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  **فتانه تواناپناه                                                                                         

 ***ناديا مفتونى

  چكيده

. نـى داردتخييل و اقناع از ديدگاه فارابى در دو بعد تصوری و تصديقى اهميت فراوا

از نگاه . اين مسئله در كنار تصريح وی به برتری حد تام و يقين نيازمند تبيين است

مقصـود فـارابى از تخييـل ايـن . رسند وی، بيشتر مردم به مرحله ادراك عقلى نمى

اقنـاع هـم . است كه حقيقت واحد و ثابتى به ميزان توان ادراكى افراد ممثـل شـود

بـا اسـتفاده از اقنـاع و . رود و خـالف در آن مـىنوعى ظن است كه احتمال عنـاد 

توان حقايق تصوری و تصديقى معقول را به تناسب طاقت و درك افراد  تخييل، مى

اين منافع . ترتيب از ضرورت معرفت تخييلى و اقناعى سخن گفت تنزل داد و بدين

، بنـابراين. در صورتى است كه تخييل تابع تصور حقيقى و اقناع تـابع يقـين باشـد

  .توان اقناع و تخييل را از ديدگاه فارابى منابع معرفتى مهمى دانست مى

  .تخييل، اقناع، تصور، تصديق :ها كليدواژه

                                                 
 .  نامه برگرفته از پايان *

 .فلسفه و كالم اسالمى دانشگاه تهراندانشجوی كارشناسى ارشد،  **
 .دانشيار گروه فلسفه و كالم اسالمى دانشگاه تهران ***
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 مقدمه

كـاود و بـا نظـر بـه منطـق  شناسـى مى تحقيق حاضر دو امر اقناع و تخييـل را از جهـت معرفت

در بعـد  .كنـد انـد، بررسـى مى اقناع و تخييل را، كه متناظر با دو مقام تصور و تصديق ١دوبخشى،

برخـى . انـد تصوری، فالسفه در باب اينكه تعريف خوب چه نوع تعريفى است، فراوان بحث كرده

اند،  اند و رويكردی سلبى در برابر ساير تعاريف اخذ كرده تعريف حدی را برترين نوع تعريف دانسته

اريف را در مواضـع مختلـف مهـم اند و همـه انـواع تعـ برخى نيز به تكثر در تعاريف گرايش يافته

  ).166-165: 1385فرامرز قراملكى، (اند  دانسته

فارابى نيز، همچون ساير فيلسوفان، به حـد حقيقـى بهـا داده و آن را بـاالترين نـوع تعريـف 

حد غيرحقيقى حد بر حسب صنايع . دانسته و معتقد است باالترين تعريف، حد حقيقى مطلق است

-3/297: 1408فـارابى، (حدود جدلى، خطابى، شعری و مغـالطى : اند از چهارگانه است كه عبارت

وی تحديد شىء به نحو تام را به وسيله حد حقيقى مقـدور ). 90-89: 1388؛ واحدی، 316؛ 298

شعری لحاظ در توضيح حدود غيرحقيقى تخييل را در حد فارابى ). 1/301: 1408فارابى، (داند  مى

توان در آرای فارابى جايگاهى برای تخييل  بر اين اساس آيا مى). 65: ج1405فارابى، (كرده است 

دانـد و آن را  افالطون، خيال را فقط نمودی از حقيقت مى در بعد تصوری يافت، يا او نيز همچون

آيـا تخييـل و تخيـل شـأنى در افاضـه  )78: 1386بلخاری، (شمارد؟  ترين درجه معرفت مى پست

له آن دو به معرفت دست يافت؟ آيا ديدگاه فارابى به برتری خيـال توان به وسي معرفت دارند و مى

كـه تخيـل را دانسـت  ها از جمله رمانتيسـتتوان فارابى را  انجامد و به تبع آن، آيا مى بر عقل مى

اگـر  ).23: 1390سـاالری، فرامـرز قراملكـى و ( ٢دانند؟ ترين فعاليت ذهن مى ترين و حياتى اصلى

دهد، جايگاه خيال و به طور خاص تخيل در نظام معرفتـى او  طقه و عقل مىفارابى برتری را به نا

كجا است؟ آيا تخييل همسو با تعقل و در جهت تقويت آن است يـا امـری اسـت كـه بـه لحـاظ 

  معرفتى كامًال مستقل از ناطقه است؟

طور كه تصور و چيستى تصور مناسب با مخاطب محل توجـه محققـان و پژوهشـگران  همان

بوده است، به همان نسبت يا بيشتر از آن، تصديق و حكم هم محل توجه بوده و بررسى  مسلمان

اين مسئله خود را بر اساس توجه به ماده قياس و تقسيم آن به مشـهورات، وهميـات، . شده است

كوشيم ديدگاه فارابى در باب جايگاه و  در اين پژوهش مى. دهد نشان مى... مقبوالت، مظنونات و 

تر صنعت خطابه را كه متولى اقناع است  های ظنى و اقناعى و به صورت كلى تى گزارهنقش معرف
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در كنار توجه به ايـن امـر كـه نظـر بسـياری از فيلسـوفان و پژوهشـگران ) 148: 1986فارابى، (

مسئله فرعى اين بحث اين است كه آيـا در . مسلمان منحصر به يقين و برهان است، روشن كنيم

سبت با نسبيت درك مخاطبان، همچنان يقين است كه بايد بر آن تأكيد شود يا مقام تحقق و در ن

  .توان از كاركرد معرفتى برای آن سخن گفت يابد و مى در اين مقام اقناع اهميت مى

اين تحقيق با بررسى اقناع و تخييل در دو سطح تصوری و تصـديقى در صـدد يـافتن نقـش 

های  تـرين دغدغـه معرفت يكـى از مهممنشأ غال به شناسى اشت در معرفت. معرفتى هر يك است

بينى، عقل، گـواهى  فيلسوفان مسلمان و غيرمسلمان است كه به منابعى چون ادراك حسى، درون

). 126، 80، 72: 1384؛ اسـترول، 141: 1382صدرالدين شـيرازی، (اند  جمع و شهود توجه داشته

بـه ر مبحث تصديقى نزد فالسفه مسلمان تأكيد بر تحديد حقيقى اشيا در سطح تصوری و يقين د

های قسيم در عرصه تحقيقات و در كاربرد توجهى نشده  توان گفت به روش ای بوده كه مى اندازه

گونه كـه يقـين و حـد تـام در مقـام تعريـف  آيا همان همچنين، پرداختن به اين مسئله كه. است

توجه بـوده اسـت يـا اساسـًا چنـين ای دارد، منابع معرفتى در سطح تحقق نيز محل  جايگاه ويژه

های آموزشى متناسـب  كارگيری روش ضرورت اين تفكيك در به. تفكيكى محل توجه نبوده است

در نتيجه مسـئله پـيِش رو بـا بررسـى . با مخاطبان در جهت ارتقای علمى و معرفتى جامعه است

خواهد توانسـت نقـش منابع معرفتى در مقام تحقق و در نسبت با موقعيت ادراكى اكثريت جامعه 

  .شناسى را روشن كند اقناع و تخييل در مبحث معرفت

اين تحقيق در دو بخش عرضه شده است؛ بخـش اول، تخييـل و جايگـاه آن نـزد فـارابى را 

فرآينـد پـژوهش بـا دو روش . كاود و بخش دوم، ناظر به اقنـاع و جايگـاه معرفتـى آن اسـت مى

پيشينه تحقيق پيِش رو، وجه معرفتى اقناع و تخييل  در بررسى. توصيف و تحليل انجام شده است

گيری تحقيقـات  پژوهش مستقلى را به خود اختصاص نـداده اسـت و جهـتنزد فالسفه مسلمان 

شناختى و اجتماعى شعر و خطابه، از جمله ايجاد انفعاالت و انبساط در  بيشتر معطوف به وجه روان

-436: 1385حلى، (د معرفتى آن توجه شده است نفوس يا در مصالح اجتماعى بوده و كمتر به بع

  ).410-407: 1386؛ مظفر، 443

  تخييل و تقابل آن با حد حقيقى

فارابى، (فراوان است  ٣تخييل از ديدگاه فارابى نمايش حقيقت واحد و ثابت در مثاالت و محاكيات

دانـد و  مى انگيزی را در صناعت شـعر ممكـن ديدگاه فوق كمال تخييل و خيال). 42: الف 1996
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: 1408همـو، (شـمرد  ها را در تعليم افراد مفيد مى تخييل و تصويرسازی موجودات به وسيله مثال

توان به ادراك حقايق و معقوالت تصـوری بـه ميـزان تـوان ادراكـى  به كمك تخييل مى). 3/19

: همـان( دهد فارابى مطلوب خود را از صنعت شعر، تخييل و محاكات اشيا قرار مى. مردم نائل آمد

گری بايد به آن توجه داشت، اين است كه متعلق محاكـات بايـد  آنچه در اين حكايت). 1/12-13

توانـد  دادن عمـل محاكـات مى زيرا متخيله هنگـام انجـام. امری حقيقى، نه موهوم و خيالى باشد

امـری توانند تخيل  متغذی از دستاوردها و محصوالت ديگر قوا باشد و به تبع آن، امور مخيل مى

: 1995همو، (معقول يا محسوس يا حتى دخل و تصرف تخييلى در محصوالت قوه متخيله باشند 

تواند معقـول  صورت تخييلى گرفتن امر معقول نيز به اين دليل است كه متخيله نمى). 105-106

قوه متخيله مدركات عقلى را به آنچه از محسوس نزد او است، تمثيـل و . را به نحو معقول بپذيرد

: همـان(كند  فارابى اين نحوه تصويرگری را خاصيت و قدرت متخيله معرفى مى. كند محاكات مى

هر تخييلى از ديدگاه وی محاكى از حقيقت نيسـت، بلكـه ممكـن اسـت ). 18، 100-102، 106

اما سخن از كاركردهای ) 3: الف 1405فارابى، (متخيله، صوری را كه حقيقتى ندارند، تركيب كند 

. ييل در تحقيق حاضر ناظر به محاكيات و مثاالتى است كه از حقيقت حكايـت دارنـدمعرفتى تخ

كنندگان بايد به حقايق امر دست يافته باشـند و از خـواص و در كنـار  فارابى با بيان اينكه تخييل

اخص خواص، كه معرفتشان از راه درك حقيقت اين امور اسـت، باشـند، سـخن از بعـد معرفتـى 

  ).132-131: 1986همو، (داند  قسم از تخييل منحصر مىتخييل را به اين 

توان به تعريف حدی و تحديد اشيا اشاره كرد كـه فيلسـوفان مسـلمان،  در مقابل تخييل، مى

ترين نوع تصـورات را  فارابى نيز كامل. اند يكى پس از ديگری، در منطق تعريف بر آن تأكيد كرده

تقابل ميان تخييل و ). 1/293: 1408همو، (آيند  مىداند كه از طريق حدود به دست  تصوراتى مى

اعتبار يـك امـر ). 122: ب 1996همو، (تصور حقيقى از سياست مدنيه فارابى قابل استنباط است 

به نحو تخييلى و تصوری و ايجاد تقابل ميان اين دو سطح، با مصداق سعادت نيـز محـل توجـه 

تخيـل و متصـور، معتقـد اسـت بيشـتر مـردم وی ضمن تقسيم سعادت به م. گيرد فارابى قرار مى

همچنين، وی معتقد است مبادی موجودات نزد . پذيرند سعادت را به شكل متخيل و نه متصور مى

يابنـد  عامه و جمهور متخيل است ولى خواص مردم اين امور را به نحو متصور و نـه متخيـل مى

  ).98-97: همان(



ی را ل از دیدگاه  ناع و  ی ا د    کار

         95 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

  ضعف ادراك تصوری

: 1408؛ همـو، 122: همـان(ز مردم قدرت تصور كامل اشيا را ندارنـد فارابى معتقد است بسياری ا

: ب 1996همـو، (حتى گاهى امكان تخيل آنها بر وجه كافى نيز برای افراد وجود نـدارد ). 1/324

: 1408فـارابى، (دهـد  فهم آنهـا نسـبت مى وی اين مسئله را به ضعف عقلى افـراد و سـوء). 122

 او با تقسيم افراد بـه عـامى و خاصـى). 41-39، 14: 1995 ؛ همو،122: ب 1996؛ همو، 1/324

هـای  بـه تفاوت) 8: 1349همو، ( ٤و تقسيم نفوس به قدسى و غيرقدسى )178: الف 1413همو، (

. يابند گونه كه هستند، درمى اند كه حقايق و ذوات را آن خواص كسانى. كند ادراكى مردم اشاره مى

دهند، قادر به فهم و درك نيستند  را به خود اختصاص مى عوام، كه به لحاظ كّمى درصد بيشتری

مبادی موجـودات، مراتـب آنهـا، عقـل فعـال، ). 14: 1995؛ همو، 179-178: الف 1413فارابى، (

اند كه فـارابى بـه ضـعف تصـوری ايـن جمعيـت  های هر يك، از مصاديقى رياست اول و صورت

وی همچنين بر اساس نحوه دريافـت امـور . )97: ب 1996همو، (كند  حداكثری، از آنها اشاره مى

حكمـا . دهـد ای تقابل ميان آنها قرار مى كند و گونه معقول، مردم را به حكما و مؤمنان تقسيم مى

پذيرند و مؤمنان، كه اكثريت  كسانى هستند كه به دنبال سعادت متصورند و مبادی متصوره را مى

ن موجود به وجود تخييلى است و آنان اين اشيا دهند، امور معقول در نفس آنا مردم را تشكيل مى

  ).98-97: همان(پذيرند  را به شكل متخيل مى

بايـد توجـه داشـت كـه . تـوان مطـرح كـرد تفاوت ادراكى مردم را با مؤلفه اسـتعداد نيـز مى

های ادراكى منحصر به فعليت افراد نيست، بلكه ناظر به استعداد آنها و قـوه هـر يـك نيـز  تفاوت

ها در استعدادهايشان تشكيك وجـود دارنـد و محتـاج بـه  به تصريح فارابى، همهٴ نفس بنا. هست

  ).388: ب 1413فارابى، (اند  استكمال بالفعل

: ب 1996همو، (توان به طبيعت و فطرت يا به عادت برگرداند  نكردن حقيقت اشيا را مى درك

. شود ذاتى يا عرضى تقسيم مىبه اعتباری ديگر، علت و منشأ قصور و ضعف ادراكى به ). 97-98

تعريـف . تجربگى و ناپختگى در گروهى خاص مانند جوانان، از مصـاديق ضـعف ذاتـى اسـت بى

ضعف ذاتى چيـزی اسـت كـه در انسـان «فارابى از اين دو نوع ضعف، تعريف به مصاديق است؛ 

ش به وجـود اش يا به دليل غباوت در طبع سنى و كوچكى تجربه است يا به دليل كم جوانى كه بى

شود، كه دردها و آالم نفسانى، مانند شـهوت  ضعف عرضى وقتى بر انسان عارض مى«و » آيد مى

  ).294: ب 1413همو، (» يا غضب زياد، غم و ترس و شادی يا شبيه آنها بر شخص عارض شود
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عالوه بر قصور ادراكى جمهور، غموض و سختى موضوع متعلق ادراك، نيز محل توجه فارابى 

ايـن . اند برخى تصورات برای مردم سخت و مشكل. يش به تعريف تخييلى امور بوده استدر گرا

؛ و اين به دليـل طبيعـت )154: 1986همو، (سختى و ناتوانى صفت تصور است نه از ناحيه فاعل 

بيان فارابى به اين صـورت اسـت . دهد تر از تصور موجود را نمى آنها است كه اجازه تصوری كامل

همـو، (تر از آن تصـور در آن ممكـن نيسـت  ای است كه تـام خى تصورات به گونهكه طبيعت بر

دهـد، اشـيای  از مصاديق اموری كه طبيعت آنها اجازه تعريف حدی را نمى). 1/330-333: 1408

فارابى معتقد است اين امور نزديك اسـت كـه جـز از . شوند بسيطى هستند كه به اجزا منحل نمى

در تأييـد ). 329-1/328: همـان(و تخييلى متصور و شناخته نشـوند  طريق مناسبت و علم مثالى

فرامرز قراملكى، (بودن آنها اشاره كرد  توان به اصل مسبوقيت تعريف امور به مركب اين سخن مى

توان به همان قصور ادراكى افراد  البته غموض موضوعات متعلق ادراك را مى). 174، 172: 1385

رسد نتوان هيچ موضوعى را برای  كمال ادراك انسانى باشد به نظر مىچون اگر فرد در . برگرداند

تواننـد  عرض هم نيستند و نمى بنابراين، غموض موضوعى و قصور ادراكى هم. او غامض پنداشت

شـناختى خـواهيم  در غير اين صورت دچار حصرگرايى روش. به منزله دو تبيين رقيب لحاظ شوند

  ).127: 1383همو، (شد 

  رفت تخييلىجايگاه مع

 تصـور بـه حسـب. ضعف تصوری افراد علتى است كه بايد به مقدار طاقت در تصور توجـه شـود

تواند در برخـى حـدی و در  طاقت با ترسيم فارابى از اختالف ادراكى افراد، غيرمحدود است و مى

رد در نتيجه بسـتر كـارك). 1/324: 1408همو، (تر از حد، همچون تصور تخييلى باشد  برخى پايين

ای در كيفيت آن دارد و توجه به دامنه ادراكى افراد، نوعى انعطاف و تكثرگرايـى  تصور، نقش ويژه

فارابى با بيان اينكه سزاوار است در هر مطلوبى به مقدار طاقت در آن . دهد را در تعاريف نشان مى

ل، وی هنگـام به همين دليـ. كند اكتفا شود، به نحو ضمنى به كاركرد تخييل در تعريف اشاره مى

گفتن با مخاطب خود معتقد است به دليل ضعف ادراكى مردم برای رساندنشان به سـعادت،  سخن

در . گرفتن در نفوسشـان نيسـت راهى جز تخييل و پرداختن به مثاالت امور، برای تمكن و جـای

 ).97: ب 1996همـو، (های تخييلى به اشيای نظری علم حاصـل كننـد  نتيجه سزاوار است از راه

آوردن به تخييل امور فقط در جايى كه مخاطب توانايى تعقل امور را ندارد، نيست، بلكه برای  روی

مبتديان در يك علم نيز مفيد است و كاربرد دارد؛ يعنى كسانى كه توانـايى رسـيدن بـه تعقـل را 



ی را ل از دیدگاه  ناع و  ی ا د    کار

         97 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

استقرا ). 167: الف 1413همو، (دارند اما برای تعقل بايد معلومات زيادی را قبًال تعقل كرده باشند 

از . كند محل توجـه فـارابى قـرار گرفتـه اسـت نيز به دليل اينكه مثاالت شىء واحدی را زياد مى

هـا بـرای  شود و اين مثال تر مى ها فهم انسان از امور بهتر و آسان ديدگاه وی، به وسيله اين مثال

عطـف ). 2/248: 1408؛ همو، 94-93، 88: 1404همو، (گرفتن معنای كلى در نفس مفيدند  جای

توجه فارابى به مخاطب خود، هنگام بحث از تخييل به سختى درك امور معقول برای عوام اشاره 

گونـه كـه هسـتند و بـدون  توانند امور معقول را همان دارد، به دليل باور وی كه بيشتر مردم نمى

ی ضـروری واسطه و حجاب دريابند، در نتيجه معرفت حاصل از محاكات در نسبت با چنين افـراد

محاكات نمايش محسوس و متخيل امر معقول است كه در راستای ايجاد معرفت عقلى، . شود مى

باشـد، ... های مأنوس نزد هر مخاطب، اعم از اينكه مخاطب، شخص، طايفـه، ملـت و  از صورت

: ب 1996همـو، (استفاده كرده تا بتواند از اين راه تصويری از امور معقول را در آنهـا ايجـاد كنـد 

97.(  

ها به لحاظ ادراكى و معرفتى،  های مأنوس بيانگر آن است كه انسان گفتن وی از صورت سخن

رسند و با صور محسوس و خيـالى آشـنايى و انـس دارنـد، امـا  همگى به مرتبه حس و خيال مى

نـد يابتوانند از اين دو مرتبه فراتر روند و به مرحله عقل و ناطقـه راه  معدود افرادی هستند كه مى

همچنين، در مرتبه تخيل نيز همه در يك سطح و درجه نيستند؛ برخى باالتر ). 101: 1995همو، (

توان از اختالف آنها در خصوص صـور خيـالى نيـز سـخن گفـت  در نتيجه مى. ترند و برخى پايين

تـا » های مأنوس نزد هر مخاطـب صورت«به اين ترتيب اصطالح ). 123-121: ب 1996همو، (

  .ناظر به بحث قوای نفس در آرای فارابى و نحوه ادراك افراد است حدود زيادی

كند كه درجات مختلف فهـم و درك قـادر بـه  در چنين شرايطى تخييل امكانى را فراهم مى

. هر يك به وسـيله مثـاالتى كـه بـا آن مـأنوس هسـتند شناخت امور به نحو مثالى خواهند بود؛

كـردن آن بـه  دادن امـر معقـول، از طريـق ملبس تنزيلهای شعرا و خطبا نيز در اين ميان  تالش

دادن و بازنمايى امر معقول در مخاطبان به  صورت حسى و خيالى است و حاصل اين تالش نشان

كميت و كيفيت اين بازنمـايى و نمـايش معقـوالت، . ترين آن صور است وسيله بهترين و مناسب

  .متناسب با سطوح ادراكى مخاطبان است

ان شعری و علمى نيز از ديگر اصطالحاتى است كه در آثار فـارابى هنگـام عطـف اعتياد به بي

داند كـه منجـر بـه  های شعری و بالغى را اموری مى وی عبارت. شود توجه به مخاطب ديده مى

هـای  در نتيجه بخش زيادی از تالش). 1/338: 1408فارابى، (شوند  معرفت بسياری از چيزها مى
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وی در جايى تصـور نيـك را بـا توجـه و نظـر بـه . شود خوب مى گيری تصور وی مصروف شكل

كند كه در نسـبت بـه  مخاطب خود و كيفيت درك او، تخييل، مثال، مماثل و صنم آن معرفى مى

نفسـه  نگاه فارابى بـه شـعر نگـاه فى). 181-180: الف 1413همو، (آن مخاطب بسيار مهم است 

: 1408همـو، (شـود  جايگاه مخاطب، شعر مهم مى نيست، بلكه در قياس با مخاطب و با تأكيد بر

يافتـه  توان شـعر و تخييـل را صـورت تنزل از اين جهت مى ).44: 1376؛ احمدی سعدی، 1/299

در ). 144-143: 1995همـو، (حقايق تصوری معقول به قدر طاقت و درك نفوس انسانى دانست 

چـون ايـن . شـود ى ايجاد نمىنتيجه تصور يا تخيل نيك، از طريق مثال و صنم و محاكات خاص

بودن يك تصور، با نظـر  حال آنكه مالك خوب و نيك. سخن مطلق و بدون لحاظ مخاطب است

همـو، (ترين مثاالت ياد كرد  توجه به مخاطب، بتوان از نيك به مخاطبان است و ممكن نيست بى

از تحديـد مـؤثر بودن تخييل در مرتبه پـس  پذيری در مشاراليه اين انعطاف). 1/323-324: 1408

  .است

ملت . سازی كرد سازی و مدل توان معادل ديدگاه مذكور را با اصطالحات ملت و فلسفه نيز مى

كـه فـارابى آن را ) 132: 1986؛ همـو، 97: ب 1996همو، (نزد فارابى تخييل اشيای نظری است 

تعقل ذات اشـيا و فلسفه دانشى ناظر به ). 132-131: 1986همو، (داند  تابع و متأخر از فلسفه مى

  ).134: 1385؛ مفتونى، 154-153، 133: 1986همو، (تصديق به آنها از راه براهين يقينى است 

ای كـه يقينـى  فلسـفه. شـود فارابى ميان دو نوع ملت، به تبع دو نوع فلسفه تفكيك قائل مى

نـى كند، اما در صـورتى كـه فلسـفه ممـوه و مظنـون باشـد، يع است، ملت صحيحى را ايجاد مى

، باشد، ملتى كـه ترسـيم و تصـوير ايـن فلسـفه را ...متشكل از آرای غيريقينى، اعم از مشاغبه و 

  ).154: 1986فارابى، (كند، نيز ملت فاسدی خواهد بود  ايجاد مى

بنابراين، وی در پرتو عقايد خود، هنگامى كه از ضرورت علم به مبـادی موجـودات نهـايى و 

گويـد، بالفاصـله اضـافه  اول برای هر يـك از افـراد سـخن مى مراتب آنها، عقل فعال و رياست

كه درك مبادی موجودات نهايى و مراتب آنها، عقل فعـال رياسـت ) 97: ب 1996همو، (كند  مى

پس . ای دارد از طرفى درك اين امور برای رسيدن به سعادت جايگاه ويژه. ممكن نيست... اول و 

رفت از راه تخييل روی آورند و به وسيله اشيايى كه از اين سزاوار است كه در اين قبيل امور به مع

تواننـد  امور محاكى از ايـن معـانى واحـده مى. كنند، اين ذوات واحده را بشناسند امور حكايت مى

). همـان(تر و برخى دورتر باشـند  كثرت داشته باشند، به اين صورت كه برخى به مطلوب نزديك

نسبت به يكديگر وجود دارد، نوعى ضعف همگانى هم هست  جدای از ضعفى كه در افراد انسانى
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از ديدگاه وی، شناخت حقيقت اشيا و حقيقت جوهر برای ما مقـدور . گير نوع انسان است كه دامن

حتى حقيقت اعراض، و حقيقت اول و فلـك . شناسيم ما فقط اعراض و خواص شىء را مى. نيست

وقتى علم به كنـه و ذات ). 375-374: الف 1413مو، ه(توانيم بشناسيم  را نمى... و هوا و آتش و 

تواند با تخييل آن امور راهى به معرفت به آنهـا  گونه كه هستند، مقدور نباشد، شعر مى اشيا، همان

امور نامحسوس، مانند عقل، مادهٴ اولى و همه موجودات مفـارق از مـاده، تـا بـه . برای ما بگشايد

تـوان از آنهـا تصـوری داشـت؛ و  درباره آنها سخن گفت و نمىتوان  وجهى در متخيله نيايند، نمى

چون تخيل اين امور از راه احساس مفردات آنها ممكن نيست، بايد راهى ديگر برگزيد كه ما را به 

فـارابى از . شـود ناميده مى» مقايسه«يا » مناسبت«اين راه همان است كه راه . تخيل آنها برساند

لذا موسـيقيدانى . روی علم به كليات و جزئيات با هم متفاوت استكند كه ني قول ارسطو بيان مى

كه جزئيات اين علم را درك نكرده است، برای اينكه بتواند ايـن جزئيـات را تصـور كنـد، بايـد از 

كنـد، يعنـى همـان طريـق  روش كسى بهره بگيـرد كـه جزئيـات علـوم غيرحسـى را تصـور مى

شايد بتوان به نحو كلى بيان كرد كه از ديدگاه فـارابى، بنابراين، ). 43: 1375فارابى، (» مناسبت«

برای اينكه عوام بتوانند از علوم غيرحسى تصوری داشته باشند، بايد از روش تخييـل، مناسـبت و 

  .مقايسه استفاده كرد

های معرفتى مختلف برای درجـات متفـاوت ادراكـى  توان در روش اهميت اين سخنان را مى

اين انعطاف در روش نـه فقـط . ظر فارابى فقط معطوف به حد تام نيستبه همين دليل، ن. دانست

در بعد معرفتى محل توجه وی است، بلكه در سطوح اجتماعى و فرهنگى، كه طى آن تخييل بـه 

شود و حتى در رابطه رياست با مرئوسان خود، نيز مهم است  مثابه راهبردی ترويجى محسوب مى

و ) 146: 1986؛ همـو، 86-87: ب 1996؛ همـو، 184، 172-171، 169-167: الف 1413همو، (

. كنـد اين امر نقش عملى صنعت شـعر و جايگـاه آن را بـه عنـوان متـولى تخييـل آشـكارتر مى

توان با تقويت خيال و امور خيالى در انسان راهـى  سازد كه مى همچنين، اين فرضيه را استوار مى

  .برای فعليت ناطقه يافت

دانـد و اهميـت  به وسيله متخيله و ناطقه معرفت را تـام مى نة الفاضلةآراء اهل مديفارابى در 

، كه برخى محققان مطرح »ناشران حقيقت«عنوان ). 9: 1995فارابى، (دهد  فراوانى به اين دو مى

؛ تعبيری كـه بـه )113: 1389مفتونى، (حق بر شاعران در چنين موقعيتى صادق است  اند، به كرده

آيد و به تناسـب  كند كه شاعر از حقيقت، ثبات و وحدت مى رابى اشاره مىتصويری از شاعر نزد فا

  .گرايد كند و به كثرت مى تفاوت و تشكيك فهم مخاطبان نزول مى
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تـوان سـخن گفـت كـه تخييـل  در نتيجه از تخييل و ضرورت معرفـت تخييلـى، زمـانى مى

گری تخييـل  و بعد تسهيلگرفته از حقيقت و ذات اشيا باشد و ضعف ادراكى مخاطب در پرت نشئت

فـارابى همچنـين در . كنـد اين ضرورت را موجه مى). 88: 1404؛ همو، 178: الف 1413فارابى، (

كردن ذهن مـتعلم  تركردن آن برای مخاطب و قوی اموری چون سهولت فهم و حفظ اشيا و آسان

راكى مختلـف و كه از ديدگاه وی دو امر سطوح اد كند، چنان در بحث تصوری به تخييل اشاره مى

متعلق محاكات در ايجاد محاكات و كيفيـت آن تأثيرگذارنـد و فقـط در پرتـو توجـه بـه ايـن دو، 

های  تناسـب محاكـات بـا هـر دو از دغدغـه. را در فهم اشيا محقق كـرد» سهولت«توان قيد  مى

ى بـه های نامأنوس و غريب را، به دليل اينكه كمك وی استفاده از مثال ٥شود؛ فارابى محسوب مى

وی بـه ايـن مسـئله اشـاره دارد كـه ). 337-1/336: 1408همـو، (كند  كنند، تأييد نمى فهم نمى

متخيله معقوالتى را كه در نهايت كمال هستند، مانند سـبب اول و اشـيای مفـارق از مـاده، را بـا 

كند و معقوالت نـاقص  منظر، محاكات مى ترين محسوسات، مانند اشيای نيك ترين و كامل فاضل

متخيله معقوالت را . روی منظر و زشت ترين محسوسات، مانند اشيای قبيح ترين و ناقص ا با پستر

پذيرد، و جزئيات را گاهى بـه همـان شـكل كـه  به آنچه محاكى از آن معقوالت نزد او است، مى

). 107-106: 1995همـو، (كند  كند و گاهى با محسوسات ديگری محاكات مى هستند، تخيل مى

او نفـس ناطقـه بشـری را . كند های رمزی خود چنين تناسبى را لحاظ مى يز در رسالهسهروردی ن

؛ و در )290: 1390؛ پورنامـداريان، 3/273: 1398سـهروردی، (كند  زليخای عالم وجود معرفى مى

و سپس از مراحلى سخن ) 3/268: 1398سهروردی، (كند  برخى جاها آن را به عشق محاكات مى

؛ 268: همـان(هـا و عقـل  ايـد بـرای رسـيدن بـه حسـن و يوسـف زيبايىگويد كـه زليخـا ب مى

  .طى كند) 290: 1390پورنامداريان، 

  اقناع و تقابل آن با يقين

يقين، ظـن مقـارب بـه يقـين، سـكون نفـس و : داند تصديق را سه صنف مى منطقياتفارابى در 

داند  صنعت خطابه مىوی تصديق اقناعى و ظنى را محصول ). 3/299: 1408فارابى، (اصناف آن 

شنونده به چيزی كه نفس شخص با آن سكون و آرامش و  و معتقد است در مخاطبه خطابى، اقناع

رود كـه  اقناع و قناعت نوعى ظـن بـه شـمار مـى). 1/12: همان(شود  يابد، طلب مى اطمينان مى

در سيری تشكيكى اقناع از ديدگاه فارابى ). 1/456: همان(احتمال خالف و عناد در آن وجود دارد 

تدريج بر ميزان و كيفيت آن افزون خواهد شد، تا جايى كه قـوت اقنـاع  شود و به از كم شروع مى
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طبق اين تحليل، . به جايى برسد كه تمامى عنادهای خود را از دست بدهد و با يقين معادل گردد

است با جهتـى غيـر  توان از تقابلى ميان اقناع و يقين سخن گفت، چه آنكه اقناع همان يقين نمى

بـرخالف يقـين، كـه . تری از درك كه احتمال عناد برای آن هسـت از ضرورت و در سطح پايين

: 1995؛ فارابى، 267-1/266: همان(نامد  احتمال عناد در آن نيست و فارابى آن را تصديق تام مى

توانـد حكـم  مىبنابراين، اقناع در درجات پـايين ادراكـى ). 342، 297؛ 3/316: 1408؛ همو، 144

  .يقين را داشته باشد

گونه كه تفهيم شىء از دو طريق تعقل ذات و تخيـل مثـالى كـه محـاكى از آن اسـت  همان

فـارابى، (پـذير اسـت  گيرد، ايقاع تصديق نيز به يكى از دو صورت يقين و اقناع امكان صورت مى

همـو، (بـر ديگـر صـنايع كه متولى چنين يقينى است،  فارابى به برتری برهان). 184: الف 1413

اما ايجـاب . كند حكم مى )210- 209: 1986همو، (بودن آن در علوم  ايدئالو به ) 3/294: 1408

چنين محموالتى برای يقين برای سلب و نفى كاركرد و ارزش از سـاير صـناعات و تصـديقات از 

يزی به يقين تام سزاوار است در هر چ«در نتيجه اين سخن فارابى را كه . ديدگاه وی كافى نيست

بايد در كنار توجه به ايـن ) 325-1/323: 1408همو، (» رسيد و كفايت در تصديق يقين تام است

در بسياری از اشيا امكان رسيدن به يقين نيست و اگر امكان ذاتـى ايـن امـر «مسئله قرار داد كه 

ايـن امـر ). 122-120: الـف 1413همـو، (» افتد باشد، در مقام تحقق و وقوع بسيار كم اتفاق مى

  .يافتن راهكار عملى، در غياب يقين، به اقناع اهميت دهدكند كه فارابى به منظور  اقتضا مى

  ضعف ادراك تصديقى

قدرت تمييز و تشخيص، سرعت استنباط و كميت و كيفيت آن، اختالف استعدادها، تفاوت قـوای 

اسـت   های مختلف از امـوری بهادراكى به نحو بالفعل، توان دريافت و پذيرش امور معقول و تجر

؛ فـارابى، 34: 1402؛ همـو، 22: 1900همـو، (كه نزد فارابى عامل تمايز افـراد از يكـديگر اسـت 

-81، 86-85: ب 1996همو،  ؛97-96: 1404؛ همو، 83-82، 88: ب 1405همو،  ؛11، 9: 1995

ــو، 84 ــو، 8: 1349؛ هم ــو، 174: 1966؛ هم ــف 1405؛ هم ــو، 104-103: ال ). 388: 1413؛ هم

طور كه در ضعف تصوری افراد بيان شـد، در زمينـه تصـديقى نيـز قـوای ادراكـى موجـب  همان

اينكه فرد به نحو بالفعل به ساحت ناطقـه رسـيده باشـد يـا نـه، در كيفيـت . شود هايى مى تفاوت

تصديقات يقينى و جزمى منوط به رسيدن بـه ). 102-101: 1995همو، (تصديقات نيز مؤثر است 

ناطقه به فعليت نرسيده اسـت مردم در بيشتر  بنا بر اعتقاد فارابى،. طقه و ادراك عقلى استقوه نا
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ايـن . ها و نه معانى و حقايق است ای كه مقوم آن صورت يعنى مرتبه و در مرحله متخيله هستند،

راد از ديدگاه وی، برخى افـ. اند به نحو بالقوه ناطق و عاقل سخن به اين معنا است كه بيشتر مردم

، و برخـى )خواص(كنند  قادر به دريافت يقينى و مدِرك امور برهانى هستند و به ظواهر اكتفا نمى

؛ همـو، 168-167: الف 1413؛ همو، 82: ب 1996همو، (امكان اين معرفت برايشان وجود ندارد 

يـث در ميان مردم كسانى باشند كـه از حفارابى امكان اين را كه ). 14: 1995؛ همو، 170: 1966

از ديدگاه وی، هر انسـانى فطرتـًا . كند طبيعت، نتوانند چيزی از معقوالت اول را دريابند، نفى نمى

چون اشخاص انسان بـه حسـب طبيعـت، قـوای مختلـف و . مستعد پذيرش معقوالت اول نيست

بــه تصــريح وی، مــا فقــط در ). 1/336: 1408همــو، ؛ 84-81: ب 1996همــو، (متفــاوتى دارنــد 

چنـين ). 120: الـف 1413همـو، (هايمان قادر به تصديق يقينـى هسـتيم  لوبخصوص برخى مط

هـا اسـت  و همـين تفاوت ای بيابد شود اقناع نزد فارابى جايگاه و ارزش ويژه هايى سبب مى تفاوت

هـای  نظـر بـه تفاوت. بخشـد كه پرداختن به ارزش معرفتى اقناع و صنعت خطابى را ضرورت مى

توان برهان را برای اين دامنه وسيع ادراكى به عنـوان  است كه نمىفوق آشكاركننده اين حقيقت 

  .روشى كاربردی تجويز و راه شناخت تصديقات را به برهان مختص دانست

  جايگاه معرفتى اقناع

وی معتقد اسـت در . كند ها را حقيقت و يقين معرفى مى مطلوب انسان تحصيل السعادةفارابى در 

شـود،  هستيم، اما در بسياری از مواقع يقين برايمان حاصـل نمىهر مطلوبى خواهان حق و يقين 

هايمان را  هايمان قادر به علم يقينى هستيم و بعضى از مطلوب بلكه در خصوص بعضى از مطلوب

پـس . بسا آن مطلوب به وسيله تخيل برايمـان حاصـل شـود كنيم و چه با ظن و اقناع حاصل مى

را به كار برد كه شأن آن راه اين است كه به ما يقـين  ها روشى سزاوار است كه در برخى مطلوب

ها و خيال شىء را افاضـه كنـد يـا  را افاضه كند و در مطلوب ديگری راهى كه به وسيله آن مثال

نيافتن  دسـت). 122-120: الـف 1413همـو، (راهى كه در آن راه با اقناع و ظن به مطلوب رسيد 

های ظنى بـه سـطح معرفتـى افـراد و  ی ورود اقناع و گزارهاكثريت افراد جامعه به يقين راه را برا

وی اقناع را نه به عنوان يقين، بلكه به جای يقين . كند نهادن به آن از ديدگاه فارابى باز مى ارزش

حـل وی در  راه. كنـد ای كه قابليت پذيرش يقينى امور در آن نيست، تجـويز مى در سطح و مرتبه

تفاكردن به كمتر از يقين و در پيش گرفتن راهى است كه بتـوان زمانى كه يقين مقدور نيست، اك

تـوان آن را بـه  كنـد كـه مى ای از تصديق عرضـه مى وی تقسيم دوگانه. به يقين تام نزديك شد
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محاذات تفهيم اشيا بر وجه تعقل ذات و تخيل مثالى آنها قرار داد و آن تصديق يقينـى و اقنـاعى 

  ).184: همان(است 

از آنجـا كـه بسـياری از . بى به سخن فوق در بحث از تعليم نيز اهميـت داردعطف توجه فارا

افراد قادر به درك يقينى و برهانى در عرصه تصديقات نيستند، در نتيجه سزاوار است معلم راهـى 

را در پيش بگيرد كه اموری از اين قبيل برای متعلم حاصل شود، به جهتى كه تحصيل آنها برای 

: 1404همو، (تر است برگزيند  و بتواند از ميان امكانات، آن امكانى را كه آسان تر است متعلم آسان

ای بـه  سزاوار است در استقصا هر مـاده«: توان دريافت اين مفهوم را از منطقيات وی نيز مى). 87

مقدار كفايت از آن برسد و امكان ندارد در هر چيزی به يقين تام برسيم، بلكه در بسياری از امور، 

يد به معرفت كمتر از يقين اكتفا شود، هرچند ارسطو طلب استقصـا در هـر چيـزی را بـر مثـال با

از ديدگاه وی، اول همه علوم علمى است كه با برهـان و ). 1/190: 1408همو، (» داند واحدی مى

كننـد، مـثًال از  يقين است، اما بقيه علوم عين همان موجودات معقوله و براهين يقينى را اخـذ مى

شود، مأخذ همان حقيقت اسـت، ولـى  ناع برای تعليم همگان و به تعبير فارابى عوام استفاده مىاق

نكته مهم در ديدگاه فارابى، كه فرضيه و بعد ). 181-178: الف 1413همو، (روش همگانى است 

كند، اين است كه اقناع در مرتبـه پـس از يقـين واجـد  بودن را برای اقناع تقويت مى تنزيل يقين

توانـد قرائـت و تقريـر يقـين در سـطوح و  با اين بيان اقناع مى. ش يا كاركردهای مذكور استنق

  ).132: 1986؛ همو، 1/397: 1408همو، (های پايين ادراكى پنداشته شود  ساحت

های مستفاد از آنها، به دو جهت توجـه نشـان  داوری در باب صناعات و گزاره فارابى در ارزش

او گاه از صنعت بدون اضـافه آن . اند زش قياسى و ارزش نفسى صناعاتاين دو جهت ار. دهد مى

برهان در بحـث . دهد گويد و در نتيجه به ارزش نفسى صنعت حكم مى صنعت به افراد سخن مى

نفسى از ديدگاه فارابى بر خطابه برتری دارد، زيرا برهان آنچنان محكم است كه حتى بـه انـدازه 

ترين است و ارزش وااليى  ترين و يقينى لذا محكم. در آن باز نيستدرصدی، راه برای نفوذ معاند 

بودن و بـه تعبيـر نصـيرالدين طوسـى  دارد، ولى خطابه در اين اعتبار با توجه بـه ظنـى و اقنـاعى

و احتمال وجـود معانـد در آن، ارزش و جايگـاه معرفتـى ) 340: 1355طوسى، (بودن آن  غيرجازم

اما در بعد قياسى، زاويه ديد عوض شده و ديگر . توان متصور شد ىبرای آن در نسبت با برهان، نم

توان همان نگاهى را به برهان داشت كه در نگاه قبل مشهود بود، چـه آنكـه برهـان ممكـن  نمى

در نتيجـه برهـان بـرای چنـين . است، در قياس با مخاطبى خاص، قابل دريافـت و فهـم نباشـد

در اين نظر، برهان منـزوی شـده و . و غيرنافع است ارزش شخصى، با توجه به قصور درك او بى
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دهنده اين يقـين تـا سـرحد  گر و تنزل لذا نياز به ابزار تعديل. نفع آن فقط برای خواص خواهد بود

تر از برهـان و  اقنـاع در ايـن راه موفـق. كنـد درك افرادی است كه فارابى از آنها به عوام ياد مى

البته در صورتى چنين ارزشى بـه اقنـاع اختصـاص داده . سدر محصول آن، يعنى يقين، به نظر مى

دادن اين يقين بـه  شود كه خطيب واسطه انتقال و تبديل تصديقات يقينى به اقناعى و تناسب مى

از اين جهت است كه خطيـب بايـد قـادر بـه ). 176-175: الف 1413همو، (فهم فرد عامى باشد 

با توجه به اين سخنان، شايد بتـوان . اعى آنها باشددرك يقين و براهين يقينى در جهت تفسير اقن

صناعات خمس را ناظر به سطوح درك مختلف دانست كه هر يك از آنها در نسبت بـا مخـاطبى 

خاص بر ديگر صناعات برتری دارد؛ و در نتيجه بتوان ادعا كرد كه معلم خوب در نسبت بـا يـك 

كند كه در نسبت بـا  جمله فوق تصريح مىشود، مانند اينكه فارابى در  مخاطب خاص سنجيده مى

از ديـدگاه وی، جايگـاه اقنـاع در . تواند بهتـرين روش آموزشـى باشـد مخاطب خطابى، اقناع مى

صناعت خطابه مانند تعليم در صنايع برهانى است و قناعت مثل علم حاصل از تعلم و تعليم برای 

وگوهـا  صـناف مخاطبـات و گفتفـارابى هنگـام برشـمردن ا). 1/456: 1408همـو، (متعلم است 

توانـد  تواند به كمال برساند و فقـط افعـال خطـابى، مى گويد در اصناف خاصى فقط خطابه مى مى

وی چنين موضع مشـابهى را در جـدل نيـز بـه كـار ). 49-43: الف 1996همو، (نافذ و بليغ باشد 

تواند از برهان  افراد، مى از ديدگاه فارابى، منفعت خطابه و جدل در نسبت با ضعف ادراكى. برد مى

به اعتقاد وی، اگر متعلم . داند فارابى جدل را برای تقويت بنيه علمى شخص مفيد مى. بيشتر باشد

توانايى آوردن مواضع عناد را نداشته باشد، معلم بايد مواضع عناد را از طريق جـدل در او تقويـت 

ا با موقعيـت ادراكـى مـتعلم تعريـف در نتيجه فارابى معلم خوب ر). 210-209: 1986همو، (كند 

وچرای برهان سخن گفـت، بلكـه  چون توان از ارزش مطلق و بى با نظر به اين گفتار نمى. كند مى

بنـابراين، بـا . شـوند داوری در باب صناعات لحـاظ مى همانند ديدگاه فوق متعلم و افراد در ارزش

هان را غيرنافع و بدون كارآيى تلقى نمايد كه گاهى بر توجه به ترسيم وی از مخاطبان طبيعى مى

  .شود يابد و مهم مى در مقابل اقناع برتری مى. كند

همچنين، وی در بعد آموزشى به مؤلفه تقويت ذهن شخص به وسيله خطابـه و اقنـاع اشـاره 

كردن ذهـن  كند و معتقد است تصديقات يقينى در قالب مبادی مقبول و مشـهور بـرای قـوی مى

: 1408همـو، (شوند تا جايى كه شخص بتواند به حقيقت نائل شـود  ته مىشخص نيز به كار گرف

كنـد بـا موقعيـت ادراكـى  هـای اقنـاعى اتخـاذ مى مواضعى كه در بـاب خطابـه و گزاره). 1/336

در نتيجه جايگاه معرفتى اقناع در پرتو اينكه جمهور توان تعقل اشيا . مخاطبان نسبت خاصى دارد
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كوشد بـرای  وی مى. شود محرز مى) 1/323: همان(ن يقينى را ندارند و درك آنها به واسطه براهي

تـوان آمـوزش داد  های اقنـاعى مى گويد جمهور را با شـيوه او مى. اقناع نقش معرفتى تعريف كند

تالش برای ارتقای علمـى و معرفتـى مـردم سـبب . )1/324: 1408؛ همو، 47: الف 1996همو، (

های اقنـاعى  های تعقلى و براهين يقينى، به شـيوه رورت روششود فارابى در عين تأكيد بر ض مى

در نتيجه بـه باورهـای . عوام فهمشان كوتاه است. توجه وی منحصر به خواص نيست. روی آورد

توانند از مقدمات به معارف جديـد دسـت  خاصه فهمشان باالتر است و مى. كنند همگانى اكتفا مى

دو صنعت فلسفه و خطابه، كه اولى ناظر به تعقـل ذات و  در نتيجه). 178: الف 1413همو، (يابند 

ترشـدن بـه سـاحت يقـين،  خود اين حقيقت است، و دومى وسيله، روش و كوششى برای نزديك

كاربردن تعبيـر  بـه. برهان و فلسفه است، هر دو در كنار هم در دو دامنـه متفـاوت كـاربرد دارنـد

بى، ناظر به اهميت دسـته دوم و منفعـت اقنـاع و برای براهين مقنعه از سوی فارا» عجيبة النفع«

های فوق، وجه فساد سخن  در پرتو انديشه). 104: الف 1405همو، (بعد معرفتى آن، نزد وی است 

ای از محققان، كه وظيفه متفكران و خواص جامعه را برگرداندن آرای جدلى و مطالب خطابى  عده

تـوان  ای مى شود، و به گونـه روشن مى) 53: 1380داوری اردكانى، (اند  به اصل فلسفى آن دانسته

زيرا وظيفه فـرد خاصـى كـه بـه سـعادت رسـيده، . نظر فارابى را معكوس سخن فوق مطرح كرد

دستگيری از عوام است و اين دستگيری را فارابى در تنزيل قضايا از حالـت يقينـى بـه اقنـاعى و 

دانـد كـه بـه وسـيله آن موجـودات  وی فضيلت نظری را فضـيلتى مى. داند كردن آن مى همگانى

اند، آن معقوالت باعيانها از طريق اقنـاعى حاصـل شـوند  معقول كه از براهين يقينى حاصل شده

و شرط انسان كامل به نحو مطلق اين است كه واجد چنين هنری ) 176-175: الف 1413همو، (

  .نس دارند، آن را عرضه كندباشد؛ يعنى بتواند يقين را تنزيل دهد و در قالب آنچه مردم به آن ا

فارابى علوم را از حيث اينكه شأنيت برهان و ضرورت و قياسـات ضـروری را دارنـد، تقسـيم 

توان استفاده كرد، تعيين ساحت برای قياسـات  آنچه از اين سخن به نفع مسئله حاضر مى. كند مى

علـوم  كننـد، مربـوط بـه طبق سـخن وی، صـناعاتى كـه از ممكنـات بحـث مى. ضروری است

هستند كه فارابى از آنهـا بـه اشـيای خسيسـه و اشـيای ... غيرفلسفى مانند پزشكى، كشاورزی و 

. كنيم در چنين علومى از قياسات ضروری اسـتفاده نمـى. برد پست نسبت به ساحت برهان نام مى

شود و قياسات ممكنه و وجوديه در قياس بـا  ضرورت و برهان در رياضيات و مكانيك استفاده مى

-2/221: 1408همو، (شوند  مخاطب برای اموری كه در غايت بعد و غموض هستند، استفاده مى

از . گيـرد تعيين ساحت امری اساسى است كه فارابى در مواضع مختلـف آن را بـه كـار مى). 222
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سزاوار نيسـت تمثيـل و . رود جمله وی معتقد است گاهى تمثيل برای تصحيح مطلوبى به كار مى

لوباتى كه قصد ناظر در آنها تحصيل يقين است، به كار روند و در ايجاد اين غـرض استقرا در مط

نافع نيستند، بلكه اگر استعمال شوند سزاوار است در مطلوبى به كار رونـد كـه در آن بـه مـادون 

شود، استفاده از تمثيلى كه بذاته مقنع است در اينجـا اهميـت  يقين از ظنون و اقناعات بسنده مى

ها و تمييزنـدادن شـرايط يـا خلـط  نداشتن بـه سـاحت در نتيجه توجه). 151-1/148: انهم(دارد 

فارابى در تلخيص . های كاربرد هر يك از برهان و يقين، آنها را از منفعت تهى خواهد كرد ساحت

توان در اين خصـوص نيـز از آن اسـتفاده  كند كه مى نواميس افالطون به موضعى كلى اشاره مى

همـو، (يابـد  ين است كه هر چيزی اگر در غير موضع خود بـه كـار رود فسـاد مىآن اصل ا. كرد

كارگيری اقناع در فلسفه سـبب  توان اين سخن فارابى را كه به با تأمل در اين آرا مى). 45: 1402

؛ همـو، 132-133: 1986همـو، (شـود  گيری فلسفه فاسد، مظنـون و ممـوه مى فساد آن و شكل

بودن مطلـق  ارزش اما اين به دليل كم. بهتر فهم كرد) 93: 1387ت، ؛ حكم185-184: الف 1413

خطابه و اقناع نيست، بلكه به دليل اين است كه فلسفه شأنيت برهان و يقين را دارد، ولـى اقنـاع 

در نسبت با ضعف ادراكى مردم نقش بسزايى دارد و به همـين دليـل اسـت كـه ارزش اقنـاع نـه 

دهد، نه اينكه به طـور كامـل  ه اقناع اجازه ورود به فلسفه را نمىفارابى ب. مطلق بلكه نسبى است

كارگيری اقناع در جـايى كـه شـأنيت  تر، به به عبارت واضح. آن را عاری از نفع و ارزش تلقى كند

زيـرا طبـق تعريـف فـارابى، اقنـاع يعنـى يقـين . ناپذير و فسـادبرانگيز اسـت يقين را دارد، توجيه

جايى كه علم و حكم يقينى ممكن است، دليلى ندارد كه به مـادون يقـين يافته، و در نتيجه  تنزل

توان از ارزش معرفتى اقنـاع، در خـواص، يعنـى  شود كه نمى از اين سخن استنباط مى. اكتفا شود

  .اند، سخن گفت و ارزش معرفتى اقناع مختص عوام است كسانى كه قادر به علم يقينى

  نتيجه

بـه . شـود ضرورت معرفت تخييلى از ديدگاه فارابى مىضعف ادراك تصوری منجر به . 1

بـر اثـر تدريج  كمك چنين تخييلى شخص قادر به درك مثالى حقايق خواهد بود تا به

  .تقويت تخيل به درك حقيقى امور نائل شود

ضعف افراد در درك تصديقات يقينى، موجب اختصاص بعـد معرفتـى بـه اقنـاع شـده . 2

  .است

ری در باب صناعات، دو جهت را در نظر دارد؛ لحاظ آن صـنعت در داو فارابى در ارزش. 3

در بحث نفسى و نه قياسـى تصـريح . قياس با متعلم و لحاظ صنايع نسبت به يكديگر
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فارابى به برتری برهان و يقين اسـت و خطابـه و اقنـاع در نسـبت بـا اكثريـت افـراد 

  .شود ارزشمند تلقى مى

 منابع

  70-43، ص11، شنامه مفيد: ، در»ايگاه شعر در منطقج«). 1376(احمدی سعدی، عباس. 

  نشر : فريدون فاطمى، تهران: ، ترجمهفلسفه تحليلى در قرن بيستم). 1384(استرول، اورام

  .مركز، چاپ دوم

  دار المناهل: ، بيروتاالعمال الفلسفية، تعليقات). 1413(آل ياسين، جعفر.  

  54، ششناخت: ، در»وم و كاركرد تخيلابداعات فارابى در مفه«). 1386(بلخاری، حسن ،

  .90-75ص

  تهرانهای رمزی سهروردی عقل سرخ، شرح و تأويل داستان). 1390(پورنامداريان، تقى ، :

  .انتشارات سخن، چاپ دوم

  ٰفارابى فيلسوفى تنها و غريب، گزارشى از كتاب نقش : روايت مؤلف«). 1387(حكمت، نصراّهللا

  .96-87، ص17ش اب ماه فلسفه،كت: ، در»خيال در فلسفه فارابى

  الجوهر النضيد فى شرح منطق التجريد للخواجه ). 1385(حلى، جمال الدين حسن بن يوسف

  .انتشارات بيدار: محسن بيدارفر، قم: ، تعليق و تصحيحنصير الدين طوسى

  نامه فرهنگ :، در»تبادل فرهنگى و انديشه تاريخى: فارابى«). 1380(داوری اردكانى، رضا ،

  .53-47، ص40ش

  سيد : ، تصحيح و مقدمهمجموعه مصنفات شيخ اشراق). 1398(سهروردی، شهاب الدين

  .3انجمن شاهنشاهى فلسفه در ايران، ج: حسين نصر، تهران

  تعليقهشواهد الربوبية فى مناهج السلوكية). 1382(صدرالدين شيرازی، محمد بن ابراهيم ، :

  .ان كتابمؤسسه بوست: الدين آشتيانى، قم سيد جالل

  مدرس رضوی، : ، تصحيحاالساس االقتباس). 1355(طوسى، محمد بن محمد بن الحسن

  .مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم: تهران

  بدوی، : ، درتلخيص نواميس أفالطون ).1402/1982(فارابى، ابونصر محمد بن محمد

  .الطبعة الثالثةدار االندلس، : بيروت افالطون فى االسالم،عبدالرحمن، 
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  مقاالت الفلسفية شيخون، لويس، : در فى السياسة،). 1900(فارابى، ابونصر محمد بن محمد

  .دار العرب البستانى، الطبعة الثانية: ، قاهرهلمشاهير فالسفة العرب مسلمين و نصاری

  دايرة المعارف: ، حيدرآبادفى اثبات مفارقات ).1349(فارابى، ابونصر محمد بن محمد.  

  آذرتاش آذرنوش، تهران: ، ترجمهموسيقى كبير). 1375(فارابى، ابونصر محمد بن محمد :

  .پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

  تحقيق و مقدمه و االلفاظ المستعملة فى المنطق). 1404(فارابى، ابونصر محمد بن محمد ،

  .نشر الزهراء، چاپ دوم: محسن مهدی، تهران: تعليق

 البير : ، مقدمه و تعليقالجمع بين رأی الحكيمين). الف 1405(نصر محمد بن محمد فارابى، ابو

  .انتشارات الزهراء، چاپ دوم: نصری نادر، تهران

  شيخ محمد حسن آل : ، تحقيقفصوص الحكم ).ب 1405(فارابى، ابونصر محمد بن محمد

  .انتشارات بيدار، چاپ دوم: ياسين، قم

  فوزی : ، تحقيق و تصحيح و تعليقفصول منتزعة). ج 1405(فارابى، ابونصر محمد بن محمد

  .المكتبة الزهراء، چاپ دوم: نجار، تهران

  پژوه،  محمدتقى دانش: ، تحقيق و مقدمهالمنطقيات). 1408(فارابى، ابونصر محمد بن محمد

  .3-1مكتبة آية اّهللاٰ المرعشى، ج: قم

  مقدمه و  فلسفية، تحصيل السعادة،االعمال ال). الف 1413(فارابى، ابونصر محمد بن محمد

  .دار المناهل: جعفر آل ياسين، بيروت: تحقيق و تعليق

  مقدمه و االعمال الفلسفية، رسالتان فلسفيتان). ب 1413(فارابى، ابونصر محمد بن محمد ،

  .دار المناهل: جعفر آل ياسين، بيروت: تحقيق و تعليق

  عبدالرحمن : ، تحقيق و تقديمى العلم االلهىرسالة ف). 1966(فارابى، ابونصر محمد بن محمد

  .دار النهضة العربية: بدوی، قاهره

  محسن مهدی، : مقدمه و تحقيق و تعليق الحروف،). 1986(فارابى، ابونصر محمد بن محمد

  .دار المشرق : بيروت

  ح و ، مقدمه و شرآراء اهل المدينة الفاضلة و مضاداتها). 1995(فارابى، ابونصر محمد بن محمد

  .مكتبة الهالل: دكتر على بوملحم، بيروت: تعليق
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  على بو ملحم، : ، مقدمه و شرحاحصاء العلوم). الف 1996(فارابى، ابونصر محمد بن محمد

  .مكتبة الهالل: بيروت

  على بوملحم، : ، مقدمه و شرحالسياسة المدنية ).ب 1996(فارابى، ابونصر محمد بن محمد

  .مكتبة الهالل : بيروت

 انتشارات : ، قمپژوهى اصول و فنون پژوهش در گستره دين). 1383(امرز قراملكى، احد فر

  .مركز مديريت حوزه علميه چاپ زيتون

  انتشارات دانشگاه علوم : ، مشهدشناسى مطالعات دينى روش). 1385(فرامرز قراملكى، احد

  .اسالمى رضوی

  پژوهشگاه علوم : ، تهرانمسلمان جستار در ميراث منطقدانان). 1391(فرامرز قراملكى، احد

  .انسانى و مطالعات فرهنگى

  شناسى االهياتى  جايگاه قوه تخيل در انسان«). 1390(فرامرز قراملكى، احد؛ ساالری، زينب

  .28-9، ص27، شانديشه نوين دينى: ، در»ولفهارت پاننبرگ

  دارالعلم، چاپ انتشارات : جا على شيروانى، بى: ، تعليقالمنطق). 1386(مظفر، محمدرضا

  .چهارم

  خالقيت خيال از ديدگاه فارابى و سهروردی، رساله دكتری فلسفه و ). 1385(مفتونى، ناديا

  .دانشگاه تهران، دانشكده االهيات: احد فرامرز قراملكى، تهران: معارف اسالمى، استاد راهنما

  راهبرد فرهنگ: ، در»هنر به مثابه راهبرد فرهنگى در انديشه فارابى«). 1389(مفتونى، ناديا ،

  .126-113، ص11و  10ش

  علوم : در ،»واليت فقيه در نظام فلسفى فارابى«). 1390(مفتونى، ناديا؛ بهارلويى، چمران

  .74-57، ص55، ش4، سسياسى

  98-86، ص56، شخردنامه صدرا: ، در»نظريه حد از ديدگاه فارابى«). 1388(واحدی، بهجت.  
 شيرين : ، ترجمههای كوچك های بزرگ برای بچه ايده). 1390. (وارتنبرگ، توماس ای

  .نشر شهرتاش: فرزانه شهرتاش، تهران: ابراهيمى لويه، ويراسته
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  :ها نوشت پى

                                                 
بخشى، دوبخشى و  نگاری ُنه منطق: اند از اند كه عبارت نگاری ياد كرده برخى محققان از چهار الگوی منطق. ١

بخشى به عنوان دو مكتب منطقى در دوره  گاری دوبخشى و ُنهن نگاری تلفيقى و التقاطى و از منطق منطق

  ).٢٣٦- ٢٣٥: ١٣٩١فرامرز قراملكى، (اند  اسالمى ياد كرده

های متعدد آن  گرايى محض انتقاد داشتند و توجه انسان را به تخيل انسان و ظرفيت جنبش رمانتيسم به عقل. ٢

 ).٢٣: ١٣٩٠فرامرز قراملكى و ساالری، (جلب كردند 
و معنای اصطالحى آن، تصويرگری از ) ١٣٤-٣/١٣٢: ١٤٠٨فارابى، (محاكات معنای صرف داللت است . ٣

محسوسات به وسيله محسوس ديگر، و همچنين تصويرگری از معقوالت به وسيله صور محسوس است 

برای محاكات و تخييل عناوين ديگری چون تمثيل، تنظير، محاكات، مقايسه و ). ١٢٩: ١٣٨٥مفتونى، (

 ).٦٧: ١٣٩٠مفتونى و بهارلويى، ؛ ١٨٠-٣/١٧٩: ١٤٠٨فارابى، (ناسبت به كار رفته است م
كند و  مفهوم روح قدسى از ديدگاه فارابى روحى است كه هيچ جهتى تحت جهت ديگر او را به خود مشغول نمى. ٤

ر عالم است و تأثير او گاهى از بدنش به اجسام عالم و آنچه د. شود حس ظاهر او مستغرق حس باطنش نمى

  ).٨٢: ١٤٠٥فارابى، (كند  پذيرش معقوالت از روح ملكى بدون تعليم مردم تعدی مى

برخى، از اين امور تخييلى به . برنامه فلسفه برای كودكان به امور تخييلى و نقش معرفتى آنها توجه كرده است. ٥

اند كه فيلسوفان برای كمك به ما در  های ذهنى سناريوهايى تخييلى تجربه«. اند ياد كرده» های ذهنى تجربه«

 ).٦١: ١٣٩٠وارتنبرگ، (» سازند درك نظراتشان مى




