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نقش اجتماعی فلسفه نزد ابونصر فارابی و جمالالدین اسدآبادی
تاریخ دریافت95/11/11 :

تاریخ پذیرش96/2/6 :
شهناز صداقت زادگان

چکیده

سؤال اصلی تحقیق نقش اجتماعی فلسفه از نگاه دو متفکر مسلمان است .نقش اجتماعی

فلسفه ،کارکرد فلسفه با توجه به پایگاه آن در گروه معارف و علوم است که تعیینکنندۀ
اعمال با توجه به پایگاه در گروه و تعیینکنندۀ حقوق و مزایایی است که تابع هنجارها اجرا
میشود کوئن 99 :1391 ،؛ 4 :1997 ،O’Donnel؛; ،Ritzer, 1988: 211؛

;Harlambos et.al,

 .)2000: 6براساس چارچوب نظری ،نقش اجتماعی فلسفه در چهار بخش پایگاه فلسفه،
انتظارات از فلسفه ،حق فلسفه و هنجارهای مورد نیاز فلسفه تفکیک شد .مهمترین آثار
اجتماعی ابونصر فارابی و جمالالدین اسدآبادی با روش اسنادی و کتابخانهای و فن تحلیل
محتوا مرور شد.نتیجۀ مطالعه نشان میدهد نقش اجتماعی اصلی فلسفه نزد دو
اندیشمندترسیم راه سعادت و اعتدال در مقابل فرد و جامعه است .بنابراینصرفاًفلسفه معرفتی
نظری نیست بلکه کاربردی است .مسئول اصلی کاربرد آن نزد فارابی ،رئیس اول ،با تأکید بر
شیوههای عقلی است ونزد اسدآبادی دانشمندان ،پیشوایان و فیلسوفان با تأکید بر شیوههای
عقلی و(حتی معرفت تخیلی از نوع شعر) ملهم از قرآن است .دغدغۀ فلسفۀ فارابی نفاق
وتفرقه بین مسلمانان است .بنابراین از معرفتهای تفرقهانگیز تخیلی ،به معرفت کارساز و
وحدتآفرین فلسفه و شیوههای عقلی پناه میبرد .دغدغۀفلسفۀاسدآبادی عقب ماندگی و فقر
مسلمانان است و بنابراین به نقش کارساز معرفتی و اعتدالی فلسفه در یافتن نقطۀ اعتدال
قوای دهگانه انسانی پناه میبرد که موجب سعادت فرد و جامعه است .فارابی از سوق یافتن
فلسفه به سمت تخیل تفرقهانگیز میهراسد و اسدآبادی تخیل شعر را در خدمت تقویت
فلسفه مینگرد .اسدآبادی از سوق یافتن فلسفه به سمت تقلید و خرافات و انتزاع صرف
میهراسد.
واژگان کلیدی :فارابی ،اسدآبادی ،نقش اجتماعی فلسفه ،تخیل ،عقل ،اعتدال ،سعادت.
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مقدمه و طرح مسئله
معرفت فلسفی در تاریخ اندیشۀ بشر ،سابقهای چند هزارساله دارد .بر اساس شواهد موجوود بوا
مطالعۀ تمدنهای باستانی میتوان سیر فلسفی اندیشی بشر را دریافت .ارسوطو و افالطوون مجورای
باریکی بودند که سنن آشفتۀمصر ،النهرین ،سوریه و تمدن یونانیان از طریق آنها به دیگران انتقال
یافت (اسدآبادی111 :1379 ،؛ سروش .)145 :1386 ،اسدآبادی معتقد است فلسفه همچون سایر
علوم و فنون با ترکیب آرا سلسلهوار و تدریجی تکمیل شده است .فلسفه از هندوستان آغاز شود
و از آنجا به بابل و از بابل به مصر و از مصر به یونان رسید .در هر مرحلهای ،نو و تکمیول شود.
اما یونانیان اندکی بر آن افزودند تا اینکه بوه دسوت مسولمانان رسوید (اسودآبادی.)111 :1379 ،
مسلمانان تا به امروز برای غنیتر کردن فلسفه سعی وافر بهکار بردند .آنها سعی کردند فلسوفه را
شیرین و چابک و مرتبط تعریف و مشخص کنند .اما آنچه از فلسفه به دست نسل امروز رسویده
است دور از ذهن ،سخت و مهجور و متروک واقع شده است (اسدآبادی )103 :1379 ،بنوابراین
نقش اجتماعی آن را مورد تردید قرار داده است.هومن به تأیید رأی اسودآبادی ایون نقوش را توا
آنجا کمرنگ میبیند که معتقد است هندیان نخستین کسوانی بودنود کوه فلسوفهپوردازی کردنود.
نخستین اثر فلسفی «ودا »1سرودهای مذهبی هندیهاسوت .پوس از هنودیان ،چینویهوا و سوسس
یونانیان به فلسفه پرداختند اما تمدن ایران باستان از آغاز بیش از فلسفه به اخالق توجوه داشوتند
از این رو اثری از فلسفیاندیشی از آنها در دسوت نیسوت .بیشوتر آثوار قابول مالحظوهای کوه از
ایرانیان در دست است محدودبه حوزۀ اخالق است (هومن.)16 :1337 ،از این رو ،سوهم عمودۀ
تالش ابونصر فارابی و جمالالدین اسدآبادی به عنوان دو حکیم و فیلسووف مسولمان مصوروف
درمان این خأل معرفتی شده است .به طور مشخص ،تالش اسدآبادی یافتن سبب انزوای فلسوفه
در جوامع اسالمی و چاره یابی برای احیای نقوش موؤثر و کارآمود آن در بوین مسولمانان اسوت.
بیتردید یکی از منابع الهامبخش اسدابادی در زمینۀ اندیشۀ فلسفی ابونصر فارابی مؤسس فلسفۀ
اسالمی است .زیرا فارابی در عصری میزیست که ارادۀ خلفای عباسی به انتقال علوم و ترجموۀ
آنها به زبان عربی تعلق گرفته بود .امری که موجب شد تا مسلمانان با افکار تازه و سوازنده آشونا
شوند (قریشی.)67-68 :1391 ،
ابونصر فارابی در دو کتاب آرای اهل مدینۀ فاضله و سیاست مدنیه ،اختالف بین فیلسوفان را
ظاهری دانسته سعی بر رفع اختالف و ایجاد یکسارچگی بین آنها دارد(خوشرو.)22 :1374 ،از
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این مسیر فارابی سعی دارد فلسفه را به مسیری هدایت کند تا نقش اجتماعی خود را که تحصیل
سعادت است ایفا کند (توماس .)265 :1348 ،وی با تقسیم فلسفه به دو بخش نظری و عملی
(اخالق و سیاست مدینۀ فاضله) ،هدف از فلسفۀ عملی را به فعل درآوردن عقل بالقوۀ انسانی
میداند تا حقیقت را دریابد و در خدمت سعادت اهل مدینه بهکار بندد(فارابی.)38-39 :1388 ،
در اعتقاد فارابی دربحث عملی و کاربردی فلسفه ،همین بس که علوم و صنایع را از نظر غایت
به سه بخش لذتبخش ،سودمند (کاربردی) و زیبا تقسیم میکند .او غایت فلسفه را در بین
صنایع و علوم از جنس زیبایی میداند که تشخیص شایست و ناشایست و خوب و بد اعمال
است .یعنی هدف از فلسفه بخش عملی و نقش اجتماعی است که در جستجوی حقیقت برای
بهکار بستن است(فارابی39-38 :1388 ،؛ فارابی.)72-73 :1390 ،
ابونصر فارابی و جمالالدین اسدآبادی هر دو سعی دارند احیاگر نقش اجتماعی فلسفه باشند
و آن را از مجالس بحث و درس نظری و انتزاعی در خدمت اصالح ،یعنی سعادت و کمال فرد
و جامعه قرار دهند .اما این که چگونه سعی دارند فلسفه را در خدمت سعادت و کمال فرد و
جامعه قرار دهند سؤال اصلی تحقیق حاضر در قالب نقش اجتماعی فلسفه است .بنابراین این
مقاله در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که نقش اجتماعی فلسفه از نگاه ابونصر فارابی و
جمالالدین اسدآبادی چیست؟

هدف تحقیق
هدف کلی تحقیق مطالعۀ نقش اجتماعی فلسفه نزد ابونصر فارابی و جموالالودین اسودآبادی بوه
عنون دو متفکر مسلمان است .هدف اشاره شده از مسیر چهار پرسش که اهداف جزئوی تحقیوق
را تشکیل میدهد دنبال میشود.
پرسشهای تحقیق به چهار سؤال فرعی به این شرح تقسیم شده است:
 -1پایگاه فلسفه در مجموعۀ دانش بشری(علم ،دین و عرفان) از دیدگاه فارابی و اسدآبادی
کجاست؟
 -2انتظارات از فلسفه بر اساس پایگاه آن در مجموعۀ دانش بشری از دیدگاه فارابی و اسدآبادی
چیست؟
 -3بر اساس انتظارات ،تعیین حق فلسفه ،یعنی عواملی که باید برای تقویت آن بهکار گرفته
شود ،از دیدگاه فارابی و اسدآبادی کدام است؟
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 -4پس از تعیین انتظارات یعنی نوع وظایف فلسفه ،کیفیت و چگونگی برآورده کردن انتظارات
یعنی هنجارها و قواعد آن از نظر فارابی و اسدآبادی کدام است؟

چارچوب مفهومی
نقش اعمالی است که با توجه با پایگاه یعنی موقعیت اجتماعی و مرتبه و جایگاه در یوک گوروه یوا
گروه در مقایسه با گروههای دیگر انجام مویشوود و بوهطوور خالصوه ،نقوش مبتنوی بور موقعیوت
ساختاری در نظام اجتماعی انجام میشود.موقعیت و پایگاه تعیینکنندۀ حقوق و مزایاسوت و نقوش
انتظاراتی شخصی است که آن پایگاه را اشغال کرده است .در واقع نقش تعیین میکند کوه معلوم و
شاگرد باید چه انجام دهند و چطور انجام دهند (کوئن99 :1391 ،؛ اودانل4 :1997 ،؛ ریتزر:1988 ،
211؛ هارالمبوس و دیگران .)6 :2000 ،نقش اجتماعی انتظارات از فورد در پایگواهی معوین اسوت.
این انتظارات در واقع با هنجارهای معینی اداره میشود .پوس پایگواه و نقشوهای منتسوب بوه آن بوا
تعدادی هنجار همراه است .زیرا نقش در ارتباط با دیگران ایفا میشود که مستلزم برقوراری روابوط
اجتماعی است .برای مثال ،پزشک نقش خود را در ارتباط با بیمار و پزشکان دیگر ایفا می کنود یوا
هر عضوی از خانواده که نقش خود را هنگام ارتباط با اعضای دیگر خانواده اجرا میکند .هنجارهوا
باید بر ایفای نقش اجتماعی نظارت کند تا وظایف انجام شود .معلم و شاگرد در صورتی میتواننود
نقش خود را خوب اجرا کنند که تابع هنجارها باشد .نقش اجتماعی انتظوارات و نووع اعموالی کوه
باید انجام شود و هنجارها نحوۀ اجرا و انجام اعموال را تعیوین مویکنود (هوارالمبوس و دیگوران،
6 :2000؛ اودانل.)Harlambos et.al, 2000: 6; O’Donnel, 1997: 61997:4 ،
رابرت مرتن در بحث پایگاه اجتماعی ،به بیش از یک رابطۀ اجتماعی اشاره دارد .او به
«مجموعۀ نقش »1اشاره دارد .پزشک با بیمار ،پرستار ،مدیریت ،داروساز ناچار به ایفای مجموعهای
از نقشهاست .این امر نافی فردیت در اجرای نقش نیست .زیرا دو فرد نقش واحد را یکسان اجرا
نمیکند( .)O’Donnel, 1997: 4با توجه به موضوع مورد بحث یعنی فلسفه میتوان از دو مفهوم
دیگر اجرای نقش اجتماعی شامل «نقش محقق» و«نقش محول» بهره گرفت .نقش محقق نقشی
است که هم اکنون رخ داده است و اجرا میشود .نقش محول نحوهای است که جامعه انتظار دارد
نقش آنگونه اجرا شود و رخ دهد( کوئن .)99 :1391 ،نقشها بر اساس موقعیت ساختاری در نظام
اجتماعی بزرگتر دارای اهمیت کارکردی هستند( .)Ritzer, 1998:211از جمله این کارکردها
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میتوان به خاصیت نظمبخشی آنها به حیات اجتماعی اشاره کرد .امری که رفتار را پیشبینیپذیر
میسازد .زیرا اعمالی که باید انجام شود ،یعنی انتظارات و چگونگی انجام آنها ،از قبل تعیین شده
است .از نظر هارالمبوس نقشها بعدی از فرهنگ هستند که سمت و سو و قسمت مهم خطوط
راهنمای مورد نیاز جامعۀ نظمیافته را فراهم میکند(.)Harlambos et.al,2000:6 :
از نگاه پیتر ال .برگر و توماس الکمن اهمیت نقش اجتماعی خاصیت پیوندبخشی آن است.
نقش اجتماعی بین فرهنگ و آگاهی یعنی جهان معنایی سطح کالن و عینیتیافتۀ شیوههای
ذهنی واقعیت پیوند ایجاد میکند .امری که موجب میشود جهان برای افراد آشکار شود
) .(Ritzer, 1988: 349برگر و الکمن نقش را واسطه و میانجی قسمتهای مختلف دانش میدانند.
نقش فلسفه در مجموعه اندوختۀ دانش همگانی با توجه به ارتباط آن با بخشهای مختلف دانش
بشری نیازمند نوع خاصی از ارتباط است .مانند یک قاضی که نیازمند ارتباط با مجرم ،وکیل و
همسر خود است ،اما برای برقراری ارتباط با هریک نیازمند دانشی متفاوت است(برگر و الکمن،
 .)19 :1375نقش در واقع کانال و مسیر ورود به کل اندوختۀ دانش جامعه باز میکند(همان،
 .)11اما در مورد فلسفه ،با الهام از نظریۀ نقش برگر و الکمن ،اندوختۀ دانش مجموعهای است
که بخشهایی از آن هنگام ایفای نقش ،نقش خاصی ایفا میکند .ارتباط با بخشهای دیگر و ارتباط
کلی نقش متضمن دو بخشی شدن است و این یک ضرورت است زیرا دانش در جامعه بر هم
انباشته میشود .تراکم سبب تقسیم کار است واتفاقاً هنگامی که تقسیم کار رخ میدهد دانش
خاصی مربوط به نقش خاصی رشد میکند .چون راهحلهای استاندارد شده را بهوجود میآورد
که میتوان آنها را آموخت و انتقال داد .راهحلها نیازمند شناسایی رابطۀ ابزار و هدف هستند .یعنی
متخصص آن شاخه یا فن باید با آنچه که برای اجرای وظایف خاصش الزم دانسته میشود
آشنا باشد (همان .)110،در واقع مسئولیت تخصص در دانش مدیریت آن بخش را نیز به
متخصص محول میسازد (همان.)111 ،

اتفاقاً یک بخش مهم دانش همین تیپشناسی

متخصصان دانش است .جامعه به این متخصصان نیاز دارد .البته ابتدا باید این متخصصان را
شناسایی کند -هر چند پیچیده شدن تخصص ممکن است افراد عامی را دچار سردرگمی و
آشفتگی کند(همان.)111 ،
بنابر آنچه آمد ،ابعاد نقش اجتماعی فلسفه شامل پایگاه ،انتظارات ،حق و هنجار تشخیص
داده شد که در ادامه اندیشۀ متفکران مورد نظر دربارۀ هریک بحث میشود.
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روش تحقیق
روش تابعی از موضوع اسوت .موضووع مقایسۀاندیشوۀ دو اندیشومند در موورد نقوش اجتمواعی
فلسفه است .پژوهش محدود به آثار و اسناد به جوا مانوده از ایون متفکوران اسوت .هنگوامی کوه
اطالعات پژوهشگر محدود به مدرکهای اسنادی است موضووع پوژوهش بایود بوا واسوطه موورد
پژوهش قرار گیرد(هولستی .)30 :1373 ،واسطه در اینجا منظور اسوناد و مودارک و محتووای در
دسترس است .بنابراین روش تحقیق مقایسه است که میتواند کمّی یا کیفی باشد و طی آن چنود
متغیر و/یا فرایندها و اجزای دو نمونه یا بیشتر را بررسی می کند تا وجوه اشتراک و تفواوت بوین
نمونهها را دریابد(زمانی.)120 :1395 ،هنگامی که نمونههای مورد مقایسه مانند این تحقیق ازنظر
موقعیت تاریخی متفاوت(فارابی و اسدآبادی) است در واقع نووعی رونود پژوهوی نیوز صوورت
میگیرد .در روش طولی روند پژوهی ،موضوع در چند مقطع زمانی بررسی میشوود توا حرکوت
پدیده با توجوه بوه نمونوههوای متفواوت(اموا در ویژگوی مهوم مشوابه) در طوول زموان مطالعوه
شود(ساروخانی .)67 :1372 ،در اینجا روش تحقیق مقایسهای است و ابزار تحقیوق فون تحلیول
محتواست .شرایط کلی تحلیل محتوا شامل تعیین چارچوب نظری ،نمونهگیری ،واحود محتووا و
تهیۀ طبقهبندی تحلیل است .نتیجهگیری در مورد اندیشوه و آرا موضووع مطالعوه نیازمنود نظریوه
است تا بر اساس آن فرضیهها و متغیرهای مورد بررسی معرفوی شووند(رفیوعپوور.)119 :1382 ،
انتخاب نمونه به مقتضای مسئله انجام میشود به گونهای که قابل تعمیم نیز باشد .واحود محتووا
منظور واحد سنجش است که میتواند لغت ،جمله یا سرمقاله باشد(ا) .طبقوههوای تحلیول یعنوی
طبقهبندی واحدهای محتوا .این طبقهبندی وقتی مورد نیاز است که تحلیل بر اساس یک تئووری
باشد(همان .)120-121 ،در ادامه مفاهیم اصلی مبتنی بر چارچوب نظوری تحقیق،کوه در بخوش
یافتههای تحقیق ،معیار تحلیل محتوا و مقایسه قرار داده میشود ،معرفی می شود.
نمونۀ تحقیق شامل کتابهای مربوط به نقش اجتماعی فلسفه در بین آثار دو اندیشمند است .بر
این اساس میتوان به کتابهای آرای اهل مدینۀ فاضله ،سیاست مدینه و فصول منتزعه از فارابی و
مجموعه رساالت1و مقاالت جمالیه از اسدآبادی اشاره کرد .واحد محتوا شامل رسالههای این
اندیشمندان است .رسالههای نیچریه ،سعادت انسان ،دین و فلسفه ،تعلیم وتربیت از اسدآبادی و
رسالههای مدینۀ فاضله وسیاست مدنیه که فاقد تقسیمبندی است اما از سوی مترجمان طبقهبندی
شده است .طبقهبندی محتواهای رسالههای مورد بررسی بر اساس چارچوب نظری نقش اجتماعی
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1ویرایش دیگری از عروهالوثقی است.
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به طبقات پایگاه فلسفه ،انتظار از فلسفه ،حق فلسفه و هنجارهای مورد نیاز فلسفه انجام شده است.
تحلیل محتوا در بخش بعدی بر اساس همین طبقهبندی نظری ارائه میشود.
نقش اجتماعی :منظور از نقش اجتماعی رفتار مورد انتظار از فردی است که پایگاه اجتماعی
خاصی را اشغال میکند(گیدنز و بردسال.)1017 :1391 ،
پایگاه :بر اساس نظریۀ نقش اجتماعی ،در اینجا ،منظور از پایگاهموقعیت فلسفه در گروه یا
مجموعهای از دانش بشریشامل دین ،هنر ،اخالق ،علم ،عرفان و سیاست است .دین مجموعهای
عقایدی که اعضای یک اجتماع به آن پایبند هستند شامل نمادها و ترس و احترام نسبت به آنها
و شرکت در مراسم و تشریفات آئینی(گیدنز و بردسال .)1012 :1391 ،اخالق مطالعۀ ارزشها در
جهت تعیین درستی یا نادرستی اندیشه ،عقیده و عمل(ساروخانی .)232 :1370 ،علم جزئی از
شناخت است که شامل سلسله فعالیتهایی برای بیان منظم احتمال وقوع فرضی پدیدههایی که
با توجه به هدفهای مورد نظر همارز شمرده میشود(ساروخانی .)660 :1370 ،سیاست نیز
روشهای بهکار بستن قدرت یا منازعه با قدرت برای تاثیرگذاری بر ماهیت و محتوای فعالیتهای
حکومتی(گیدنز و بردسال.)1009 :1391 ،
انتظارات :بر اساس نقش اجتماعی که فلسفه ایفا میکند توقعاتی از آن وجوددارد که باید
تأمین شود.
حق :منظور ملزومات و مقدمات و پیش فرضهایی است که فلسفه نیاز دارد تا انتظارات را
برآورده سازد.
هنجار :هنجار قواعد رفتار است که بازتاب یا تجسم ارزشهای فرهنگیاند و نوع خاصی از
رفتار را تجویز میکند(گیدنز و بردسال.)1008 :1391 ،
محتوای تحلیل شده بر اساس چارچوب نظری تحقیق و مقایسه آرای ابونصر فارابی و
جمالالدین اسدآبادی طی جدولی واحد و بر اساس ابعاد مفهوم نقش اجتماعی فلسفه ارائه میشود.

یافتههای تحقیق
در این بخش آثار دو متفکر دربارۀ نقش اجتماعی فلسفه تحلیل و بر اسواس روشوی کوه معرفوی
شد ،ارائه میشود به ترتیب پایگاه فلسفه در بین دیگر معرفتها ،انتظارات از فلسفه ،حق فلسوفه و
هنجارهای فلسفه از نظر دو متفکر به ترتیب زمانی ابتودا ابونصور فوارابی و سوسس جموالالودین
اسدآبادی ارائه میشود.
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نقش اجتماعی  -پایگاه فلسفه
بر اساس تعریفی که از مؤلفههای نقش اجتماعی آورده شد ،در این قسمت به اولین مؤلفه یعنوی
پایگاه اجتماعی پرداخته میشود.منظور از پایگاه ارتباط فلسفه با معرفتهای دیگور مودّنظر اسوت.
فارابی هنگام سخن از فلسفه ،ارتباط آن را با چند حوزۀ دیگر شامل دین ،اخالق و عرفوان بیوان
میکند .از نگاه فارابی،فلسفه از جنس زیبایی است و زیبایی فلسوفه حاصول بُعود عملوی فلسوفه
است .فلسفه برای عمل نیازمند نزدیکی به معارف و علومی همچوون دیون ،سیاسوت ،اخوالق و
عرفان و بهرهمندی از آنهاست.
ارتباط دین و فلسفه را می توان از طریق ابزار کسب معرفت هریک دریافت .ابزار معرفت
فلسفی عقل و دانش است و ابزار معرفت دین وحی است .فلسفه با عقل و دانش ابزار دستیابی
به کمال و سعادت را در مییابد اما وحی مبتنی بر اعتقاد و ایمان است(فارابی103 :1388 ،؛
قریشی .)238 :1389 ،به زعم فارابی ،عقل نیز مانند دین به درک خداوند نائل میشود اما با دو
ابزار متفاوت ،یکی با برهان و استدالل عقل و دیگری تخیل .فارابی سعی دارد با بهرهگیری از
عقل و به عبارتی برهان و استدالل در امر معرفت دینی ،مدینۀ فاضله را از تفرقه و اختالفی که
شناخت تخیلی در پی دارد برهاند .فارابی بسیار نگران شیوۀ تخیلی اندیشه بود و آن را مخل
وحدت و انسجام اجتماعی میدانست.
در مورد رابطۀ علم سیاست و فلسفه از نظر فارابی ،بین اخالق و سیاست فاصله نیست .زیرا
هر دو علم مدنیاند .اخالق بیشتر بحثهای نظری است و سیاست تحقق اعمال و افعال ارادی
انسان است(فارابی .)14 :1390 ،البته با این تفاوت که فلسفۀ نظری شامل علوم نظری ریاضی،
طبیعی و مابعدالطبیعه است و فلسفه عملی یا مدنی در جستجوی دستیابی به آگاهی بر اعمال
نیکو و خلقوخویی است که این اعمال نیکو از آن صادر میشود .معرفتی که برای جوامع
اخالق نیکو به بار میآورد و توانایی تحصیل امور و حفظ آنها را به جوامع اعطا میکند از نظر
فارابی فلسفۀ سیاسی نام دارد(فارابی .)74 :1380 ،سیاست از جهت ویژگیهای رئیس اول نیز با
فلسفه ارتباط دارد .شرط ریاست رئیس اول کسب علوم و فنون و فضیلتهای نظری و عملی
است .علم سیاست هم شامل اعمال و اخالق فردی است و هم خصلتها و سیرتها در مدینه
است(فارابی .)13-14 :1390 ،بنابراین رئیس اول نیازمند درک و معرفت فلسفی است.
از نظر فارابی فلسفه نیازمند علوم منطق و زبان است .منطق و زبان در واقع مدخل همۀعلوم
هستند (خوشرو .)27 :1374 ،منطق باید پیش از هر معرفتی با پرورش ذهن آن را مهیای
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درستاندیشی فلسفی نماید(فارابی .)75 :1390 ،عالوهبر منطق فیلسوف از حیث زبان نیز باید به
قدرت وافر دست یابد(مینوی.)32 :1354 ،نتیجه اینکه از نظر فارابی فلسفه برای ایفای نقش
عملی و اجتماعی خود همچون انسجام و همبستگی و تقویت اخالق فردی و جمعی در مدینه
و توان بیان و استدالل به ارتباط با معرفتهای دینی ،سیاسی ،منطق و زبان نیازمند است.
نتیجه گرفته میشود که از نظر فارابی فلسفه در بین علوم جزء معارف کاربردی است .به این
منظور نیازمند ارتباط با دیگر معارف از جمله معرفت دینی ،اخالق ،سیاست ،منطق و زبان است.
اسدآبادی با نگاهی متفاوت از فارابی ،شعر و شاعری را به عنوان یکی از حوزههای اندیشۀ
انسانی که با تخیل سروکار دارد بسیار میستاید .هر چند اشاره میکند که اعراب بدوی دورترین
جامعه از تمدن بوده است و تنها معرفتی که داشته اشعاری مبتنی بر تخیل است(اسدآبادی،
 .)108 :1379اما در مورد شعر و شاعری که سهم اصلی آن مبتنی بر تخیل است میگوید هر
چقدر در جامعه علوم و معارف زیاد باشد این گروه افزایش مییابد .وی قریحه شعر و ذوق نظم
را میستاید چون معانی بدیع فراهم میآورد ،افکار جدید اختراع میکند به نحوی که عقول
انسان را خیره میکند .مانند غواص به عمق معانی رسوخ میکند از مواد ساده و کمارزش گوهر
میآفریند .مواد بیشکل را شکل و زیبایی میدهد ،به نحوی که موجب هیجان و شجاعت در
نفوس ترسو میشود و آنها را دعوت به عمل میکند(اسدآبادی.)156 :1312 ،
شعرای چیرهدست معانی را زیبا میکنند و زینت میدهند تا مطبوع طبع انسانها شود .شعر
اخالق خشن و صفات ناپسند را از لوح نفوس پاک میکند و مکارم اخالق را با کلمات دلفریب
به افراد خشن و بدکردار میآموزد .اسدآبادی این قریحه را اول جلودار و پیشقراول حکمت و
فلسفه میداند .بنابراین در عالم انسانی اولین دعوتکننده برای ارتقای جامعه به مدینه بوده است
(اسدآبادی.)156-157 :1312 ،
از نظر اسدآبادی نخستین معلم حکمت و فلسفه قرآن است .قرآن نسخه جامعی از فلسفه
این عالم بزرگ است .در مقابل معتقد است قرآن نازل شد تا معرفت را جایگزین جهل و نادانی
و خرد را جایگزین تردید و تقلید کند(اسدآبادی.)108 :1379 ،
اگر مسلمانان با وجود قرآن در مقابل مسیحیان ،یهودیان ،زردشتیان سر تعظیم فرود آوردند
برای دستیابی به شرف و رفعت علم و علو مقام عقل بوده است (اسدآبادی .)109 :1379 ،از نظر
اسدآبادی کسب علوم و هنر و صنعت از جوامع دیگر امری پسندیده است .مسلمانان باید خود
را محقتر از هر کس دیگری برای کسب علوم و فنون بدانند(اسدآبادی.)152 :1379 ،
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اسدآبادی فلسفه را در خدمت کاربردی کردن علوم مینگرد .فلسفه ادراک کلی از جزئیاتی
است که دستاورد علوم است .بنابراین رشد فلسفه همانگونه که نیازمند بهرهگیری از متون قران
است ،نیازمند بهرهگیری از دستاوردهای علوم بشری است .در این زمینه اسدآبادی تقلید از ملل
دیگر را جایز میشمرد.اهمیت کسب علوم از ملل دیگر برای اسدآبادی تا حدی است که از
مفهوم تعصب دینی استفاده میکند .تعصب دینی مسلمانان باید آنها را وادار کند تا علوم و فنون

و صنایع و هنر را از جوامع دیگر بیاموزند(اسدآبادی .)152 :1379 ،در رسالۀ سعادت و انسان
به قوای نفسانی همچون حب حیات ،حب ذات ،تفوق ،شهرت ،ستایش ،وطنپرستی ،کشف
حقیقت ،بقای نام ،انتقاد آثار علمی اشاره میکنداسدآبادی )139-164، :1379 ،که بین دو حد
افراط و تفریط قرار دارند .در شرایط اعتدال قوای نفسانی در خدمت تداوم نوع بشر ،رفاه ،جد و
جهد جهت کمال فردی و مصالح عمومی ،مکارم اخالق ،درس گرفتن از تاریخ ،رشد علوم و
فنون و تحقیق و پژوهش میشود که قوای نفسانی را در خدمت رشد علم قرار میدهد .در این
مسیر ،از نظر اسدآبادی فلسفه و عقل در خدمت یافتن راه اعتدال بین دو حد افراط و تفریط
نقشآفرین است .برای مثال اسدآبادی تعصب دینی را در دو حد افراط و تفریط آن ذکر میکند.
افراط در تعصب دینی را دوری از علوم ومعارف و نفرت از صنایعی میداند که منسوب به غیر
مسلمانان است(اسدآبادی .)151 :1379 ،و در حد تفریط به فیلسوفان و حکیمان قرون گذشته
اشاره میکند مانند فارابی ،ابن سینا ،سهروردی و مالصدرا که حکمت و فلسفه را از یونانیان به
صورت تقلیدی و بدون تأمل و نقد گرفته و آن را تداوم بخشیدند(اسدآبادی.)11-112 :1379 ،
باید علوم را از جوامع دیگر در خدمت حکمت و فلسفه اخذ کرد .اما در این زمینه از افراط
پرهیز کرد و در عین حال جزئیات متکثر حاصل از علوم را در قالب قوانین کلی و عام قرار داد
و آن قوانین را نظم بخشید و طبقهبندی کرد .مانند فنون کشاورزی و دامسروری ،پزشکی،
ریاضیات ،حساب و هندسه و طب و جراحی ،فیزیولوژی و خواص ادویهها و ترکیب آنها،
شیمی و آب و هوا و علم تدبیر منزل(اسدآبادی.)105 :1370 ،نزد اسدآبادی فلسفه از محل
کشف این قوانین کلی و عام و طبقهبندی و نظمبخشی به آنها قوام مییابد.
هر چند اسدآبادی شعر را یاور عقل و اندیشۀ فلسفی میۀداند اما از ارتباط فلسفه با معرفتهای
دیگر غافل نیست .در موارد متعددی با اشاره به انواع علوم ،فلسفه را عاملی میبیند که میتواند
معرفتهای دیگر بشری شامل علوم پایه(ریاضیات ،فیزیک ،شیمی) ،علوم طبیعی(کشاورزی،
دامسروری ،طب ،هواشناسی) و علوم انسانی(سعادت مدنی) را در خدمت کمال عقل در نتیجۀ
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کمال نفس و کمال معیشت قرار دهد(اسدآبادی .)116 :1379 ،اسدآبادی و فارابی هر دو بر
نقش کاربردی فلسفه تأکید دارند .فارابی بیشتر به رابطۀ فلسفه با معارف دیگر و مقایسۀ آن با
معارف دیگر و بهرۀ فلسفه از آنها اشاره دارد .درصورتیکه اسدآبادی به رابطۀ فلسفه با معارف
دیگر از جهت کاربردی کردن آنها اشاره دارد .از نظر اسدآبادی،تقویت بنیان اندیشۀ فلسفی
نیازمند جزئیات علوم است ،اما به نوبۀ خود کاربردی کردن علوم و بهره گرفتن از آنها در
خدمت رفاه و راحتی معیشت در زندگی روزمره،نیازمند فلسفه است .فلسفه و علوم برای
کاربردی شدن الزم و ملزوم یکدیگرند.

نقش اجتماعی  -انتظارات فلسفه
هدف فیلسوف هدایت اهل مدینه به سمت سعادت اسوت اموا اهول مدینوه بوا روش واحود بوه
معرفت نمیرسند .برخی معرفت را از راه عقل و برخی دیگر از راه تخیلدرمی یابنود .بور هموین
سیاق،از نظر فارابی ،کسب معرفت نزد فیلسوف و گروه عوام اهل مدینوه متفواوت اسوت .عووام
قادر نیستند با عقل به حقیقت خداوند دست یابند ،پس با پندار خود بوه معرفوت خداونود نائول
میشوند بدون آنکه حقیقت آن را بدانند .معرفت این گروه تمثیلی است و به نسبت فهم عوامانه
آنها باید از مثالهای دور و نزدیک استفاده شود .معرفت عقلی بر معرفت خیالی ارجح است .زیرا
معرفت عقلی از بزرگترین و مخربترین ویژگی معرفت تخیلی که تفرقه و اختالف است مصون
است(فارابی238 :1389 ،؛ خوشرو .)55 :1374 ،تخیل میتواند درجات مختلفی به خوود گیورد،
حتی میتواند باطل ،مورد تردید یا نقص قرار گیرد (فارابی .)199 :1371 ،بیشتر موردم اتفاقواً در
این گروه قرار دارند .این گروه تنها میتواند از طریق نیروی تخیل ،حقیقت اموری مانند «رئویس
اول» و «عقل فعال» که بر سعادت مدینه اثر پگذار است را دریابد .از نظر فوارابی ،حقوایق اموور
متکثر نیست اما شیوههای تخیلی که برای شناخت آنها اسوتفاده مویشوود بسویار اسوت(فوارابی،
 .)198 :1371سعادت از طریق عقل 1و با افاضۀ عقل فعال شناخته میشود(سجادی.)36 :1371 ،
اگوور از عقوول اسووتفاده نشووود ،تخیول پارهووای از امووور را کووه واقع واً سووعادت نیسووت ،سووعادت
میپندارد(سجادی.)36 :1371 ،پس بیراه نیست که از نظر فارابی اگر عقل از کار خود باز بمانود
شر ایجاد میشود(سجادی.)36 :1371 ،
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1فارابی بیشتر به قوۀ ناطقه اشاره میکند .در برخی از متون نیز به عقل اشاره شده است .به منظور روان کردن متن
بیشتر از معادل عقل استفاده میشود.
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در مقابلِ مردمی که معرفت آنها تنها تخیلی است ،معرفتفیلسوف و حکیم به خداوند عقلی
است (فارابی .)238 :1389 ،معرفت فیلسوف چون عقلی است ،یقینی و خالی از شک و تردید و
مورد قبول همگان است(خوشرو .)55 :1374 ،رئیس اول مدینۀ فاضله همان فیلسوف است که
همۀ معرفتها را دریافته است و از نظر دانش به هیچ کس دیگر نیاز ندارد .پس میتواند کنش نیکو
را دریابد به گونهای که شایسته است گفته شود به سوی او وحی میشود .مدینۀ فاضله با چنین
پیشوایی پدید میآید (فارابی .)205 :1388 ،همانگونه که حیات بدن وابسته به قلب است حیات
مدینه نیز وابسته به رئیس اول است .زیرا موجب سامان اجرایی اجتماع است ،تنظیم مراتب و زمینۀ
ایجاد ملکات ارادی را در افراد فراهم میکند و در صورت بروز اختالف به رفع آن میپردازد.
رئیس اول برهمۀاین امور قادر است چون هم قدرت عقل و هم قدرت تخیل او قوی است.قوه
عقل او را به مقام فیلسوف و قوه تخیل او را به مقام نبی می رساند .ریاست رئیس اول ناشی از
نفس کامل او است که به واسطه قوه عقل و تخیل به عقل فعال متصل شده است(خوشرو:1374 ،
 .)51از نظر فارابی کسی می تواند به کمال دست یابد که به علل طبیعی و عقلی امور دست یابد.
چنین کسی می تواند هدف آفرینش را دریابد که کمال است .از مسیر عقل ابزار دستیابی به کمال
شناسایی می شود که عقل عملی نام دارد .عقل عملی اقدام به عمل برای رسیدن به سعادت است.
عقل عملی از طریق وحی نیز ممکن است .وحی بینش و شناختی خدادادی است که کنش شایسته
را نشان میدهد اما تفاوت عقل و خیال مانند دانای دانش طبیعی و کاهن غیبگو است .کاهن
غیبگویی میکند چون بهرۀ او از دانش کم است(فارابی .)103 :1388 ،فارابی شر و بدی را به
تخیل و خیر و خوبی را به عقل نسبت میدهد(سجادی.)36 :1371 ،
از نظر فارابی ،شیوۀ تخیلی معرفت تفرقهآفرین است و به نظر میرسد اختالف و تفرقه از
نظر فارابی بزرگترین شری است که در پی شناخت تخیلی اجتنابناپذیر است .در مقابل،
بهرهگیری از شیوۀ عقلیبیش از شیوۀتخیلی وحدت آفرین است .از اینرو ،فارابی سعی دارد
رئیس اول را به گونهای تجهیز کند که مدینۀ فاضله را نه بر سبیل تخیل بلکه بر سبیل عقل و
فلسفه که به دور از تخیل و تفرقه است ،هدایت کند .کمال از نظر فارابی با معرفت عقلی که
متکی بر دانش به علل طبیعی است ،پدید میآید .هرچند رئیس اول نیز از نیروی تخیل بهرهمند
است اما به مدد عقل است که میتواند اهل مدینه را به سمت سعادت و کمال و پرهیز از تفرقه
و شر هدایت کند.
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از نظر فارابی ،جهان نتیجۀ تعقل ذات باریتعالی در خویشتن است .در مرحلۀ نخست،
آفرینش عقل اول و در انتها و عقل نهم ،عقل فعال پدیدآمد .عقل فعال برزخی است که عالم
روحانی را به عالم ماده پیوند میدهد (توماس .)265 :1348 ،معرفت به عقل فعال از آن رو برای
مدینه مهم است که آدمی را به نهایت مراتب کمال میرساند .سعادت نهایی و کامل رسیدن به
مرتبۀ عقل فعال است .عقل فعال همان روحاالمین یا روحالقدس است (فارابی.)133 :1377 ،
عقل فعال آخرین مرتبۀ ملکوت و بالفاصله قبل از مرتبۀ نفس است (فارابی.)133-136 :1371 ،
نفسی که از اساس هستیاش از نظر فارابی برای دست یافتن به حکمت (فلسفۀ نظری) و
فضیلت (فلسفۀ عملی) است(فارابی.)105 :1388 ،
نتیجه گرفته میشود که در نظر فارابی ،از فلسفه انتظار میرود به جای شناخت تخیلی
صرف ،معرفت عقلی را در کنار معرفت تخیلی ،به منظور راهنمایی مدینه به سوی سعادت بهکار
گیرد .معرفت عقلی و فلسفی از کماالت و ضروریات رئیس اول مدینۀ فاضله است.
اسدآبادی به قوهها و اصولی در وجود انسان اشاره میکند که برای حفظ حیات و مراقبت از
نوع خود به آنها نیازمند است .یعنی برای بهدست آوردن نیازهای ضروری زندگی و معیشت و
البته زندگی توأم با کمال است .مانند اعضای بدن مهم هستند .هر عضوی نباشد انسان را تهدید
میکند چون نمیتواند ضروریات حیات را تأمین کند .قوهها باید دائم تحت مراقبت عقل
باشد(اسدآبادی .)145 :1379 ،اینجاست که اهمیت فلسفه آشکار میشود .چون از نظر اسدآبادی
هدف فلسفه درستی و تعدیل اخالق است .فلسفه با تعدیل و درستی اخالقمیتواند سبب
مدنیت عالم شوداسدآبادی .)127 :1379 ،از نظر اسدآبادی ،اصول اخالقی تبدیل قوهها و اصول
وجودی انسان به فعل تحت نظارت و مراقبت عقل است .در این شرایط اصول اخالق تأمین
میشود(اسدآبادی .)145 :1379 ،این مسیر طی نمیشود مگر به مدد فلسفه .از نظر اسدآبادی،
فلسفه خروج انسان و جامعه از دایرۀ تنگ درک حیوانی به سوی فضای وسیع درک انسان و
دوری از تاریکی و وهم است ،تبدیل کوری به بصیرت و بینایی و نجات از توحش و بربریت
برای داخل شدن به مدینۀ فاضله دانش و کاردانی است و حرکت انسان به سمت تغییر حیات
انسان به سوی حیات عقلی که غایت آن کمال انسان است(اسدآبادی.)103-104 :1379 ،
هنگامی که عقل و حکمت بر جذب و دفع قوههایی که در وجود انسان است نظارت کند،
اصول اخالقی محقق میشود(هماناسدآبادی :1379 ،خارج شود .اگر اینگونه شود سود و نفع
آنها به فساد تبدیل میشود که به معنای هالک شخصی ،سختی معیشت و تباهی اجتماع
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است(اسدآبادی .)145 :1379 ،فهرست قوای نفسانی و حدود افراط و تفریط و حد اعتدال آن
که باید به مدد فلسفه تعیین شود در جدول شمارۀ  1ارائه شده است.
جدول شمارۀ  1قوای دهگانۀ نفسانی و نقاط افراط و تفریط و اعتدال
قوه

تفریط

اعتدال

انقراض نوع

تداوم نوع

حب ذات

زندگی بدوی

رفاه

ضایع کردن حقوق دیگران

میل برتری و

ماندن در درجه حیوانیت

جد و جهد ،محرک

تکبر و ضرر فردی دوری

تفوق

حسد و تباهی هیئت اجتماعی

اول به سوی نیکبختی

گزینی ،ضرر جمعی

حب شهرت و نام

بدون عمل باشد با حیله و

با تحمل رنج و زحمت

توام با حیله باشد تالش

آوری

نیرنگ است

باشد تالش در جهت

همگانی برای کسب شهرت با

منافع عمومی

حیله و نیرنگ

کمال

تملق

 -مکارم اخالق

 -فساد اخالق

میل به خوردن و
ازدواج

میل به ستایش
کمال و ذمّ شر

نکوهش
 دشمنی و گسیختگی انسجامجامعه

میل به کشف و

به جای تاریخ به افسانه ها و

تحقیق علتها

افسانه پردازی عالقه باشد

میل به بقای نام

-انحطاط جامعه

پس از فوت

 -زندگی بدوی

میل به انتقاد از

-زندگی بدوی

آثار علمی

 -زندگی سنتی

میل به
وطنپرستی
میل به داشتن
معرفت

فرومایگی

جهل و نادانی ،فقدان عمل

منبع :اسدآبادی139-157 :1379 ،

افراط
فساد مزاج و امراض و هالک و
فساد هیئت اجتماعی

درس گرفتن ازگذشته و تاریخ

حدی بر آن قائل نشده است

راحتی اسباب حیاتعلوم ،فنون ،اختراعات
ترقی امت و ترقی
جامعه
فضائل ،رشد معارف
تولیدات علمی ،رشد
عقل

کشتارهای جمعی -با لعن و
نفرین توأم است
عیب جویی ،توقف عقل
سستی جسم

تعصب دینی

عداوت و دشمنی

تعصب قومی

محو یکسارچگی و وحدت

رشد علم ،صنایع

پرداختن به علوم انتزاعی به

تکمیل عقل-تقویت

صورت بحث و جدل صرفبه

نفس

دور از عمل

نقش اجتماعي فلسفه نزد ابونصر فارابي و جمال الدين اسدآبادي 369

در جدول شماره یک ستون اعتدال نقشی است که اسدآبادی از فلسفه انتظار دارد .با توجه به
رابطۀ اخالق و عقل انتظار از فلسفه پرداختن به علل انحطاط مسلمانان است .علتیابی و
چارهسازی جهت خالصی از این بالیا .راه خالصی که توسط خداوند رهنمود شده
است(اسدآبادی .)115 :1379 ،از نظر اسدآبادی قرآن کتاب حکیم است و هدایتکننده به سمت
صراط مستقیم است (اسدآبادی .)165 :1312 ،در آیات محکم قرآن کریم آمده است که ریشههای
فنون حکمت در نفوس مطهره نهاده شده است .تجربۀ تاریخی رابطهۀاعراب با قرآن و تبدیل سریع
آنها از اقوام صحراگرد و بدوی به یکجانشینی و مدنیت دلیلی است که بر این رابطه آورده شده
است .عقل نیرویی است که در وجود انسان بهطور فطری قرار داده شده است .اما عامل و انگیزهای
باید آن را به حرکت در آورد تا مدنیت حاصل شود .مدنیت یعنی کمال معیشت ،کمال نفس و
کمال عقل(اسدآبادی .)109 :1379 ،با قدرت فلسفه است که اخالق فاضله از ملکات رذیله تمیز
داده میشود تا کمال نفس پدید آید و برای مراقبت از نفس است که فن اخالق اختراع شد .عقل
میتواند انسان را به سمت صالح بدن و کمال معیشت سوق دهد .وقتی انسان از این دو آسوده
شد فکر به سمت خودش(فکر) نظر میکند(اسدآبادی.)106 :1379 ،
هر چند از نظر اسدآبادی معلم و هدایتگر اصلی قرآن است ،هر کس به اندازۀ علم به قرآن
میتواند به کمال عقل و کمال معیشت و کمال انسانی دست یابد(اسدآبادی .)110 :1379 ،او
مانند فارابی به نقش رئیس اول اشاره نمیکند اما ویژگی و نقش پیشوایان(اسدآبادی:1312 ،
 ،)119-120طبیب روحانی(اسدآبادی ،)138 :1379 ،نفوس مطهره(اسدآبادی،) 109 :1379 ،
دانشمندان(اسدآبادی ) 119-138 :1379 ،و فالسفۀ مسلمان(اسدآبادی،) 118 :1379 ،
سخنگویان و خطیبان و نویسندگان و مؤلفان و روزنامهنگاران(اسدآبادی )118 :1379 ،اشاره
میکند (اسدآبادی)138 :1379 ،که الزم است از ویژگیهای معرفتی وشخصیتی خاصیبهرهمند
باشند .منظور از ویژگیهای معرفتی بهرهمندی از قدرت فلسفه (اسدآبادی ) 106 :1379 ،که
انعکاس آن فهم و کمال معیشت (اسدآبادی ،) 109 :1379 ،کمال نفس(اسدآبادی)109 :1379 ،
و کمال عقلی است .منظور از ویژگیهای شخصیتی دوستی و محبت با مردم(اسدآبادی:1379 ،
 ،) 138خوشبینی و امید به اصالح جامعه(اسدآبادی )118-119 :1312 ،و محبوبیت و نفوذ
کالم بین مردم است(اسدآبادی.)115 :1379 ،
اسدآبادی انتظار دارد فلسفه با بهرهگیری از حکمت قرآنی راه اعتدال را پیشروی قوای
انسانی قرار دهد .پیشوایان ،دانشمندان و فیلسوفان نیز در صورت بهرهمندی از قدرت فلسفه در
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ابعاد کمال نفسانی ،کمال معیشت و کمال عقلی ،خوشبین و مجرب با ارتباط قوی اجتماعی با
مردم میتواند به تحقق نقش عملی فلسفه که یافتن راه اعتدال در قوای نفسانی و سعادت مدینه
است دست یابد.

نقش اجتماعی  -حق فلسفه
فلسفه از شیوههای عقلی بهره میگیرد از این رو برای اجرای نقش اجتماعی خود نیازمند دسوت
یافتن به علل طبیعی و عقلی آفرینش است(فارابی .)103 :1388 ،شیوۀ عقلی کسوب معرفوت دو
گونۀ عملی و نظری است با نامهای عقل نظری و عقل عملی .فلسوفه منوتج از آن نیوز دو گونوه
فلسفۀ نظری و فلسفه عملی است .عقل نظری در پی معرفت نسبت به حقیقت است آنچنان کوه
در فلسفۀ نظری به صورت دانش ریاضی ،نجوم ،فیزیک تا علم طبیعت را تا آنجا پیش برد که به
عقل فعال برسد(فارابی .)102 :1388 ،با عقل نظری میتوان بوه مقودمات کلوی و ضوروری ،کوه
پایههای دانش بشری را تشکیل میدهد ،آگاه شد .یعنی پایههای دانوش بشوری بوه آنهوا وابسوته
است .مقدمات کلی و پایههایی که دانش ما از آن آغاز میشود(فارابی .)38-39 :1388 ،البتوه بوه
سادگی کسب نمیشود؛ فلسفۀ نظری همواره سرگرم اندیشه و تفکر است(فارابی.)101 :1388 ،
اما فلسفۀ عملی شناخت اموری مانند اخالق ،تدبیر منزل و تدبیر مدن است که باید به آنها
عمل شود .فلسفۀ عملی معرفت به اموری است که شایستۀ عمل است و قدرت برای انجام آن
اعمال را فلسفۀ مدنی نامند(مهاجرنیا .)160-170 :1380 ،هر چند هدف از فلسفه و حکمت
معرفت به واحد است(مهاجرنیا ،)150 :1380 ،اما هر شناختی زمانی به کمال میرسد که به آن
عمل شود .علم به عملی مساوی با عمل نیست .علمی که به عمل نیانجامد مهمل و بیفایده
است .معرفت باید عمل در پی داشته باشد .علم و عمل با هم است .شناخت به ما توان عمل
میدهد .این نوع شناخت و اعمال دو دستهاند .یا مربوط به جامعهاند مانند پزشکی ،کشاورزی و
بازرگانی یا مربوط به اخالق هستند .حوزۀ اخالق عمل شایسته را از ناشایسته مشخص میکند و
همینطور توان انجام آن را نیز مشخص میکند (فارابی.)72 :1390 ،
از اینرو معرفت به علم و فلسفه عالوهبر درستاندیشی نیازمند قدرت نیز هست .علم و
فلسفهای که از قدرت بیبهره است از نظر فارابی باطل است(فارابی .)68-69 :1390 ،مینوی در
نقل و تأیید رأی فارابی معتقد است تا زمانی که فیلسوفان و حکیمان همچون ابن سینا ،خواجه
نصیرالدین طوسی ،ابوعلی مسکویه ،ابوریحان بیرونی و خواجه نظامالملک و خواجه رشیدالدین
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فضلاهلل در امور دولتی دخالت مستقیم داشتند حتی حکومتهای استبدادی یا پادشاهی از آنها بهره
میگرفت .اما با انحصار فلسفه و حکمت به طالب و بیبهره شدن متصدیان امور حکومتی از
آنها ،انحطاط و تنزل در کشورهای مسلمان ریشه دواند(مینوی .)24 :1354 ،نقش قدرت در
فلسفه تا بدانجاست که حتی اگر افراد بیبهره از درستاندیشی اما دارای قدرت اراده از
درستاندیشان بهره گیرند و متکی بر درستاندیشان باشند میتوانند شریک آزادگان
باشند(فارابی.)68-69 :1390 ،حق فلسفه آن است که به زندگی روزمره وارد شود و نقش خود
را ایفا کند .به عبارت سادهتر،حق فلسفه از نظر فارابی آن است که در عمل مورد بهرهبرداری
قرار گیرد .عملی شدن فلسفه در زندگی روزمره به دست فیلسوف امکانپذیر است .فیلسوفی که
در درجۀ اول به شناخت الزم و واقعی از فلسفه دست یافته باشد و در درجۀ دوم برای تسری
فلسفه به حیات مدینه ،از قدرت الزم برخوردار باشد.
از نظر فارابی فلسفه متکی بر دلیل و عقل است .اما عقل میتواند از حرکت باز ایستد.
هنگامی عقل از حرکت میایستد که از گذشتگان تقلید شود .تقلید از گذشتگان موجب کند
فهمی و ناتوان شدن درک خیر و شر خود میشود(اسدآبادی .)63 :1379 ،پس از سوی حکمای
مسلمان این حق فلسفه نبود که فلسفۀ یونانیان را کامل تلقی کند .آنها در این بخش عوامانه عمل
کردند .حتی ابن سینا با آن عظمتش از نقد ارسطو وحشت داشت .سهروردی و مالصدرا هم
تقلید کردند .سهروردی فراتر رفت و تقلید فلسفه را به زردشت وسعت داد(اسدآبادی:1379 ،
 .)111حتی در مورد غرب اسدآبادی معتقد است که دوری مسیحیان از تقلید و اصرار بر یافتن
برهان اصول عقاید موجب شد تا عقل بهکار افتد و در جهت زمینهسازی تمدن عمل کند
(اسدآبادی.)64 :1379 ،
فلسفه نباید هنگامی که از اندیشههای دیگران استفاده میکند ،آنها را کامل تلقی کند .بلکه
باید باب چون و چرا و نقد باز باشد .فلسفه بیانتهاست اما فیلسوفان و حکمای اسالمی آن را
دچار توقف کردند .فلسفهای که از دیگران گرفته میشود باید بهخوبی آنچه را که در فلسفههای
دیگران است منعکس کند(کاری که فالسفۀ مسلمان در مورد فلسفۀ یونان نکردند و آنان را بدون
خطا نشان دادند و باب چون و چرا را بر آن بستند(اسدآبادی.)110 :1379 ،
از نظر فارابیآحاد مردم همواره باید به تعلیم مشغول باشند .آن هم از طریق تقویم و تعدیل
نفوس .با تعلیم ،عقل انسانی رشد مییابد تا خواهشهای نفس را پاسخ دهد .پاسخ به گونهای که
سعادت فردی تأمین شود و راحت و امنیت دیگران نیز تأمین شود(اسدآبادی.)108 :1379 ،
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فلسفه هنگامی میتواند درک انسان را وسعت بخشد که حیات عقلی را در خدمت کمال بهکار
گیرد(اسدآبادی .)104 :1379 ،پس تعلیم و تربیت باید معطوف به تقویت عقل باشد و هرگونه
مانعی که موجب بازایستادن عقل از حرکت است کنار زده شود(اسدآبادی .)153 :1379 ،از
جمله بسیاری از افراطها در حب های نفسنانی مانند انتقاد و ....
قرآن نسخۀ جامعی از فلسفه این عالم بزرگ است .کتابی است که اگر جمیع فیلسوفان عمر
نوح داشته باشند و هر روز هر کدام هزار رمز کشف کنند باز هم از کنۀ آن ناتوان هستند .هر
چند مسلمانان در دوران اوج عزت و شوکت خود برای کسب علم و علو مقام عقل در مقابل
مسیحیان و دیگر ادیان یهودی و زردشتی سر تعظیم فرود آوردند(اسدآبادی.)109 :1379 ،
از نظر اسدآبادی حق فلسفه آن است که باب خالقیت و نوآوری بر آن باز باشد .دو ابزار
قدرتمند در خدمت نوآوری فلسفه باشد که یکی اصل تعلیم و تربیت همیشگی در بین مسلمانان
است .این اصل زمینۀ آموزش اندیشۀ فلسفی را برای مردم و زمینۀ آموزش معرفت فلسفی را از
سوی حکیمان و پیشوایان فراهم میکند .ابزار قدرتمند دوم قرآن است که باید برای تقویت
فلسفه از توان و استعداد آن استفاده شود.

نقش اجتماعی  -هنجارهای فلسفه
هنجارهایی که فارابی برای ایفای نقش اجتماعی فلسفه و فیلسوف برمیشمارد را میتوان به سوه
گروه تقسیم کرد .هنجارهای مربوط به نفس فلسفه ،هنجارهای مربوط به فیلسوف و هنجارهوای
مرتبط با وظایف فیلسوف از آن جمله است.
هنجار مربوط به فلسفه آن است که باید به دنبال حقیقت باشد .حقیقت زیباست و زیبایی آن
ناشی از علم یقینی به حقیقت است .فلسفه مقصودی است که با زیبایی سروکار دارد( فارابی،
.)72-73 :1390فلسفه زیباست زیرا دارای بعد عملی است .فلسفۀ نظری(ریاضی ،طبیعی و
مابعدالطبیعه) و فلسفۀ عملی(فلسفه مدنی) هر دو زیباست .اولی زیباست چون از جنس آگاهی
است ،دومی نیز زیباست چون از جنس عمل است .فلسفه مدنی در بردارندۀ آگاهی بر اعمال نیکو
و همینطور توانایی به عمل به آنهاست .بهرۀعلم اخالقبه ملک درآوردن اخالق و اعمال نیکو
است .بهرۀ فلسفۀ سیاسی اموری است که برای جامعه اخالق نیکو به بار میآورد و توانایی
تحصیل این امور و حفظ آنها را به جامعه اعطا میکند .شناخت فلسفی هنگامی به کمال میرسد
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که به عمل بیانجامد(فارابی .)74 :1390 ،هنجار مربوط به معرفت فلسفی آن است که یقینی و خالی
از شک و تردید باشد و مورد قبول همگان واقع شود(خوشرو)55 :1374،تا جامه عمل بسوشد.
اما هنجار مربوط به فیلسوف مسئولیت هدایت اهل مدینه است .فیلسوف باید عهدهدار تربیت
مردم در جهت سعادت حقیقی باشد .به این منظور ابتدا ملکات اخالقی را روشن کند و سسس
زمینههای پذیرش و شیوههای حفظ و نگهداری آن نزد انسانها را مطالعه کند(خوشرو.)29 :1374 ،
به این منظور ،فالسفه و عالمان نیازمند جودت ذهن و آزادگیاند .منظور از جودت ذهن بهرهمندی
از درستاندیشی است و منظور از آزادگی بهره داشتن از قدرت است .فیلسوف بیبهره از قدرت
فاقد قدرت اراده است .در صورتی که فلسفه تنها از طریق قدرت اراده میتواند عملی شود و
کارهای بزرگ انجام دهد .نقش قدرت و اراده تا حدی است که صاحبان قدرت و اراده و بیبهره
از درستاندیشی اگر شریک درستاندیشان شوند ،میتوانند شریک آزادگان باشند(فارابی:1390 ،
 .)68-69از نظر فارابی تنها رئیس اول است که میتواند حد وسط را تعیین کند .یعنی تعیین کند
نقطۀ سخاوت ،شجاعت و عفت،بین دو نقطۀ افراط و تفریط ،کجاست .تنها او میتواند نظام
اعتدالی را در افراد حفظ کند .از نظر فارابی و دیگران ،سعادت عبارت است از همان اعتدال در
امور و اعمال است .اصل بقا و دوام حیات انسانها به حمایت از حد اعتدال1در مقابل شقاوت

2

بستگی دارد .منظور از شقاوت افراط و تفریط در امور است (سجادی.)36 :1371 ،
اما درستاندیشی(جودت ذهن) از نظر فارابی به دست نیاید مگر با منطق .قوت ذهن حاصل
منطق است .قوت ذهن میتواند حق را از باطل تشخیص دهد (فارابی .)74-75 :1390 ،برای
پرورش ذهن ،فیلسوف قبل از هر فن و دانشی باید منطق بیاموزد (فارابی .)75 :1390 ،هر چند
امور منطقی فطری و ذاتی ذهن است ،اما انسان گاه به آنچه در ذهن او سرشتهاند آگاه نیست.
آگاهی نیازمند مطالعه و آشنایی با اصول و الفاظ و اصطالحات آن است (فارابی-79 :1390 ،
 .)78از نظر فارابی هرگاه انسان اراده کند صنعتی{دانش}را بیاموزد نیازمند آموختن صنعتی
است که کار آموختن آن را ساده میکند نیز بیاموزد .مقدمۀ آموختن فلسفه آموختن زبان(علم
نحو) و منطق است .ابتدا باید به کفایت علم نحو فراگرفته شود و سسس به شناسایی اصول
منطقی پرداخت (فارابی.)79-80 :1390 ،
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1حاصل اعتدال سعادت است که به معنای خوشبختی است.
 2حاصل افراط و تفریط شقاوت که به معنای نگون بختی است.
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از دیگر حقوق فلسفه آن است که باید اختالفات کنار گذاشته شود .زیرا حقیقت امری واحد
است و اختالف بین فالسفه امری ظاهری ،جزئی و صوری است(خوشرو.)22 :1374 ،
نتیجه اینکه از نظر فارابی هنجارهای مورد نیاز فلسفه آن است که یقینی و خالی از شک و
تردید و عملی باشد ،اختالف را حل و انسجام و وحدت ایجاد کند .حامل چنین فلسفهای ،یعنی
فیلسوف ،نیز برای هدایت مردم در جهت سعادت حقیقی باید از شناخت و قدرت الزم بهرهمند
باشد .سعادت حقیقی حد وسط و اعتدال و تحذیر از افراط و شقاوت است .رئیس مدینه برای
هدایت آحاد جامعه به سوی اعتدال نیازمند قدرت و نفوذ کالم است.
اسدآبادی نیز نقش فیلسوف ،دانشمند و پیشوا را تعیینکننده میداند .سعادت و شقاوت
مدینه به دست پیشوایان رقم میخورد .بیتردید تربیت فرزند انسان غریزی نیست و مسئول آن
والدین هستند .اما هنگامی که به احوال پدر و مادر او بنگریم میبینیم که از خود چیزی ندارند و
هر نیکی و بدی و استقامت و اعوجاج در آنهاست ارث بردهاند و حلقۀ این سلسله به علما و
دانشمندان و پیشوایان منتهی خواهد شد .اگر امّتی پویا و پر جوش و خروش است یا در رخوت
وسستی ،محرک آنها پیشوایان و علمای آنها هستند(اسدآّبادی .)114 :1312 ،اگر پیشوایان امت و
علمای آن قوم افکار عالیه و نفوس مهذبه و عادات جمیله داشته باشند ،جمع آنها بزرگی و
عزت نفس و سالمت کامل و اتحاد کلمه و حجت تامه و بصیرت و بینایی متصف خواهند شد
و غنا ،ثروت ،امنیت و راحت و بزرگی دنیا و سعادت ابدی مییابند .اگر کسانی که خود را
عالمان مینامند پیشوا باشند ،و از علم و افکار عالیه بهره نداشته باشند یا اخالق و عادات خود
را تهذیب و تعدیل نکرده باشند ،پیروان آنها به چاه ضاللت میافتند .آن امت را فقر و چند
دستگی و نفاق فرا میگیرد (اسدآبادی .)115 :1379 ،پس رهبرانی که قرار است فلسفه را در
خدمت سعادت مدینه قرار دهند باید از افکار عالیه و نفس مهذب و معتدل برخوردار باشند.
از نظر اسدآبادی ،نحوۀ انتشار فلسفه ابتدا ناشی از ادراک جزئیات 1است .معلومات جزئیه به
اندازۀ ضروریات معیشت است .از جمع این معلومات جزئیه ادراکات کلیه ابتدائیه ایجاد میشود.
معموالً افرادی که ساکن روستا هستند دارای معیشت تنگ هستند به همان نسبت ادراکات جزئیۀ
آنها اندک است .ادراکات جزئیه منشأ انتزاع است که اگر اندک باشد ،ادراکات کلیه ابتدائیۀ
منتزعه او به درجۀ کثرت نمیرسد .پس انسان هیچگاه صاحب افکار عالیه نخواهد
شد(اسدآبادی .)107 :1379 ،کمال انسانی نیازمند جزئیات زیادی است .این جزئیات باید تحت
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1ادراک جزئیات در اینجا دارای معنی مثبت است .منظور دستاوردها و یافتههای علوم تجربی است.
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قوانین کلی و عام جمع شوند و سسس طبقهبندی و باببندی شوند تا فنون در آنها جای گیرند.
منظور از فنون انواع علوم از کشاورزی تا طب و ریاضیات و زمینشناسی و شیمی است تا به
تدبیر منزل و قوانین مدنیه و نظامات بلدیه و سیاست دولیه برسد(اسدآبادی.)105 :1379 ،
اسدآبادی تأکید میکند هر کجا فضیلت و علم و معرفت و کمالی هست ،مسلمانان باید
خود را در کسب و داشتن آن در اولویت بدانند .وی مسلمانان هندوستان را مورد انتقاد قرار
میدهد زیرا تعصب دینی آنها موجب شد تا از علوم و معارف و صنایع به سبب انتساب آنها به
مخالفین ابراز انزجار و دوری کنند(اسدآبادی .)151 :1379 ،او انتقال وحیگونۀ فلسفه و
حکمت یونانی را نیز نمیپذیرد(اسدآبادی .)111 :1379 ،زیرا یونانیان فلسفه را از هند به بابل و
از بابل به مصر آوردند و در هر مرحلهای نو و تکمیل شد تا به یونانیان رسیدآنها اندکی به آن
اضافه کردند .بدون اشاره به اساتید خود .پس حکمای اسالم فکر کردند که اختراع
آنهاست(اسدابادی.)111 :1379 ،در صورتی که فلسفه مانند سایر علوم سلسله وار و پیوسته و
تدریجی تکمیل شده است .اگر عقل به تقلید از گذشتگان قانع شود ،از حرکت باز میایستد و از
درک خیر و شر عاجز میماند(اسدآبادی .)63 :1379 ،در صورتی که فلسفۀ یونانی مخلوط با
مباحث کالمی چند خدایی است .حکمای مسلمان بدون دلیل و برهان و بدون توجه به این بنیان
چند خدایی برای آنها عقل و نفس قائل شدند(اسدآبادی .)112 :1379 ،پس علوم را باید از
جوامع دیگر دریافت کرد و در کنار آن با یاری گرفتن از معارف دیگر مانند قرآن ،فلسفهپردازی
مناسب نمود .از نظر اسدآبادی ،به نظر میرسد علوم تجربی را میتوان تقلید نمود ،اما فلسفه
تقلید ناپذیر است.
در صورتی که در دین اسالم تقلید و پیروی کورکورانه مذموم است .تا جایی که حتی برای
اصول عقاید خود دلیل میآورد و غالب احکام را نیز با ذکر فواید آن ذکر میکند .در دین مسیح،
تثلیث با عقل فهمیده نمیشود یا دین برهما صریحاً مخالف عقل است .هیچ دینی به اندازۀ
اسالم مبتنی بر دلیل نیست(اسدآبادی .)64 :1379 ،مسلمانان در مقابل بسیاری از مسائل دنیای
امروز مقاومت میۀکنند چون در کتاب ابن سینا و شیخ اشراق نیست .اینجا فالسفه دوباره به
تقلید از گذشتگان اکتفا کردهاند و دچار غفلت و جهالتاند و به اختراعات خط آهن و تلگراف
و تلفن و تلسکوپ بیاعتنا هستند(اسدآبادی .)117 :1379 ،اسدآبادی علما و فضالی هندوستان
را مورد خطاب قرار میدهد که:
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« ...چرا آن عقول عالیه را همیشه در پی این مسائل جزئیه استعمال میکنید که  ....علم
آیا از مقولۀ فعل است یا از مقولۀ انفعال؟ و یا از مقولۀ اضافه یا از مقولۀ کیف؟ و هیچ صرف
نمیکنید در این امر کلی مهم .الزم بر هر عاقلی که آیا سبب فقر و فاقه و بیچارگی و پریشان
حالی مسلمانان چیست؟  ...موجد آن چه و جزء اخیر علت تامه آن را چه نام است؟».

اگر کسی عمر خود را صرف این سۀال نکند شایسته نیست او را فیلسوف و حکیم بنامیم
(اسدآبادی.)115-116 :1379 ،
از نظر اسدآبادی،فلسفه بیحد و حدود است بنابراین کسب کمال نیازمند معلم است
(اسدآبادی .)110 :1379 ،اگر انسان معلمی نداشته باشد از عقل خود بهره نخواهد گرفت .چون
خواستنهای انسانی حد و مرزی ندارد .نشانۀ عقل نیز تقویم و تعدیل نفس است که همان طریق
سعادت است (اسدآبادی :1379 ،رساله نیچریه) .تعلیم و تعلم از آن جهت مهم است که کمال
عقل برای انسان الزم است .اگرانسان کتاب قرآن را معلم خود قرار دهدو از آن بصیرت دریافت
کند به کمال معیشت و کمال عقل دست مییابد (اسدآبادی.)110 :1379 ،
نزدیکی علم و عمل بخش مهمی از فلسفه است .اسدآبادی فیلسوفان مسلمان را به جهل و
غفلت متهم میکند .زیرا در دنیایی که روزبهروز به سوی اختراعات و اکتشافات و تکنولوژی در
حال پیشرفت است در خواب غفلت فرو رفته و هنوز به بحث در بارۀ مجهوالت و ماهیات عمر
میگذرانند (اسدآبادی .)117 :1379 ،اسدآبادی منصفانه میگوید فالسفه قبل از او سعی کردهاند
فلسفه را شیرین و چابک و مرتبط تعریف کنند امااز اصطالحات دور از ذهن و سخت استفاده
میکنند .این امر موجب مهجورماندن فلسفه شده است .گویی هدف فلسفه فقط ارائۀ تعریف
جامع و مانع و ذکر جنس و فصل است (اسدآبادی.)103 :1379 ،
اسدآبادی به طور صریح به چند اصل اشاره میکند که هنگام استفاده از شیو های عقلی باید
مد نظر قرار گیرد:
 -1عقل باید از خرافات و زنگ عقاید باطل و وهمی پاک شود .یک خرافه برای انحراف عقل
کافی است.
 -2تلقی از انسان باید شریف و بزرگوار باشد .اگر انسانها شریف متصف شوند پس در میدان
فضائل با هم رقابت میکنند .این که برخی تصور کنند از دیگران کمترند همت و درک و
حرکت آنها کند میشود .در عالم مسیحیت هم تا زمانی که تنها قسیسان میتوانستند نزد
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خداوند طلب بخشش کنند غرب پیشرفت نداشت .یا در دین برهما که بر نابرابری طبقات
تأکید دارد.
 -3اصول دین به صورت عقلی تأیید شود .اگر تقلیدی شد عقل از حرکت باز خواهد ایستاد
(اسدآبادی.)61-63 :1379 ،
از نظر اسدآبادی ،نقش رهبر و فیلسوف در هدایت مسلمانان به سمت سعادت بسیار حائز
اهمیت است .اما به شرط آنکه محتوای هدایت آنان خالی از تقلید کورکورانه و مغلقگویی و به
دور از اندیشه انتزاعی صرف باشد .این رهبران باید همواره در حال هدایت مردم ،دانشجویان و
دانشآموزانی باشند که همواره در جهت حکمتآموزی تالش میکنند.

نتیجهگیری
سؤال اصلی تحقیق نقش اجتمای فلسفه از نگاه ابونصر فارابی و اسدآبادی اسوت .نقوش اجتمواعی
اعمالی است که با توجه با پایگاه در گروه انجام میشود و تعیینکنندۀ اعمالی است که با توجوه بوا
پایگاه در گروه انجام میشود و تعیینکنندۀ حقوق و مزایایی است که تابع هنجارها اجورا مویشوود
(کوئن99 :1391 ،؛ .)Harlambos et.al,2000: 6; O’Donnel, 1997: 4; Ritzer, 1988: 211;6 4بور
اساس چارچوب نظری نقش اجتماعی فلسفه در چهوار بخوش شوامل پایگواه فلسوفه ،انتظوار از
فلسفه ،حق فلسفه و هنجارهای مورد نیاز فلسفه مطالعوه شوده اسوت .در ایون قسومت آرای دو
اندیشمند در ابعاد شناسایی شده نقش اجتماعی فلسفه ارائه میشوود و سوسس نتیجوۀ کلوی نقوش
اجتماعی فلسفه ارائه میشود.
منظور از پایگاه فلسفه رابطۀ آن با دیگر معرفتها و علوم است .از نظر فارابی معرفت فلسفی
مبتنی بر عقل و برهان و معرفت دینی مبتنی بر تخیل است پس تفرقهآفرین است .به سبب
کارکرد منفی تخیل در تضعیف انسجام اجتماعی و همبستگی جوامع ،فارابی شیوههای عقلی را
بیشتر میپسندد .اسدآبادی هم شیوههای تخیلی معرفت را تأیید نمیکند ،اما شعر و شاعری را به
عنوان یکی از شاخههای شیوۀ تخیلی کسب و اشاعه معرفت تأیید میکند .زیر شعرا اند آثار
بدیعی ایجاد کنند که کاستن فاصله نظر و عمل را در پی داشته است (پیش فرض بعد عملی
فلسفه) .شعر از نظر هدایت رفتار به سمت اعتدال (اخالق) مؤثر است .هنگام رزم میتواند
شجاعت ایجاد کند .فارابی فلسفه را نیازمند فلسفۀ نظری و منطق و زبان میداند .منظور از
فلسفۀ نظری یا عقل نظری علومی همچون ریاضیات ،شیمی و علوم دیگر است .اسدآبادی نیز
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فلسفه را نیازمند علوم دیگر شامل علوم ریاضیات ،شیمی ،مهندسی و بهطور کلی سایر علوم
میداند .فلسفه قوانین و اصول کلی است که مقدمۀ آن شناسایی قوانین و اصول جزئی است که
علوم در اختیار فلسفه قرار میدهد .اسدآبادی همچنین به درک فلسفی با الهام از آیات قانی باور
دارد .فلسفۀ اسدآبادی از نظر ارتباط با دیگر معارف ،ارتباط قویتری با قرآن دارد در صورتی که
فارابی بیشتر به سمت کسب شیوههای فلسفی از اندیشه عقالنی یونانیان تمایل دارد.
در بعد انتظار از فلسفه ،فارابی رسالت فلسفه را هدایت مدینه به سمت سعادت میداند .انتظار
اسدآبادی نیز از فلسفه هدایت جامعه به سوی سعادت فرد و جامعه است .اما روشی که دو
اندیشمند برای تحقق این انتظار معرفی میکنند متفاوت است .تعریف دو اندیشمند از سعادت در
اصول یکی است اما در برخی امور متفاوت است .سعادت از نگاه فارابی حذف فاصله و جدایی
عقل انسانی با عقل فعال است .امری که نخست رئیس اول به آن نائل شده است .از نظر اسدآبادی
مفاهیمی همچون عقل فعال و عقول عشره و مفاهیمی که فارابی از فلسفۀ یونان گرفته است
تقلیدی و بدون اندیشه بوده است .زیرا فلسفۀ یونان متکی بر چند خدایی بوده است که نتیجۀ آن
باور عقول عشره در فلسفه است .اما اسدآبادی معتقد است انتظار از فلسفه سعادت فردی و
سعادت جامعه است که تعریف آن کمال فردی ،کمال جامعه و کمال معیشت است .یعنی هم
تعلیم اعتدال در قوای انسانی که بین دو حد افراط و تفریط قرار دارند که شامل اعتدال در خلق و
خوی فردی و اعتدال درجامعه و اعتدال در کسب معیشت است .وظیفۀ رئیس اول نزد فارابی
هدایت مردم به سوی عقل فعال است .اما از نظر اسدآبادی پیشوایان و فیلسوفان وظیفه دارند احاد
مردم را به سوی تأمین معیشت و راحتی زندگی و در عین حال اعتدال در قوای دهگانه نفسانی
(حبهای حیات،ذات ،تفوق ،شهرت ،ستایش ،کشف و تحقیق علت ،جاودانگی ،نقد علمی،
وطنسرستی ،معرفت)هدایت کنند .اعتدال در قوای دهگانه نفسانی هدایت به سوی سعادت است.
وظیفۀ رئیس اول از نظر هر دو هدایت مدینه به سمت سعادت است اما قلمرو آن متفاوت است .از
نگاه فارابی ،بر تقویت بُعد مادی حیات مدینه تأکید کمتری مشاهده میشود و نگاه اسدآبادی
معطوف به ابعاد مادی و معنوی است و تأکید بسیاری بر بعد مادی زندگی شامل علوم مختلف و
تکنولوژی است که در خدمت معیشت و سالمت و قدرت جامعه است.
حق فلسفه از نظر فارابی آن است که فیلسوفان با بهرهگیری از شیوههای عقلی به آرای
محکم و نیک دست یابیند و البته قدرت اعمال اندیشه را نیز داشته باشند .ازنظر اسدآبادی فلسفه
باید نوآورانه از شیوههای عقلی بهره گیرد و از این جهت هر چقدر بیشتر از قرآن الهام بگیرد
نوآوری آن بیشتر خواهد بود.
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هنجار مورد نیاز فلسفه از نظر فارابی آن است که از شیوههای تخیلی دور باشد؛ باید به
گونهای باشد که با برهان عقلی از سوی همه پذیرفته شود.فیلسوف باید درستاندیش و
قدرتمند باشد تا بتواند فضائل اخالقی (فلسفه مدنی) و عمل به فضائل اخالقی (فلسفه سیاسی)
را در جامعه قوام بخشد .از نظر اسدآبادی ،فلسفه باید از خرافات پرهیز و علم و عمل را به هم
نزدیک و فیلسوف از تقلید پرهیز کند و از افکار عالیه بهرهمند باشد .وظیفۀ فیلسوف ابتدا
بزرگداشت مقام شریف انسانی و سسس تعلیم سعادت است .برای وضوح بخشیدن به اندیشۀ دو
متفکر در مورد نقش اجتماعی فلسفه ابعاد چهارگانه نقش اجتماعی فلسفه به طور مختصر در
جدول زیر ارائه میشود.
جدول شمارۀ 2مقایسۀ نقش اجتماعی فلسفه نزد ابونصر فارابی و جمالالدین اسدآبادی
پرسش تحقیق

پایگاه فلسفه

انتظار از فلسفه

حق فلسفه

هنجارهای مورد نیاز
فلسفه

ابونصر فارابی
رابطه با سیاست :فلسفه سیاسی
رابطه با اخالق :فلسفه اخالق
رابطه با عقل عملی :فلسفه عملی یا مدنی
رابطه با عرفان
رابطه با دین
پرهیز از تخیل
اتصال به عقل فعال
تربیت رئیس اول
ترسیم راه سعادت و کمال
ایجاد وحدت
فیلسوف:
 -1جودت رأی داشته باشد
-2قدرت داشته باشد
فلسفه
 -1پرهیز از شک و تردید
 -2مورد قبول همگان
فیلسوف:
-1درست اندیش (جودت ذهن :منطق و
نحو) باشد
-2آزاده (بهره مند از قدرت اراده برای عمل)
باشد
وظیفه فیلسوف:
-1توضیح فضایل اخالقی (فلسفه مدنی)
 -2عمل به فضایل اخالقی (فلسفه سیاسی)

جمال الدین اسدآبادی
قرآن نخست معلم فلسفه
تأیید شعر ( مبتنی بر تخیل)
رابطه با دین
قوههای انسانی
کشف نقطۀ اعتدال قوههای نفسانی
علتیابی انحطاط مسلمین
تربیت فیلسوف و پیشوا
فیلسوف:
 -1نوآوری داشته باشد
-2از قرآن الهام گیرد
فلسفه
 -1پرهیز از خرافات
 -2نزدیکی علم و عمل
فیلسوف:
-1از تقلید پرهیز کند
 -2از افکار عالیه بهرهمند باشد
وظیفۀ فیلسوف:
-1تعلیم مردم
-2تاأکید بر بزرگداشت انسان
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نتیجۀ کلی اینکه نقش اجتماعی فلسفه در صورتبندی کلی آن نزد دو اندیشمند نقشی
عملی و در جهت ترسیم راه سعادت یا اعتدال در مقابل دیدگان جامعه است .مسئول اصلی آن
نزد فارابی رئیس اول با تأکید بر شیوههای عقلی است ونزد اسدآبادی مسئول اصلی پیشوایان و
فیلسوفان با تأکید بر شیوههای عقلی ملهم از قرآن است .دغدغۀ فلسفۀ فارابی در جامعه
مسلمانان تفرقه است .بنابراین از معارف تفرقهانگیز تخیلی به معرفت کارساز و وحدتآفرین
فلسفه و شیوههای عقلی پناه میبرد .دغدغۀ اسدآبادی عقبماندگی و فقر و فرومایگی جامعۀ
مسلمانان است و بنابراین به نقش کارساز معرفتی و اعتدالی فلسفه در یافتن نقطۀ اعتدال قوای
دهگانه انسانی پناه میبرد تا آنها را در خدمت رشد و ترقی فردی و جمعی فعال کند .فارابی از
سوق یافتن فلسفه به سمت تخیل میهراسد ،اسدآبادی تخیل شعر را در خدمت تقویت فلسفه
مینگرد اما در مقابل ،از مغلقگویی و اندیشۀ نظری و انتزاعی فیلسوفان میهراسد.

پیشنهاد
 در اذهان عمومی فلسفه و فلسفهپردازی امری دانشگاهی ،انتزاعی و نظری تصور میشود .اینتصور به هر طریقی باید زدوده شود.
 استخراج ،تنظیم و تبویب فلسفه عملی،متشکل از آرای متفکران مسلمان و تنظیم آنها دربستههای کاربردی و طرح آن در مجامع علمی و فرهنگی توصیه میشود.
 از فضاهای فرهنگی و آموزشی همچون مدرسه ،دانشگاه ،مسجد ،حوزه ،رسانه ،حسینیه،کتابخانه ،فرهنگسرا ،فضای ورزشی برای انتقال آموزههای فلسفه عملی بهره گرفته شود.
 ارائۀ اندیشۀ ابونصرفارابی و جمالالدین اسدآبادی پیرامون نقش اجتماعی فلسفه از نظرفرهنگی بسیار راهگشا است اما مجالی فراتر از ظرفیت یک مقاله طلب می کند .در این
زمینه تالیف کتاب پیشنهاد میشود.
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