست که یامر. است فعال عقل با یانسان عقل

 است گرفته ونانی ۀفلسف از یفاراب که یمیمفاه و عشره عقول و فعال عقل همچون یمیمفاه

 آن ۀجینت که است بوده ییخدا چند بر یمتک ونانی ۀفلسف رایز. است بوده شهیاند بدون و یدیتقل

 و یفرد سعادت فلسفه از انتظار است معتقد یاسدآباد اما. است فلسفه در عشره عقول باور

 هم یعنی. است شتیمع کمال و جامعه کمال ،یفرد کمال آن فیتعر که است جامعه سعادت

 و خلق در اعتدال شامل که دارند قرار طیتفر و افراط حد دو نیب که یانسان یقوا در اعتدال میتعل

 یفاراب نزد اول سیرئ ۀفیوظ. است شتیمع کسب در اعتدال و درجامعه اعتدال و یفرد یخو

 احاد ددارن فهیوظ لسوفانیف و انیشوایپ یاسدآباد نظر از اما. است فعال عقل یسو به مردم تیهدا

 ینفسان گانه ده یقوا در اعتدال حال نیع در و یزندگ یراحت و شتیمع نیم أت یسو به را مردم

 ،یعلم نقد ،یجاودانگ علت، قیتحق و کشف ش،یستا شهرت، تفوق، ات،ذات،یح یحبها)

. است سعادت یسو به تیهدا ینفسان گانه ده یقوا در اعتدال. کنند تیهدا(معرفت ،یوطنسرست

 از. است متفاوت آن قلمرو اما است سعادت سمت به نهیمد تیهدا دو هر نظر از اول سیرئ ۀفیوظ

 یاسدآباد نگاه و شود یم مشاهده یکمتر دیکأت نهیمد اتیح یماد عدبُ تیتقو بر ی،فاراب نگاه

 و مختلف علوم شامل یزندگ یماد بعد بر یاریبس دیکأت و است یمعنو و یماد ابعاد به معطوف

 . است جامعه قدرت و سالمت و شتیمع خدمت در که است یتکنولوژ

 یآرا به یعقل یها وهیش از یریگ بهره با لسوفانیف که است آن یفاراب نظر از فلسفه حق

 فلسفه یاسدآباد ازنظر. باشند داشته زین را شهیاند اعمال قدرت البته و ندیابی دست کین و محکم

 ردیبگ الهام نآقر از شتریب چقدر هر جهت نیا از و ردیگ بهره یعقل یها وهیش از نوآورانه دیبا

 .بود خواهد شتریب آن ینوآور
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 به دیبا ؛باشد دور یلیتخ یها وهیش از که است آن یفاراب نظر از فلسفه ازین مورد هنجار

 و شیاند درست دیبا لسوفیف.شود رفتهیپذ همه یسو از یعقل برهان با که باشد یا گونه

( یاسیس فلسفه) یاخالق فضائل به عمل و( یمدن فلسفه) یاخالق ضائلف بتواند تا باشد قدرتمند

 هم به را عمل و علم  و زیپره خرافات از دیبا فلسفه ی،اسدآباد نظر از. بخشد قوام جامعه در را

 ابتدا لسوفیف ۀفیوظ. باشد بهرهمند هیعال افکار از و کند زیپره دیتقل از لسوفیف و کینزد

 دو ۀشیاند به دنیبخش وضوح یبرا. است سعادت میتعل سسس و ینانسا فیشر مقام بزرگداشت

 در مختصر طور به فلسفه یاجتماع نقش چهارگانه ابعاد فلسفه یاجتماع نقش مورد در متفکر

 . شود یم ارائه ریز جدول

 یاسدآباد نیالد لجما و یفاراب ابونصر نزد فلسفه یاجتماع نقش ۀسیمقا 2ۀشمار جدول
 یاسدآباد نیالد جمال یفاراب رابونص قیتحق پرسش

 
 

 فلسفه گاهیپا

 یاسیس فلسفه: استیس با رابطه
 اخالق فلسفه: اخالق با رابطه

 یمدن ای یعمل فلسفه: یعمل عقل با رابطه
 عرفان با رابطه

 نید با رابطه
 لیتخ از زیپره

 فلسفه معلم نخست نآقر
 (لیتخ بر یمبتن ) شعر دأییت

 نید با رابطه

 
 فلسفه از انتظار

 فعال عقل به اتصال
 اول سیرئ تیترب

 کمال و سعادت راه میترس
 وحدت جادیا

 یانسان یها قوه
 ینفسان یها قوه اعتدال ۀنقط کشف

 نیمسلم انحطاط یابی علت
 شوایپ و لسوفیف تیترب

 
 فلسفه حق

 :لسوفیف
 باشد داشته أیر جودت -1

 باشد داشته قدرت-2

 :لسوفیف
 باشد داشته ینوآور -1

 ردیگ الهام قرآن زا-2

 
 
 

 ازین مورد یهنجارها
 فلسفه

 فلسفه
 دیترد و شک از زیپره -1

 همگان قبول مورد -2
 :لسوفیف

 و منطق: ذهن جودت) شیاند درست-1
 باشد (نحو

 (عمل یبرا اراده قدرت از مند بهره) آزاده-2
 باشد

 :لسوفیف فهیوظ
 (یمدن فلسفه) یاخالق لیفضا حیتوض-1

 (یاسیس فلسفه) یاخالق لیفضا به عمل  -2

 فلسفه
 خرافات از زیپره -1
 عمل و علم یکینزد -2

 :لسوفیف
 کند زیپره دیتقل از-1

 باشد مند بهره هیعال افکار از -2

 :لسوفیف ۀفیوظ
 مردم میتعل-1

 انسان بزرگداشت بر دیکأتا-2
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 ینقش شمندیاند دو نزد آن یکل یبند صورت در فلسفه یاجتماع نقش نکهیا یکل ۀجینت

 آن یاصل ولئمس. است جامعه دگانید مقابل در اعتدال ای سعادت راه میترس  جهت در و یعمل

 و انیشوایپ یاصل ولئمس یاسدآباد ونزد است یعقل یها وهیش بر دیکأت با اول سیرئ یفاراب نزد

 جامعه در یفاراب ۀفلسف ۀدغدغ. است قرآن از ملهم یعقل یها وهیش بر دیکأت با لسوفانیف

 نیآفر وحدت  و کارساز معرفت به یلیتخ زیتفرقهانگ معارف از نیبنابرا. است هتفرق مسلمانان

 ۀجامع یگیفروما و فقر و یماندگ عقب یاسدآباد ۀدغدغ. برد یم پناه یعقل یها وهیش و فلسفه

 یقوا اعتدال ۀنقط افتنی در فلسفه یاعتدال و یمعرفت کارساز نقش به نیبنابرا و است مسلمانان

 از یفاراب. کند فعال یجمع و یفرد یترق و رشد خدمت در را آنها تا برد یم پناه یانسان گانه ده

 فلسفه تیتقو خدمت در را شعر لیتخ یاسدآباد  هراسد، یم لیتخ سمت به فلسفه افتنی سوق

 . هراسد یم لسوفانیف یانتزاع و ینظر ۀشیاند و ییگو مغلق از مقابل، در اما نگرد یم

   شنهادیپ

 نیا. شودیم تصور ینظر و یانتزاع ،یدانشگاه یامر یپردازفلسفه و فلسفه یومعم اذهان در -

 .شود زدوده دیبا یقیطر هر به تصور

 در آنها میتنظ و مسلمان متفکران یآرا از ،متشکلیعمل فلسفه  بیتبو و میتنظ استخراج، -

 .دشویم هیتوص یفرهنگ و یعلم مجامع در آن طرح  و یکاربرد یها بسته

 ه،ینیحس رسانه، حوزه، مسجد، دانشگاه، مدرسه، همچون یآموزش و یفرهنگ یفضاها از -

 . شود گرفته بهره یعمل فلسفه یهاآموزه انتقال یبرا یورزش یفضا سرا،فرهنگ کتابخانه،

 نظر از فلسفه یاجتماع نقش  رامونیپ یاسدآباد نیالدجمال و یابونصرفاراب ۀشیاند ۀارائ -

 نیا در.  کند یم طلب مقاله کی تیظرف از فراتر یمجال اما است اراهگش اریبس یفرهنگ

 . شودیم شنهادیپ کتاب فیتال نهیزم

 منابع
 یهاد راستهیو مقاالت، و رساالت مجموعه وفلسفه، نید رساله،(1379) نیالد جمال ،یاسدآباد 

 .شروق: تهران ،یخسروشاه

 یهاد راستهیو مقاالت، رساالت موعمج انسان، و سعادت رساله، (1379) نیالد جمال ،یاسدآباد 

 . شروق: تهران ،یخسروشاه
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 یهاد راستهیو مقاالت و رساالت مجموعه ه،یچرین رساله ،(1379 ) یاسدآباد نیالد جمال 

 .شروق: تهران ،یخسروشاه

 راستهیو ه،یجمال مقاالت مجموعه در شد؟ فیضع اسالم چرا رساله،(1312) نیالد جمال ،یاسدآباد 

 . خاور موسسه: تهران ،یاسدآباد خان اهلل لطف رزایم

 رزایم راستهیو ه،یجمال مقاالت مجموعه در ت،یوترب میتعل رساله،(1312) نیالد جمال ،یاسدآباد 

 . خاور سسهؤم: تهران ،یاسدآباد خان اهلل لطف

 یشناس جامعه در یا رساله: تیواقع یاجتماع ساخت ،(1375) الکمن توماس و ال تریپ گر،بر 

 .یفرهنگ و یعلم انتشارات شرکت: تهران شناخت،

 ،کتاب ترجمه بنگاه: تهران ،یا بدره دونیفر فلسفه، بزرگان ،(1348) یهانر توماس. 

 دوم، چاپ ،یفاراب و خلدون ابن دگاهیازد اجتماعات انواع شناخت ،(1374) یغالمعل رو، خوش 

 .اطالعات: تهران

 ،نور امیپ شگاهدان: تهران هشتم، چاپ فلسفه، اتیکل ،(1389) اصغر دادبه . 

 انتشار یسهام شرکت: تهران ق،یتحق خاص یکهایتکن ،(1382) فرامرز پور، عیرف. 

 یبرا یراهبرد کشور یعلم یدهایتول سیمقا در یقیتطب یها مطالعه»،(1395) نیغالمحس ،یزمان 

 منابع و یکشاورز علوم در یراهبرد یپژوهشها ،یکشاورز علوم مجله ،«توسعه یگذار شاخص

 . 132-119 :2 ارهشم ،یعیطب

 هانیک: تهران ،یاجتماع علوم المعارف دائره بر یدرآمد ،(1370) باقر ،یساروخان. 

 قاتیتحق و مطالعات سسهؤم: تهران ،یاجتماع علوم در قیتحق یروشها ،(1371) باقر ،یساروخان 

 (. پژوهشگاه) یفرهنگ

 و چاپ سازمان: نتهرا دوم، چاپ ،یسجاد جعفر هیتحش ه،یمدن استیس ،(1371) جعفر ،یسجاد 

 .یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات

 انتشارات و چاپ سازمان: تهران دوم، چاپ ،یسجاد جعفر ه،یمدن استیس ،(1371) ابونصر ،یفاراب 

 .یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت

 تهران دوم، چاپ ،یملکشاه حسن هیتحش و ترجمه منتزعه، فصول ،(1388) ابونصر ،یفاراب :

 .سروش

 یفاراب نگاه از لتیفض اخالق  باب  در یکوشش، سعادت راه و یفاراب،(1390) ابونصر ،یفاراب،  

 .حکمت  ادیبن: تهران ،یمغرب نواب ترجمه

 یفاراب ابونصر شهیاند در منطق و زبان لیتحل و یبررس»،(1391) نیحس محمد ،یشیقر»، 

 . یفرهنگ مطالعات و ینانسا علوم پژوهشگاه ،یانسان علوم یها برنامه و یانتقاد نامه پژوهش
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 ،تهران ،18 چاپ فاضل، رضا و یتوسل غالمعباس ،یشناس جامعه یمبان ،(1391) بروس کوئن :

 . سمت

 تهران هفتم، چاپ ان،یچاوش حسنترجمۀ  ،یشناس جامعه ،(1370) بردسال کارن و یآنتون دنز،یگ :

 . ین نشر

 کتاب بوستان: تهران ،یفاراب یاسیس ۀشیاند ،(1380) محسن ا،یمهاجرن. 

 23-34 ز،یتبر یانسان علوم و اتیادب دانشکده هینشر ،«یفاراب فاضله نهیمد»،(1354) یمجتب ،ینویم. 

 دانشگاه: تهران ساالرزاده، نادر ترجمۀ ،یانسان علوم در محتوا لیتحل، (1373) .آر. ال ،یهولست 

 .ییطباطبا عالمه

 ،چاپ شرکت: تهران ،یآکادم نیتنخس تا آغاز از اول کتاب فلسفه، خیتار ،(1337) محمود هومن 
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