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Abstract 

The truth of the human soul is one of the fundamental issues of psychology and the basis of various 

ontological, anthropological, and epistemological theories. In expressing the truth of the soul, Plato 

believes in natural intellectual dualism, which is based on his view on the theory of remembrance 

and the allegory of the cave. By presenting two definitions of the soul, Aristotle tries to present the 

true limit of the soul, which seems to be a problematic definition. Fārābī agrees with Plato in 

dualism and the inability of man to reach the true limit of things, and unlike Aristotle, he denies 

that the man attached to the matter can understand and offer the true limit of essences; Instead, he 

considers definition possible only through the things’ properties and implications, which leads him 

to offer different definitions for the soul. Fārābī’s definitions show his special attention to the issue 

of happiness, its principles such as natural and voluntary characteristics in attaining the state of the 

actual intellect, and its implications such as the effects of the practical intellect of the rational 

faculty. The selection of the word “perfecting” shows the comprehensiveness of the philosophical 

discussions regarding happiness in the definition of soul. Fārābī dealt critically with the discussions 

in al-Jam‘, and considered the functional definitions in al-Jadal and Kitāb al-’Akhlāq as the duties of 

the rational soul. 
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 انسانی از دیدگاه فارابی  حقیقت نفس
 

 )نویسندۀ مسئول(سیده مهدیه پورصالح امیری
 دانشگاه تهران  ،دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی

poorsaleh68@gmail.com: Email  
ینب  برخورداری  دکتر ز

 دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تهران 
 چکیده

شاانایتی، و شاانایتی، انسانشناسی و مبنااای نیریااات م تلاا   ستیحقیقت نفس از مسائل بنیادین مباحث نفس
ه او شود که مبتنی بر دیدگاگرایی طبیعی عقلی میشنایتی است. افالطون در بیان حقیقت نفس قائل به ثنویتمعرفت

حد حقیقی از نفس است که  ۀدو تعری  از نفس درصدد ارائ ۀدر باب نیریه یادآوری و تمثیل غار است. ارسطو با ارائ
توان بشاار در گرایی انسان و عدمرسد تعری  او یالی از اشکال نباشد. فارابی در توافق با افالطون در ثنویتنیر میبه

دانااد و حد حقیقی ما یات را در توان انسان وابسته به ماااده نمی  ۀارائ  ،طووصول به حد حقیقی اشیاء، و  بریالف ارس 
شااود. تعاااری  تعاری  م تل  از نفس منجاار می ۀداند که به ارائشناسایی را از طریق یواص و لوازم امور میسر می

تباات عقاال بالفعاال، و مانند  یئات طبیعی و ارادی در وصول به مر  ،او را به مبحث سعادت و مبادی  ۀفارابی توجه ویژ
گر جامعیت مباحااث فلساافی »استکمال« نشان  ۀ د د. گزینش واژمانند آثار عقل عملی قوه ناطقه نشان می  ،لوازم آن

پردایته، و تعاااری  کااارکردی  الجمعمعطوف به سعادت در تعری  نفس است. فارابی با رویکرد انتقادی به مباحث 
 نفس ناطقه لحاظ کرده است. عنوان وظای را به االخالقکتابو  الجدل

  .گرایی، حد حقیقی، فارابی، استکمال، سعادت: حقیقت نفس، ثنویتگانکلیدواژ
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 بیان مسأله

شنایتی بر آن شنایتی، و معرفتشنایتی،  ستی ای م تل  انساننفس ناطقه از حیث ابتنای دیدگاه
دایت به این مسأله که از حیث منطقی بر ترین مسائل پرشود. از مهماز مسائل بنیادین فلسفی محسوب می

شناسی تقدم دارد، چیستی نفس ناطقه است؛ لذا این پژو ش به مسألۀ حقیقاات نفااس از سایر مسائل نفس
عنوان فیلسوف مؤسس فلسفه اسالمی و فیلسوفی که  ّم یود را به توفیق میان دین و فلسفه، دیدگاه فارابی به

ی ترتاا  پردازد. علت گزینش این روش، مش ص شاادن نحااوه اثر میو سعادت معطوف کرده است، اثر به 
عنوان مقساام منطقی آثار فارابی از حیث مبادی، و لوازم آن براساس مالک سعادت است؛ زیرا استکمال بااه

ی (  در  ر دو قسم اولی و اییر، جاازء اولااین مؤلفااه101و  100، الفاضلةالمدینةآراء اهلسعادت)فارابی،  
تااوان نتیجااه رو می(؛ از ایاان1/296،  المنطقیات؛  19،  المتفرقةمسائلفیگیرد) مو،  ار میحقیقت نفس قر

گرفت که  دف فارابی از پردایت به مسأله حقیقت نفس و سایر مسائل فلساافی مبتناای باار آن، وصااول بااه 
ی از کمااال ا(، و درجااه227و  228،  الفلسفیةاالعمال   مو،ترین غایات)ترین و نافععنوان عالیسعادت به

شااود ای محسوب میاست که  قوام انسان در  آن به ماده نیاز و تعلقی ندارد و از جمله جوا ر مفارق از ماده
 .(101و  100، الفاضلةالمدینةآراء اهلکه بقای آن ابدی یوا د بود) مو، 

ز دیدگاه افالطااون شناسی این مسأله اپیش از پردایتن به مسأله حقیقت نفس از دیدگاه فارابی به پیشینه
 گیرد. گاه مسأله حقیقت نفس اثر به اثر از دیدگاه فارابی مورد مداقه قرار میشود، آنو ارسطو پردایته می

شناساای و توان وارد مسائل دیگاار نفسبنا بر ا میت حقیقت نفس، تا حقیقت نفس تعری  نشود، نمی
شنایتی شد؛ بنابراین شنایتی، و معرفتتیشنایتی،  س ای م تل  انسانمعارف نیری و عملی در حوزه

 (. 197شود)ابرا یمی دینانی، حق بحث در باب نفس ناطقه، محور علوم عقلیه و نقلیه محسوب میبه
عنوان صااورت مسااتقل و غیرمسااتقل، بااهگرفته، اثری در حوزۀ چیستی نفااس بهطیق جستجوی صورت

 .نمونه در مباحث قوای نفسانی فارابی یافت نشده است
 

 چیستی نفس از دیدگاه افالطون

آدمی متشکل از دو جزء بیان شده است. یک جزء، جو ر زندۀ مسمی به نفس ناطقه، و جزء دیگاار در 
، االسووال افالطوو ف فیعبارت از جسم مؤل  از طبایع شهوت و غض  اساات)بدوی،  تضاد با جو ر زنده،

 است. ای از جهان کون و فساد(. طبق این تعری  آدمی نمونه216
افالطون در فایدروس با توجه به سطح ادراک بشری در بیانی تمثیلی به چگونگی تشکل آدمی پردایته 

گوید روحی که پاکی و کمال یود را در بریورد بااا داند و میاست. او ارواح بشری را متمایز از یکدیگر می
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پیماید؛ اما روحی که در اثر بریااورد یطبیعت از دست نداده باشد، به عالم فراتر رفته و جهان الیتنا ی را م
شااود و در ایتیار بااه سااویی رانااده میبال و پر گشته و بیبا طبیعت، صفای روح یود را از دست بد د، بی

گزیند که لطافت جنس یود را ندارد، این یانااه،  مااان جساام اساات. این نااین روح فاقااد مکانی یانه می
البد زمینی که  مان جزء مردۀ انسان است، با جنبش روح آدمی به گردد. این ک کمال، دارای کالبد زمینی می

شااود. جناابش از مبااد  جااو ر حاای ی فانی نامیده میآید. این نین دو جزء متضاد، موجود زندهتکاپو درمی
، دوره آثووار افالطوو فباشد)افالطون، گیرد؛ اما جنبش جزء مردۀ آدمی، ناشی از ذات او نمیآدمی نشأت می

علت حرکت جاویدان گوید تمام ارواح اعم از یدایی و بشری، به(. او از زبان سقراط می3/1313-1315
 ستند. به زعم او تفاوت روح یدایی از روح بشری در این است که جنبش ذات الهی از یود او، و جناابش 

 روح بشری وابسته به دیگری است.
 

 حرکت

و روح بشری، جنبش قائم به ذات و قائم به غیاار را افالطون در بیان تفاوت روح الهی    النفسمعاذلةدر   
ی کنناادهکند و در تغایر میان ارواح بشری، سمت و سوی جنبش را عامل تعیینبه عنوان عامل تغایر ذکر می
داند؛ چرا که یود او، نفس انسان را دارای دو جهت طبیعی و عقلاای در اشان میمرتبۀ ارواح در ادوار زندگی

(؛ بنااابراین جناابش، ذاتاای روح و جاازء 114و    81،  افالط نیة المحدثة عندالعربوی،  نیر گرفته است)بد
 شود.عنوان سرانجام حیات تلقی میکه امر فاقد جنبش بهایگونهشود؛ بهالینفک آن تلقی می

 –کااه شااهوت یااا غضاا  اساات  –در نوامیس نفس انسانی به تبع حرکت یا به سمت جنبۀ طبیعی یااود  
( یا به سوی ملکوت و  اادایت اراده و ییاااالت بااه سااوی 216،  االسال افالط ف فیمو،  شود) متمایل می
(؛ پس نفس جو ری اساات کااه بااه طااور مااداوم در 114،  افالط نیة المحدثة عندالعرب) مو،  1عالم عقل

 ملتقطووات(. در 202شااود) مان، الحرکااة« میعنوان »دائمةحرکت است و بنابر طبیعت یااود، معنااون بااه
 

شاود و او را متوجاه قابلیات نفاس باه اناواع ناده مینفس به تأمل و تنبه نسبت به جو ر یویش که جو ری عالی و شاری  اساتف فارا یوا   ،النفسمعاذلهدر    .1
اند از: عاالم طبیعات ع عاالم مرات  عالم از نازل به صاعد عبارت  ،کند. طبق گفته این اثر ا می ای او نسبت به جمیع عوالم، و حتی حلول در محل آنانتساب

محسوساات و باه  ۀاقتضای عالم طبیعتف مشاا د دگوی پردازد و میاز عوالم می ای  ر یک نفس ع عالم عقل ع عالم الهی است. سپس افالطون به بیان ویژگی
عاالمی اسات احسااس کنناده کاه حاواس را در  ،جمیع قوای طبیعت از طبایع غض  و شهوت است. عالم نفس که عالم م تص نفس انسانی است  ،طور کلی

تأمال و بررسای مقاام نیار  ۀ یدمتکارانی  ستند که به انسان در حوز ۀواس به منزل توان گفت حگیرد.  در باب حواس میجهت ویژگی جنبش و حرکت به کار می
توانند در جهت عکس یعنی نزول به عاالم ناساوت نیاز باه کاار گرفتاه رسانند تا انسان از این طریق به عالم علوی و ملکوت راه یابد؛ البته این آالت مییاری می

عالمی است که در آن از ترکیا   ،عالم عقل جمیع مرات  مقامات نیر و عمل را تحت پوشش دارد. ،ت عالم نفسبایست گفشوند. با توجه به این توضیحات می
شوند و تمامی صور از  یولی و جزء مرده یود منفک گشته و در آن امور بسیط اولی و جمیع معانی مفرد بسیط متصور می ،و کثرت یبری نیست؛ لذا در آن عالم

یود رسیده است و مبری و منزه از  ر گونه شر  ۀعالم الهی عالمی است که در آن امور ییر وجود به نهایت درج  گردند.ادراک و منتزع میعالم به صورت بالفعل  
 (.114، افالط نیة المحدثة عندالعربباشد)بدویف  و ستم و امور نا ی می
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که که نیز جو ر انسان به جو ر حیات و جو ر حیات به جو ر حرکت گره یورده است و تا زمانیافالطون  
 (.253، االسال افالط ف فیدر حرکت است، زندۀ نمیرنده یوا د بود) مو، 

گیری جسم انسان و اعضای او غیرقاباال امکااان اساات؛ مگاار کارادراک و حرکت انسان جز از طریق به
(؛ بنابراین دیاادگاه، انسااان واصاال بااه 255ایی ذات حقیقی یود نایل گردد) مان، صاینکه انسان به شناس 

ای یوا د رسید که دیگاار  ای موت و حیات یویش، به مرتبهمرتبۀ عقالنی و مرات  فراتر آن در تمام دوران
بااه  نایل یوا ااد گردیااد.  1ی شناسایی ذات حقیقی اشیاءبه آالت جسمانی نیازی ن وا د داشت و به مرتبه

. در مرتباات عقالناای اساات کااه 3از مرات  شناسااایی امااور باشااد  2رسد این مرتبه،  مان مرتبۀ ایدهنیر می

 
تماایز و عالمات  ۀتعریا  را از طریاق مؤلفا ،گویادنش و علم حقیقتی سا ن میکه در باب گمان درست و چگونگی وصول و تبدیل آن به دا افالطون زماني  .1

چرید. او اکتفا به صفات مشترک بدون پردایتن به صفات ممیاز را مفیاد فایاده دور زمین میترین جرم آسمانی است و بهداند؛ مانند آفتاب که روشنمتشکل می
است. افالطون باه ادغام وجه اشتراک با وجه افتراق را برای تعری  برگزیده ۀین افالطون در این بیان، نیری(؛ بنابرا 268  چهار رساله،داند) مو،  برای تعری  نمی

 کند.از امور متشابه تصریح می رق تحلیل مفهومی و تمایزگ یتعری  از طر
توان گفت آن، صورت یگانه و منحصر بفردی اسات یدر باب چیستی ایده و عامل پنجم شناسایی که  مان تصور و ما یت إنیت اشیاء استف م   فایدروس در     .2

(؛ در واقاع انساان از راه 1318-3/1319، دوره آثار افالط فآورد)  مو، دست می ای مکرر حسی در پرتو تفکر صحیح و منطقی بهکه انسان آن را از راه ادراک 
ت معقول در سایه پرورش و تربیت صاحیح عقالنای و باا رعایات اقساام تکرار مشا دات و تجربیات حسی یود و در صورت بریورداری از قدرت تفکر و حرک 

شود که مقصود از یابد. با توجه به این توضیحات مش ص میصورت اصلی و ذات حقیقی  ر چیز دست میگسی تگی بهداری و اجتناب از اقسام لگامیویشتن
 شود. ای روح محسوب میباشد که فعالیتی یگانه در میان سایر فعالیتیشناسایی علمی و ادراک حقیقت ذات اشیاءف شناسایی راستین و درونی م 

گویاد اگار درسات در مفهاوم ایاده و چگاونگی حصاول آن و شود و میصورت حقیقی اشیاء را با یادآوری متذکر میافالطون نحوۀ ارتباط شناسایی آدمی به  .3
کاه ماالزم باا یادایانف روزگاار در زمانی -از تولد یاودمان چیزی است که روح انسان پیششود که یادآوری   م نین نیریۀ یادآوری دقت گردد، مش ص می

داشت و تمام توجاه یاود را معطاوف باه دیادن پندارد، از نیر دور نگه میتمام مو وماتی را که اکنون انسان وابسته به عالم طبیعت حقیقتف می  -کرد  سپری می
داری پیشاه کناد، در ماوت و زنادگانی که آدمی در زندگی، پارسایی و یویشتن(؛ بنابراین درصورتی1318 -1319، کرد) مانحقایق و ما یت اصلی اشیاء می

چنین انسانی  مواره با امور الهای که اینجاییآورد. از آنشدۀ یود را دوباره به یاد مییابد و امور فراموش مجدد نیز با تالش به ما یات اصلی  رچیزی دست می
که انسان به ما یاات و حقاایق اصالی اشایاء یاا یوانند. در رصورت باید گفته شود درصورتیاش میباشدف مردم دیوانهاعتنا میدارد و به امور دنیوی بی سر و کار

 (. 2/678، دوره آثار افالط فترین جزء  مانند ذات الهی یوا د شد) مو،  ا« راه یابد، این جزء از وجوه او، الهی مان »ایده
 ایی در مکانی زیرزمینی انسانفالطون تمثیل انسان گرفتار در عالم طبیعت و مو ومات آن و یورشید حقایق را در تمثیلی معروف به تمثیل غار بیان کرده است. ا

 ایشان زنجیری اند و بر دستان و بدنردهاند که گمان بر زندگانی طبیعی دارند. این مردم دوران کودکی تا بزرگسالی یود را در این غار سپری کبه غار محبوس   شبیه
گا ی از سایر زوایای غار را ندارند. پشت سر این افراد بر فرازی، آتشی افرویته ش  دهف فاصلۀ میاان گماشته شده است که قدرت تحرک به سمت پشت سر یود و آ

 ای آن بار اا  بار اثار جا عبور د ند. سایهاست تا باربران بار ای یود را از آناین آتش با زندانیانف جادۀ مرتفعی است که در طول آن دیوار کوتا ی بنا نهاده شده 
 اا کنند تمام حقایق امور و اشیاء  مین ساایهبندد و آنان که قدرت تحرک و نگاه به پشت سر یویش را ندارند، گمان میتابش آن نور در برابر چشم آنان نقش می

ست. اگر افراد این زندان را از زنجیر ر انیده و مجبور کنند که به پشت سر یاویش نگااه افکنناد و چشام باه روشانایی  ستند و جهان نیز محصور به  مین غار ا
که به آنان گفته شود اموری که در حال رؤیات داشته باشند، این افراد از این حرکات و شدت نور به زحمت افتاده و در ابتدا قادر به دیدن چیزی نیستند. در صورتی

ی گذشاته یاویش را باه مراتا  شده ا قبول ن وا ند کرد و به علت انس با گذشته، امور رؤیتباشد، آنن است، حقیقت آن امور رؤیت شده در گذشته میایشا 
شاوند؛ باه ایان یق آشانا میآ سته طی مرات  و مراحلی با حقا تر یوا ند پنداشت؛ اّما در صورت اجبار آنان به باال رفتن از ارتفاعف آنان به تدریج و آ ستهدرست
گاه یود موجاودات را، ساپس کنند، آنشده انسان و موجودات دیگر را در آینه یا آب مشا ده میدیده، سپس صورت منعکس ا را  ایی از آنکه ابتدا سایهصورت 

شوند و با استدالل به این نتیجاه ه رؤیت یورشید  نائل میگشایند و سرانجام با پشت سرگذاشتن مراحل موفق بمی   ر ش  به سمت ستارگان و آسمان و ماه دیده
که یورشید است. چنین فردی دیگر حاضر به برگشت به حالت قبل و غرق شدن در نادانی و جهالت ن وا اد باود و در صاورتی،  رسند که منشأ تمام تغییراتمی

کنناد. ساپس ء و در صورت تأکید بر مطال  یود و را نمایی آنان فکری جز کشتن او نمایاین حقایق را با زندانیان دایل غار در میان بگذارد، رفتاری جز استهزا 
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شااود. افالطااون باارای حصول معرفت حقیقی در پرتو شناسایی کلیات و صور معقول برای انسان میساار می
اس تصریح افالطااون در (. براس 416شود)ابرا یمی دینانی،  علم و معرفت به امور جزیی اعتباری قایل نمی

علت حرکاات و تصااریح فااارابی در مبنی بر جاویدان بودن تمام ارواح اعم از یدایی و بشری به  من فرساله  
( و شناسایی ذات امور در مرتبت عقالنی، 27-28،  چهار رسالهباب باقی بودن روح بریالف جسم) مو،  

 ای پیش و پس از ادراک حسی در اثر تنیالبقاء است.  م نین بر حس  سنجش میان دانسانسان روحانیة
(، پااس 509-1/510،دوره آثار افالطوو ففایدون، روح پیش از یافتن کالبد زمینی وجود داشته است) مو،  

 الحدوث است.از دیدگاه افالطون، آدمی روحانیة
موازنۀ   ای حل مسأله ثنویت دیدگاه افالطونی در تعری  نفس، توجه به حلذکر است یکی از راهشایان

اگاری نفس و بدن با مرات   ستی پیوند شنایتی افالطون است. دوگانهشنایتی با حوزۀ معرفتحوزۀ  ستی
بایست برای وصول به استکمال و فراتر رفتن از مرتباات طبیعاات دارای جنبااۀ وجااودی یورد و انسان میمی

 تا به ادراک و استکمال نایل گردد. الهی باشدمتناس  و متناسخ با مرات   ستی فراتر، یعنی عقل و حوزۀ 
 

 چیستی نفس از دیدگاه ارسطو 

ارسطو نفس را به »کمال اول برای جسم طبیعی آلی دارای حیات بالقوه« تعری  کاارده است)ارسااطو، 
412.) 

، ذات اماار مااورد تعریاا  پاایش از اکتساااب کماااالت ثااانوی و ثالااث و ... « کمااال اول» مقصااود از  
(. موضوع و مادۀ نفس، جسم طبیعاای اساات کااه در مقاباال جساام صااناعی و 140است)ابرا یمی دینانی،  

 ااا اساات؛ ماننااد تعلیمی قرار دارد. جسم طبیعی در این مرتبه، دارای حیات بالقوه و دارای کمتاارین دارایاای
کااه نفااس انسااانی را از سااایر تغذیااه، و رشااد. چیزی کماالت مرات  نفوس پیشین نباتی و حیوانی  م ون

یابی به کماالت ثانوی و ثالث و به طور کلی اسااتکمال اساات کند، امکان فعالیت و دستیز مینفوس متما
گردد؛ از این جهت، ارسطو قید »آلی« را به تعریاا  نفااس اضااافه که انسان از طریق آالتی به آن واصل می

ازمند جسم و الحدوث است و برای وصول به کمال فراتر نیکرده است. بر اساس این تعری ، نفس جسمانیة
 غیرقابل انفکاک از جسم است.

ارسطو پیش از آغاز س ن در باب ییال و فکر، نفس را با دو مؤلفۀ »حرکة االنتقال«، و »إدراک األشاایاء بااالفهم و  
 شود عبارتند از:نکاتی که از این تعری  استنباط می  (. 68ارسطو،  القضاء علیها« تعری  کرده است) 

 
ی آتش چاون یورشاید کننده در جهان طبیعت  م ون زندانیان دایل غار است. عالم مرئی چون زندان و شعلهگوید حالت انسان زندگییطاب به گالوکن می

 (.395 -400، جمه رمو، وصعود به عالم باال، صعود به عالم معقوالت است) 
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 شود.  ا و اعمال در نیر گرفته می زلۀ جنسی برای انواع تصورات و اندیشه . حرکت انتقالی که به من 1
. مؤلفۀ دوم نفس یعناای »ادراک األشاایاء بااالفهم و القضاااء علیهااا« شااامل دو سااازۀ »إدراک األشاایاء 2

توان گفت ارسطو واق  به مسألۀ تقسیم علم به بالفهم«، و »القضاء علیها« است. با توجه به این دو سازه می
صور و تصدیق است. او تصدیق را با قضا و تصور را با ادراک فهمی بیان کرده است. این مؤلفه فصل نفس ت

 .1د درا تشکیل می
. مرات  ادراکی و  مان حرکت انتقالی انسان، واحد است یا غیر واحد؟ آیا نفس نیز در صااورت غیاار 3

 شود؟واحد بودن مرات  ادراک، دارای مرات  می
شود که نفس در سطحی از حرکت ذ نی به بدن نیازمند  ای این تعری  استنباط میلفه. بر اساس مؤ4

شود حرکت انتقالی انسان کثیر شود و نفس به موازات مرات  حرکت، دارای مرات  شود و در نباشد؛ لذا می
س از دیاادگاه البقاء بااودن نفاا البقاء بودن آن حکم شود، یا الاقل شا دی مهم باار روحانیااةنهایت به روحانیة

 ارسطو محسوب شود و این بریالف دیدگاه بریی از فالسفه غربی در باب ارسطو است.
باشااد؛ زیاارا یکاای از لااوازم شاانایتی او می. این برداشت از تعری  ارسطو در توافق با دیدگاه معرفت5

قایل شااده   البقاء بودن، کس  کلیات و صور معقول است. ارسطو برای حواس ظا ری وقعی عییمروحانیة
معنای توجااه که انسان فاقد یکی از حواس، فاقد یکی از انواع معرفت یوا د بود؛ اما این بهایگونهاست؛ به

تام ارسطو به جزییات و قایل شدن به اصالت حس ن وا د بود؛ بلکه ارسطو با قایل شدن بااه قااوای دیگاار، 
کند و اینگونه مفهااوم کلاای  ا میدر ییال آنانسان را آمادۀ حصول مفهوم کلی از جزییات و جمع و تألی   

 (.416-417شود)ابرا یمی دینانی،اندک بالفعل میبالقوه، اندک
شااود کااه نفااوس بااه براساس شمول حرکت بر تمام حوز ۀ ادراکی و افعالی انسان، حرکت بستری ماای

لیاات مفااا یم وجااودی رسانند؛ به عبارتی قااوه، حرکاات، و فع واسطۀ آن، حیات بالقوه یود را به فعلیت می
وابسته به یکدیگر  ستند که وجود  ر کدام، مقتضی وجود دو امر دیگر اساات. بااه اسااتکمال رساایدن و بااه 

 گیرد. فعلیت منتهی شدن در بستر حرکت توسط آالت و قوای انسانی صورت می
 
 

 قانون کلی در تعریف اشیاء از دیدگاه فارابی 

 
کلی طبیعای اسات. تعااری   اند. این دیدگاه مبتنی بر  نیریهئه حد تام و حد حقیقی از ما یات را برای تعری  ما یات برگزیدهتبع ارسطو ارا حکمای مشاء به  .1

 (.166 ،ت دینیشناسی مطالعا روش ، دیگری مبتی بر تمایز شیء از اغیار از لوازم ضمنی حد تام است)فرامرزقراملکی
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ونی را در باب تعری  حقیقت اشیاء که باار تمااام تعاااری  الزم است در آغاز مبحث چیستی نفس، قان
 سایه افکنده است، بیان کنیم.  -از حقایق اشیا و فصول منوّعه -فارابی

 ا را به سب  ایااتالف در ب ش  ر یک از آن ای قوامفارابی وصول به معرفت به حقیقت اشیاء و فصل
 ااا و لااوازم و  ا را در قال  یاصهشناسایی انسان  بداند؛ از این رو، چارچو ا در توان بشر نمیما یت آن
داند؛ زیرا ممکن است  ر کسی به شنایت بعدی از اشیاء دسترسی داشته باشااد کااه  ا میسر میاعراض آن

نباشد؛ زیرا میزان توانایی قوای شاانایت آدماای در افااراد م تلاا ، متفاااوت   -به  ر علتی-در توان دیگری  
 است.  

ای به یاصه دیگر و از شنایتی از یاصهوصول به إنّیت اشیاء را طی زنجیرۀ معرفت بر این اساس فارابی
- ا به شمار نمیاشیاء، حدود حقیقی آن سازی ازداند؛ لذا از دیدگاه او مفهوم الزمی به الزم دیگر میسر می

باشااد)فارابی، د د، حااّد حقیقاای و فصاال منااّوع و مقااّوم نفااس نماایآورد و تعریفی  م که از نفس ارائه می
 (.375، 387، 397 -398،  الفلسفیةاالعمال

فارابی این طریق شناسایی را طریق معرفت به ما یت اشیاء بیااان نکاارده اساات؛ بلکااه از واژۀ »إنیاات« 
تواند نشانۀ انقالبی در نوع شنایت اشیاء نسبت بااه منطااق ارسااطویی مبتناای باار منطااق استفاده کرده که می

 (.218، شرح مبس ط منطق اشاراتلکی، ما یت باشد)فرامرز قرام
 

 گزارش و تحلیل چیستی نفس انسانی 

 السیاسةکتاب
( و باارای او 9، السیاسةکتابداند)فارابی، فارابی انسان را در مرحلۀ ن ست نشئۀ یود در حّیز بهائم می

 ر موجااود دارای شود. اساسًا فارابی تعلق عنوان حی را در حیطۀ  حیاتی حیوانی در مرحلۀ حسانی قائل می
(؛ بنابراین انسااان در مرحلااۀ آغاااز والدت، دارای 3/428،  المنطقیاتسازد) مو،  ادراک حسی گسترده می

-د د و او را متمایز از سایر حیوانات ماایحیات حسی یوا د بود؛ اما آن چه او را به مراحل فراتر ارتقا می
کند و قااادر  ا تصرف میب و اموری است که در آنیابی به علوم و صنایع، و تمییز میان اسباکند، قوۀ دست

(. وصااول بااه ایاان مراتاا ، 1/432شود) مان،  به شناسایی امور جمیل و نافع، و اجتناب از امور مضر می
عنوان  ا اساات کااه فااارابی ایاان مقاادمات را بااه ای طبعی در نهاد انساننیازمند حصول مقدمات و ویژگی

 کند.د د، بیان میکه از نفس انسان ارائه میمرات  انسانی در تعاری  م تلفی 
دانااد. انسااان در ایاان مرتبااه گی محض ماایاو انسان را در آغازین مرحلۀ نشئۀ حسی یود، در مرتبۀ قوه 

باشد که به او قابلیت پذیرش رسوم اشیاء و انتزاع ما یااات موجااودات و صااور دارای قوا و  یئات طبیعی می
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باشااد. انسااان در ایاان مرحلااه، این مهم، م تص ویژگی ناطقه بودن انسان مید د.   ا را از موادشان میآن
بایست باشد که میصرفًا در مرحلۀ عقل بالقوه از انحای چهارگانۀ عقول بالقوه، بالفعل، مستفاد، و فعال می

ی رتبااهمراحل م تلفی را با بالفعل کردن قوا و  یئات طبیعی و تعاون با قوا و  یئااات ارادی تااا وصااول بااه م
-31، المدنیةالسیاسووة؛ 49، العقوولفووی معانی؛ 25،  السیاسةکتابشدن طی کند) مو،  استکمال و بالفعل

 (. 120-96،  الفاضلةالمدینةآراءاهل؛ 30
ادراکی انسان در آغااازین مرحلااۀ -اولین تعری  فارابی طبق گزارش این پژو ش، تعیین گسترۀ وجودی

 ، انسان با آالت و قوای م ااتص ادراکاای کااه او را متمااایز از سااایر زندگی اوست. در دومین نحو از تعری 
 کند، تعری  شده است.حیوانات می

 مسائل متفرقه
فارابی به نقل از ارسطو، نفس را به »استکمال اول برای جسم طبیعی آلی دارای حیات بالقوه« تعریاا  

ۀ »کمال« از واژۀ »استکمال« استفاده ژ(؛ با این تفاوت که در عوض وا19،  المتفرقةفی مسائلکند) مو،  می
 کند.  می

گزینش واژۀ »استکمال« از سااوی فااارابی نشااان از تفاااوت دیاادگاه او بااا ارسااطو دارد. تحلیاال مفهااوم 
-63استکمال دو مؤلفۀ استلزام حرکت تدریجی، و آگا ی داشتن به غاارض و علاام بااه آن را دارد)وفائیااان، 

62.) 
جی: به انسان از  مان آغاز آفرینش، تمام کماالت وجودی عطا نشااده؛ مؤلفۀ اول، استلزام حرکت تدری 

توانااد جهاات بااه فعلیاات در عوض به او قوا و مبادی طبیعی و ایتیاری اعطا شده که او به واسطۀ حرکت می
 ا تالش کند و به سمت غرضی که برای آن یلق شده است؛ یعنی سااعادت واصاال گردد) مااو، رسیدن آن

فارابی  ستۀ اصلی قوا و مبادی آدمی، یعناای .  1( 64، ص  فلسفه أرسط طالیس ؛  118،  لفاضلةاالمدینةآراءاهل
(. او فرآینااد بااه 2/98، المنطقیوواتکنااد)فارابی،  قوه را به اثرگذاری)فعل( یا اثرپااذیری)انفعال( تعریاا  می

یااروا از قااوه بااه  داند و با تعریفی که از حرکت مبنی برفعلیت رسیدن افعال و انفعال را با حرکت میسر می
کنااد. او ایاان د د، آن دو را متالزم یکدیگر معرفاای ماای( ارائه می330-329،  الفلسفیةاالعمالفعل) مو،  

شاانایتی تسااّری شنایتی و انسانتحلیل از نحوه به فعلیت رسیدن و استکمال امور را در  ر دو حیطۀ جهان

 
د د. اساسًا از دیدگاه او حیات اعام از حسای حّی بودن او قرار می ۀ، مش ص( 25-26داند ) مان،  فارابی این عامل را که سب  افتراق انسان با موجودات روحانی می   .1

 و ییالی، دارای مش صه حرکت است.
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استکمال، گریزی از حرکت ن وا د بااود؛ از طرفاای   ؛ بنابراین برای تبدیل حیات بالقوه به بالفعل و1د دمی
، انسااان دارای حیااز بهااائم، تنهااا السیاسةکتاب م طبق تعیین دامنۀ ادراکی انسان از  مان آغاز آفرینش در  

یابااد؛ باشد و برای تبدیل حیات بالقوه به بالفعل، قوه ناطقه او بااه تاادریج والدت میدارای حیات بالقوه می
طقه او طی مراحلی که گریزی از حرکت و زمان نیست، از طریااق مقااام نیاار و عماال یعناای عبارتی قوه نابه

یابد؛ بنابراین تکامل انسان و استکمال او، حرکت تدریجی را در ادراک و افعال تابع ادراک تکامل و رشد می
 یود دارد.

ربردارناادۀ معنااای مؤلفۀ دوم، استلزام  دف و آگا ی: استعمال واژۀ »اسااتکمال« در باااب اسااتفعال، د
رسااد. دنبال کمال است، به تمامیاات نمیطل  کردن است که این جز با داشتن غرض و آگا ی فردی که به

 ای نیر و عماال، ب ش، منفعت و سود، و امور جمیل در حوزهطریق اولی آگا ی از امور لذتگزینش و به
ا بااا توجااه بااه مبحااث قااوای نفسااانی  معرفتی حسی، ییالی، و عقلی انسان  –د ندۀ مرتبت وجودی  نشان

؛ 1185،  الکبیرم سوویقی ا باار اساااس مرتبااۀ م ااتص  بااه  اار کاادام) مو،  بنابراین افعااال انسااان  2است.
 ا صااادر معرفتاای حساای، ییااالی، و عقلاای انسااان  –( بر حساا  مرتباات وجااودی  170،الفلسفیةاالعمال

 شوند.می
د د؛ عنوان الگوی دیگر تعری  نفس ارائه میرا بهدر سومین نحو از تعری ، فارابی ثمرۀ مرحلۀ پیشین  

یعنی منیور از استکمال اول، بالفعل شدن  یئات طبیعی آدمی است؛ یعنی بالفعل شدن قااوه عقاال انسااان. 
کند حصول معارف اول در فارابی در آثار دیگر یود عباراتی دارد که شا د این برداشت است. او تصریح می

مت یل، و جزء نزوعی متعلق به  اار یااک از ایاان دو  گیری جزء حساس، جزءلجزء ناطق نفس، بعد از شک
، المدنیةالسیاسووةشااود) مو، بنای حدوث ایتیار و یاصه متمایز انسان محسااوب میباشد که سنگ قوه می

78-77 .) 
د د ایاان معااارف، داند که نشان میفارابی اولین معارف حاصل برای طفل مستعد را حصول مبادی می

( و پایااۀ کساا  373،  الفلسووفیةاالعمالد نااد) مو،  ین مرحلۀ استکمال انسان را به یود ایتصاص میاول
شوند؛ بنابراین منیور ارسطو از استکمال اول، بالفعل شدن اولین نحو از انحاء چهارگانۀ عقل علوم دیگر می

 
جسام و موجاودات متعلاق باه علام  ۀبعدالطبیعه ارساطو، مش صاما زیرا او در اغراض مبحث قوه و حرکت فارابی از ارسطو ایذ شده است؛رسد  به نیر می  .1

 (.4، فی اغراض مابعدالطبیعهکند) مو، طبیعت را به طور کلی در تغییر و تحرک و سکون جستجو می
 ،د نادهب ش و آزارحساسه با ادراک امور لذت ۀ مانند قوکند؛  ا و تمییز میان غایات اشاره میفارابی در مبحث قوای نفسانی در حین بحث از قوا به غایات آن  .2
 ا و یناطقه باا ادراک و تمییاز میاان اماور جمیال و قبایح و سانجش شایساتگ ۀ و قو ،و لذت و اذیت بدون ادراک جمیل و قبیح  ،مت یله با ادراک نفع و ضرر  ۀ قو

 ای در مرتبت فروتر عقال ادراک و فعل م تص انسان ،د از قوه حساسه و قوه مت یلهرسد مقصو(. به نیر می80،  24-25،  المدنیةالسیاسة ا) مو،  ناشایستگی
 بالفعل و عقل مستفاد باشد. ای واصل به مرات  فراتر عقلادراک و فعل انسان  ،و مقصود از  قوه ناطقه ،بالفعل
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بیان کرده است) مو،  -رسطو ا نفسدر پنجمین معنا از عقل در کتاب  -باشد که فارابی به نقل از ارسطومی
(.  م نین فارابی فعلیت اولی مرحله عقل را به نحو مستقل به نقل از ارسطو منتهااا در 49،  العقلفی معانی

(؛ در واقع فارابی در این موضااع، اسااتکمال 47او در سومین معنا از عقل آورده است) مان،    البرهافکتاب  
از نفس است که به وسیلۀ آن برای انسان، معرفت اولی یقیناای بااه   ای که متعلق به جزئیاول و عقل را به قوه 

 تعری  کرده است. -شود مقدمات کلی صادق بدون نیاز به فکر حاصل می
، موضوع نفس است. این بیان نشان از این دارد که فارابی وجود جسم را شرط وجود نفس  «جسم طبیعی »  

شود؛ اما جسم،  نفس به  نگام یلق جسم به جسم افاضه می   (؛ بنابراین 387،  الفلسفیةاالعمال) مو،داند می 
موضوع و شرط آن در بقا و حیات دیگر ن وا د بود؛ زیرا انسان در مرحلۀ آغاز والدت یود که در حّیز بهااائم و  

(، از حیااث نشاائۀ  9، السیاسووة کتاب ، 373 -374برد) مااان، تولد و تقویت تدریجی قوه ناطقااه بااه ساار ماای 
 ااا  اساات کااه بااه واسااطۀ آن   با  یولی و استیالی قوای بدنی نیازمند قوای حساسه و مت یله وجودی و مالبست 

از حیااث عاادم   -(؛ اما در زمان مفارقت، دیگر نیازی بااه قااوۀ حاسااه 372-374کس  معلومات کند) مان،  
  -مالبست با  یولی و شناسایی ذات و احواالت و صفات یاصۀ یااود از حیااث مسااان ت ماادررک بااا ماادر ک 

رد) مانجا(. ایاان قاعااده یااادآور قاعااده »جساامانیۀ الحاادوث و روحانیااۀ البقاااء« صاادرالمتألهین  ناادا 
   1  (. 120/ 9است)صدرالمتألمین،  

تمااایز میااان حیااات انسااانی بااا حیااات   -عالوه بر استکمال اول  -سّر  یذ قید »آلی« از دیدگاه ارسطو
شااود؛ بلکااه انسان و حیوان حاصل نماایحیوانی است؛ زیرا استکمال صرفًا با آالت جسمانی مشترک میان 

 کند. نیازمند قوای شنایتی دارد که انسان را قادر به کس  معارف اولی و غیراولی می
تواند باشد. فااارابی گسااتر ۀ ایذ مفهوم »ذی حیاةبالقوة« نیز نشانگر تمایز دیگر انسان از حیوانات می

و وجااود و ادراک  -تاارین مرتبااه ادراک اسااتروف که مع   -عنوان حیات را به وجود و به تبع آن ادراک حاس
ّیل است کات مت   متعلااق  -داناادترین و باااالترین ادراکااات ماایو آن را شری  -فراتر که ادراک ما یات مدر 

ّیل از ادراکات شایستهمی تاار نساابت بااه ادراکااات حساای تر و محقداند و اطالق عنوان حس را به قسم مت  
(؛ بنابراین با وجود عنوان مشترک حیات میااان حیااات حساای بااا 3/428،  یاتالمنطق کند)فارابی،  عنوان می

تر اساات. بنااابراین سااه مؤلفااۀ حیات ییالی عقلی، عنوان حیات بر حیااات ییااالی عقلاای انسااان شایسااته
 باشد. کنندۀ یاصه نفس انسانی از نفس حیوانی می»استکمال اول«، »آلی«، و »ذی حیاةبالقوة« بیان

 
(. منیور از سب  وجود، جسم طبیعای آلای  337-338/ 3،  المنطقیات باجه،  بن داند)ا باجه در تعلیق یود این تعری  را مشتمل بر بر ان وجود و سب  وجود می ابن   .1

باجاه بر اان وجاودی را بار مبناای آثاار  الحدوث بودن نفس دارد و بر ان وجود  م که  مان صدور ادراک و فعل تابع آن است؛ به عبارتی ابن  ة است که نشان از جسمانی 
 شیء تعری  کرده است. 
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 البرهان
به تعری  نفس انسانی پردایته است و آن را به »استکمال برای جساام  البرهافبه طور مستقل در فارابی  

 (.  1/296، المنطقیاتکند) مو، شود« تعری  میطبیعی آلی که از او ادراک و افعال تابع ادراک صادر می
کااه عبارتنااد از:  شوند ا و اجزای یارا از حدود حقیقی تعری  میگوید گا ی تعاری  با مؤلفهاو می

 ااای غااایی و غایت، فاعل، و موضااوع)چیزی کااه محاادود در آن اساات(. او ایاان تعریاا  را شااامل مؤلفااه
کند؛ صدور ادراک و افعال تابع ادراک، غایت نفس، و جسم طبیعی آلی، موضوع آن را تشکیل موضوعی می

 کنند.د ی مید ند؛ مؤلفۀ شامل غایت، نتیجۀ بر ان و دیگری مبد  بر ان را سامانمی
توان داشت: اول اینکه فارابی در این موضع، قید »اول« را ایذ نکاارده و از این تعری  چند برداشت می

د ندۀ این موضوع باشد که منیور تواند نشانادراک و فعل تابع آن را به عنوان غایت آورده است. این امر می
ل اول باشااد. مقصااود از »اسااتکمال اول« در میااان موضع از »استکمال«، استکمال اییر در مقاب  او در این

عقول، عقل بالقوه است؛ جایگاه عقل فعال نیز مش ص است؛ در این میان، عقل بالفعاال و عقاال مسااتفاد 
شود؛ به این صااورت کااه ابتاادا نیازمند توضیح است. عقل مستفاد، م تص انسانی است که به او وحی می

کند، سااپس آن معقااوالت بااه صااورت معلومااات ت را دریافت میعقل منفعل او در دو جزء ناطقه، معقوال 
(؛ بنا بر این 119-121،  الفاضلةآراء اهل المدینةشوند) مو،  ییالی به قوۀ مت یله چنین انسانی منتقل می
- ای فروتر از عقل مستفاد قرار ماایای است که جایگاه انسانتوضیح، عقل بالفعل در مرات  عقول، مرتبه

 ا در مرتبه عقل بالفعل از حیث قبااول معقااوالت یکسااان نیسااتند؛ بنااابراین ایاان مرحلااه، نسانگیرد. تمام ا
توانند براساس دو مؤلفۀ طبیعاای و ارادی یااود را بااه مراتاا  فراتاار ای دارای مرات  است که افراد میمرحله

نهایاات مرتبااه وصااول  فعلیت سوق د ند، یا یود را به مرات  فروتر تنزل د ند؛ بنابراین منیور از استکمال،
است؛ از این جهت اساات کااه فااارابی صاادور فعاال   1انسان به مرات  فراتر عقل بالفعل و مستفاد و سعادت

کند که صاادور فعاال انسااانی بااه تبااع داند و بیان میانسانی را در عالم، منوط به مرتبۀ مورد نیر  ر کس می
- مین سب  افعال انسااانی را کثیاار متفاضااله ماایای است که او به آن تعلق دارد؛ به  موضع انسان در مرتبه

 
کند که ارزش آن به نفس ذات یود است و نه برای وصول باه ترین غایات معرفی میسعادت را برترین و سودمندترین و کامل  ،و غایاتفارابی از میان کماالت    .1

د اد و اساتکمال را باه (. فاارابی ساعادت را تحات مقسام اساتکمال قارار می227و  228  ،الفلسفیةاالعمال  فارابیفزیرا فراتر از آن ییری نیست)  ،ییر باالتری
 ا را در جهت استعمال در استکمال اییر)سعادت( مناوط کارگیری آنکند. او استکمال اول را به حصول معقوالت اولی و بهبندی میستکمال اول و اییر تقسیما

ای محساوب ملاه جاوا ر مفاارق از ماادهداند که در آن انسان دیگر در قوام یود به ماده نیاز و تعلقی ندارد و از جای از کمال میکند. فارابی سعادت را درجهمی
آراء ؛ 385و  382 ،کنااد) ماننهایاات ییاار اعلاای و ییاار مطلااق را واجاا  تعااالی معرفاای می ،شااود کااه بقااای آن اباادی یوا ااد بااود. او در تعلیقاااتمی

 (.101و  100 ،الفاضلةالمدینةاهل
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(؛ زیاارا  اار انسااانی در 170،  الفلسفیةاالعمال؛  1185،  الکبیرم سیقی؛  3/4260،  المنطقیاتداند) مو،  
  ر زمان ممکن است تفاوت مرتبت و به تبع افعال متکثر داشته باشد.

آالت اشاایای محسوسااه و مت یلااه   نکته سوم، سّر  یذ قید »آلی« است که آن نیز به قوای انسانی یعنی
کننااد) مو، کنناادگی ارتباااط و اتصااال نفااس بااا باادن را ایفااا ماایشااود. ایاان قااوا نقااش تبیااینتفساایر ماای

 (. 387-388،  الفلسفیةاالعمال
 الجدل 

پردازد: »جو ر متنفس حساسی کااه دارای  فارابی در موضع ایذ قول بدل از حد به تعری  حیوان ناطق می 
(. 1/432،  المنطقیوواتعلوم و صنایع، و تمییز میان جمیل و قبیح در افعال است«)فارابی،  به    یابی قوه دست 

که او حیااات را کند؛ از آنجایی ایشان اشاره میفارابی در این تعری  به جو ر و مرات  موجودات با یاصه
توان گفت او انسااان را در ایاان (؛ می3/428کند) مان،  مشترک موجودات دارای ادراک حسی و ییالی می

یااابی بااه علااوم و تعری ، جامع اقسام م تل  موجودات در نفس نباتی، حساااس)حیوانی(، و قااوه دساات
عبارتی، انسان مثال جهااان کند؛ بهصنایع و تمییز میان جمیل و قبیح در حوزۀ افعال)حیات انسانی( بیان می

ادراک حسی است و انسان را نیز بااه آثااار قااوا کااه قااوه ناطقااه عملاای صغیر است. او حیوان را به آثار او که  
، المدنیةالسیاسووةباشد، تعریاا  کاارده اساات) مو، مهنی)علوم و صنایع( و مروی)تمییز جمیل و قبیح( می

جهان صغیر بودن انسان)شبا ت یا -به تعری  از طریق آثار و از طریق مثال الجدل(؛ بنابراین فارابی در 24
 ردایته است.  پ -تمثیل(

 االخالقکتاب
-حساااس  کنناادۀ به تعری  دیگری پردایته که جامع جمیع مرات  موجودات اساات: »جساام تغذیااه فارابی  

(. 3/426،  المنطقیوواتکنندۀ ناطق به نطقی است که دربردارندۀ جمیااع ایاان اوصاااف اساات«) مو،  ت یل
-حساااس نشااان از حیااات حیااوانی، ت یاالعبارتی جزء نباتی انسان،  تغذیه نشان از نبات بودن انسان و به

 ای کنندگی، نشان از حیات و ادراک ییالی، و ناطق بودن، نشان از حیات و ادراک عقلاای م ااتص انسااان
غیر از تغذیه، انسان را بااا اقسااام ادراکااات تعریاا  کاارده دارای موت ایتیاری یا غیرایتیاری دارد. فارابی به

 لی ارائه داده است. است؛ یعنی تعری  به آثار نیری و نه عم
 الحکیمینالجمع بین رأی

افالطون موقعیت نفوس بشری در عالم ستارگان را به موقعیتی شبیه به جایگاه آدمی در ارابه توصی ، و 
کنااد. او سااب  سازی آدمی برای وصااول بااه عااالم مثااال عنااوان میعلت قرارگرفتن در این موقعیت را، آماده

کند د ندۀ او عنوان میعلت یکی از اجزای تشکیلمثال را در عجز انسان به  محذوریت انسان از نیل به عالم
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(. از توصی  11-12، الحکیمینالجمع بین رأینماید) مو،که علت  بوط و حلول او را در ابدان تبیین می
م و تبیین افالطون طبق گزارش فارابی، دو جزئی بودن ما یت انسان از وجه توانایی رؤیت و وصول بااه عااال

شنایتی عالم مثال شنایتی، و تناظر آن با ابعاد  ستیتوانایی و  بوط او از حیث معرفتمثال و عقل، و عدم
 شود.و عالم زمین استنباط می

بااار بااه »مبااد  بار نفس را بااه »فکاار یااالص«، و یک یک  فیدوفطبق گزارش فارابی، افالطون در رساله 
که ارتباط میان این دو معنا از نفس، اصلی و فرعی بودن  ریااک کند؛ بدون اینالحیاة و الحرکة« تعری  می

گوید انسااان، نفااس از این دو معنا، و نحوۀ ارتباط دقیق نفس با جسم را مش ص کند. افالطون یک بار می
 ااایش، مااانع  ا و رنجگوید اشتغال بااه جساام در رفااع نیازمناادیاست و جسم، آلت است، و بار دیگر می

تبیین  ما یاات ایاان شود؛ سپس فارابی بااه افالطااون در باااب عاادمی نفس یعنی فکر میپردایت به فعل ذات
 (. 12گیرد) مان، ارتباط دوجانبه اشکال می

عنوان مبااد  افعااال م تلاا  بیااان فارابی در نحوۀ ارتباط میان نفس و بدن، نفس را صورت جسم، و بااه
به ُبعد نفااس نااامی گیااا ی، و ۀ ارادی، معطوف شود. وظیف کند، و برای آن وظای  ارادی و عقلی قائل میمی

به ُبعااد ماااوراء جساامانی و ادراک عبارتی ُبعد جسمانی  انسان، و وظیفۀ عقلی، معطوف حسی حیوانی، و به
 (.33مجردات است) مان،  

عنوان تعری  کارکردی نفس انسانی و آثار آن ارائه به  االخالقکتابو    الجدلوظای  ارادی و عقلی، در  
بااه علااوم و   یابی » قوه دست « حیات حیوانی، و  »حساس « ناظربه حیات گیا ی،  »جو ر متنفس ست.  شده ا

(. در 1/432، المنطقیوواتصنایع، و تمییز میان جمیاال و قباایح در افعااال « حیااات انسااانی اساات ) مااو، 
بااه ناطق کنناادهت یل» جزءحیوانی، و حساس«، نشان » « نشان جزء نباتی، کننده »جسم تغذیه   االخالقکتاب

 (. 3/426، المنطقیاتنطق« نشان حیات و ادراک ییالی و عقلی انسان است) مو، 
 الحکمفصوص

ای متفاااوت شود که شیوه « م اط  قرار داده می» نت مرک  من جو رین ، انسان با عبارت  فص ص در  
الف جااو ر انقسام دارای شکل و حرکت، و جااو ر دیگاار بااری از آثار فارابی است. یک جو ر، جو ر قابل

(. در این اثر، انسان  71-72، 31، فصالحکمفص ص فوق، عقل است، و و م را در آن را ی نیست) مو، 
شاانایتی عااالم یلااق و شنایتی متناظر با دو جاازء  ستیبا دو ُبعد ترکیبی مادی و غیرمادی از حیث انسان

 عالم امر تعری  شده است.  
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 گیرینتیجه

شاانایتی و نهایاات آن در شنایتی با انسانعلت مسان ت جنبۀ  ستیهافالطون در بیان حقیقت نفس ب
شود؛ بنابراین وصول به مرتباات شنایتی یعنی وصول به معقوالت و کلیات، قائل به ثنویت میحوزۀ معرفت

عقلی و الهی برای او نهایت مرتبت انسانی)سعادت( یوا د بود. قال  شناسایی انسان در مرتبت طبیعت و 
هۀ طبیعی نفس،  بنابه تصریح افالطون جمع عامل اشتراک و افتراق امور و عالمت یوا د بود از لحاظ وج

د ندۀ ارائۀ تعری  تحلیل مفهومی و به تبع آن تمایزگر از امور مشتبه و متشابه و گا ی بیااان که این امر نشان
ل  اام قاارار دادن دو جاازء غایت و کارکرد از نفس یا  ر چیز دیگری یوا د بود. تعری  او از نفس بااا مقاباا 

متضاد، شامل عامل اشتراک یعنی جزء مرده یااا  مااان جساام، و عاماال افتااراق یعناای روح آدماای، تحلیاال 
باشااد. گفتناای اساات نفااس، بااا توجااه بااه نیریااه یااادآوری، میتمایزگر از امااور متشااابه  مفهومی و به تبع،  

 البقاء است.واح، روحانیةالحدوث، و  با توجه به تصریح افالطون در باب یلود ارروحانیة
توان تعری  درجه اول و تعری  حرکت انتقالی را تعریاا  درجااه ثااانی تعری  کمال اول ارسطو را می

شود و با آالت و قوا،  قادر به انواع حرکااات نامید؛ زیرا انسان با کمال اول و ذات یویش قادر به حرکت می
د حیات بالقوه یود را بااه بالفعاال تباادیل کنااد؛ پااس توانگردد و میذ نی)تصوری و تصدیقی( و عملی می

توان گفت تعری  درجه دوم مبتنی باار تعریاا  درجااه اول اساات. تعریاا  درجااه دوم در یود)حرکاات می
تبع، تعریاا  ای حد حقیقی و بهگونهانتقالی( مفهوم کالجنس و) فهم و قضا( مفهوم کالفصل را دارد؛ پس به

ان در آن مشا ده کرد. در تعری  حد حقیقی درجه اول، فصل متقااوم کمااال توتمایزگر از امور متشابه را می
الحدوث شود. از دیدگاه ارسطو نفس جسمانیةاول بر جنس جسم طبیعی آلی دارای حیات بالقوه متقدم می

 البقاء است.و روحانیة
د؛ زیرا وصول به پذیرفارابی مانند افالطون و بریالف ارسطو، قول به وصول به حد حقیقی اشیاء را نمی

آن در توان بشر وابسته به ماده ناممکن است. پس فارابی با این نیریه و کاربرد واژۀ إنیت، دیدگاه انقالبی در 
مقابل منطق ارسطویی مبتنی بر ما یت ات اذ کرده است. او به صراحت شنایت اشیاء و امااور را در قالاا  

تبع تمااایزگر از ؛ لااذا تعاااری  او تحلیاال مفهااومی و بااهداند ا ممکن مییواص، لوازم، اعراض، و آثار آن
، تعری  تمایزگر از امور السیاسةکتابمتشابهات، گا ی علل شیء و تعری  به غایت و کارکرد است. او در 

تحلیاال   البرهووافتبع تعریاا  تمااایزگر از امااور متشااابه، در متشابه، در مسایل متفرقه تحلیل مفهااومی و بااه
تبع تعری  بیانگر ایزگر از امور متشابه و تعری  به علل شیء)حد کامل( بدون فاعل و بهتبع تممفهومی و به

تبع تمایزگر از امور متشابه و تعریاا  بااه آثااار و کااارکرد، و در تعری  تحلیل مفهومی و به  الجدلغایت، در  
ا ایااذ واژۀ تمام انواع تعاری  مناادرا اساات. فااارابی در تعریاا  مشااابه ارسااطو از نفااس باا   االخالقکتاب
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کنااد. مفااا یمی کااه در آن قااوه، »استکمال« در عوض »کمال« به مفا یمی فراتاار از ذات اصاالی اشاااره می
فعلیت، حرکت تدریجی، مرات  عقول از بالقوه تا بالفعل، غایت نهایی و سعادت، آالت و قوای واصاال بااه 

منااوط بااه مبااادی و لااوازم   د ندۀ جامعیاات مباحااث فلساافیاستکمال اییر نهفته است. این تفاوت، نشااان
البقاء الحدوث و روحانیااةسعادت در تعری  نفس از دیدگاه فارابی است. از دیدگاه فارابی نفااس جساامانیة

 است.
فااارابی از حیااث ا میاات و اشااتمال آن باار کمااال  البرهووافدر میااان تعاااری  ذکاار شااده، تعریاا  در 

-ری و عملی( محور تعاری  دیگر قرار میاییر)حصول عقل بالفعل و وصول به سعادت و انواع فضایل نی
گیرد و سایر تعاری  در مرات  پیشین این تعری  به ترتی  عبارتند از: تعری  فارابی بااه نقاال از ارسااطو در 

فعلیت عقل بالقوه، حرکت تدریجی(، تعاااری  او از حیااث   -)حصول معقوالت اولی  مسائل متفرقهرساله  
وه و بالفعل، دامنۀ  یئات طبیعاای و قااوای بااالقوه و بالفعل)تولااد معدات و  یئات طبیعی، پذیرش عقل بالق 

)تعری  بااه آثااار عقاال الجدل: تعری  او در  البرهافانسان در نشئۀ حیوانیت(؛ اما تعاری  در مرات  پسین  
)اشاره به ادراک مرحلۀ ناطقیت انسان دارد(. شایان االخالقکتاببالفعل ناطقۀ عملی(، سپس تعری  او در 

کننده ناااطق، و تعری  به آثار نفس نباتی)نموکنندگی(، حیوانی)حساس بودن(، و انسااانی)ت یل  ذکر است
الجمووع در اثر  االخالقکتابو  الجدلکتابیابی به علوم و صنایع و تمییز امور جمیل از قبیح( در قوه دست

ه)عقل( اسااتعمال الحکیمین در موضع اصلی یود یعنی وظای  نفس نامی، حساس)اراده(، و ناطق ر ی  بین
شده، و به نحوۀ ارتباط دو جزء انسان یعنی صورت بودن نفس برای جسم پردایته شده است. از تناظر ابعاد 

شنایتی از دیدگاه افالطون، و از اشکاالت فارابی به افالطااون در باااب عاادم شنایتی با  ستیدوگانه انسان
ارتباط دوجانبه نفس با جسم، رویکرد انتقااادی او تبیین ما یت  توصی  ارتباط میان دو معنای نفس، و عدم

 شود.به دیدگاه افالطون  استنباط می
وجه مشترک تمام این تعاری ، استکمال است. اقسام تعاااری  پیشااین، مبااادی اسااتکمال، و تعاااری  

 د ند.پسین، آثار و لوازم استکمال را شکل می
شنایتی و تمثیل غار او یادآوری در حوزۀ معرفت انگار افالطون از نفس مبتنی بر نیریاتتعری  دوگانه

شنایتی اوست؛ زیرا در نیریه یااادآوری شنایتی و در نهایت معرفتشنایتی و انساندر  ر دو حوزۀ  ستی
شود و بر مبنااای می تبع آن دو جنبۀ عقالنی و طبیعی انسان اشارهو تمثیل غار به دو عالم عقلی و طبیعی و به

یابد تا با  ر دو عرصۀ علمی و عالمی تااوازن گرایانه میو علمی، نفس نیز تعریفی ثنویتاین ثنویت عالمی  
 داشته باشد.
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تعری  ارسطو از نفس بر مبنای نیریه کلی طبیعی و ارائۀ تعریفاای دال باار تمااام ما یاات اشاایاء و حااد 
متقن، و قائم بااذات.    است؛ چرا که تعری  او از نفس به کمال اول، تعریفی است متقوم به نوع،حقیقی آن

تعری  دوم او از نفس با تکیه بر تعری  اول، تعریفی قائم بغیر)تعری  اول( است؛ اما ایاان تعریاا  سااب  
شود؛ زیاارا  اار یااک از نفااوس حیااوانی نیااز دارای کمااال اول تمایز تعری  نفس انسانی از سایر نفوس نمی

وانی و غضبانی حیات بااالقوه یااود را در اشان  ستند که با آالت جسمانی و قوای شه م تص جسم طبیعی
رسانند. شاید ارسطو به نقص این تعری  پی برده اساات؛ در ایاان وسع وجودی و ما وی یود به فعلیت می

داد؛ ای نشااان ماایتاارین تعریاا  فلساافی تأماال ویااژه بایست در نیریه ارائۀ حد حقیقی در مهمصورت می
توانااد تنهایی نمیه کاارده اساات کااه آن تعریاا  نیااز بااهکه برای رفع این نقااص تعریاا  دوماای ارائاا درحالی

د ندۀ ما یت انسان باشد؛ مگر اینکه نفس را از جاانس حرکاات باادانیم یااا ایاان دو تعریاا  را مکماال نشان
یکدیگر در شناسایی انسان بدانیم که آن نیز با التزام به ارائۀ حااد حقیقاای در تناااقض اساات؛ بنااابراین یااود 

عنوان شود. در تعری  دوم نفس، حرکت انتقااالی بااهارائۀ حد تام محسوب میتعری  نفس، مثال نقضی در 
 باشد.جنس مشترک میان انسان و حیوان است؛ اما فصل آن تمایزگر و غربالگر انسان از سایر حیوانات می

محور تعاری  فارابی از میان آثارش، استکمال اییر است که ناااظر بااه توجااه اصاالی او بااه سااعادت و 
او  االخالقکتابو  الجدلکتابوازم آن، از جمله نیل به فضایل نیری و عملی  است. تعاری  در مبادی و ل

و آثااار قااوای عملاای او،   االخالقکتووابعالوه بر تمایز از اغیار و ارائۀ اوصاف انسااان بااه اقتضااای مبحااث  
نسان مادی به مادیات د ندۀ نیریۀ او در عدم وصول به حد حقیقی است که آن نیز مبتنی بر وابستگی انشان

د ندۀ سااعادت و و عدم مسان ت آن با مجردات و در نتیجه عدم فهم آن از طرفی، و از طاارف دیگاار نشااان
نهایت مرتبت آدمی در وصول به عقل بالفعل است که آن نیز بر مبنای دو وجه مااادی و الهاای بااودن انسااان 

 البقاء(.الحدوث و روحانیةاست)جسمانیة
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 .1366تهران، 
 م.1980جا، نشر داراالندلس، بی افالط ف فی االسال ،بدوی، عبدالرحمن، 
 م.1977، نشر وکالت المطبوعات، کویت، افالط نیه المحدثه عندالعرببدوی، عبدالرحمن، 

، مقدمه و تحقیق و تعلیااق از دکتاار جعفاار آل یاسااین، االعمال الفلسفیةنصر محمدبن محمدبن طریان،  فارابی، ابی
 ق.1413چاپ اول، دارالمنا ل، بیروت، 

مقدمه و شرح وتعلیق از دکتاار علاای   المدینةالفاضلة و مضاداتها،آرا اهلنصر محمدبن محمدبن طریان،  فارابی، ابی
 م. 1995بوملحم، مکتبة الهالل، بیروت، 

، مقدمه و تعلیق از دکتاار البیاار نصااری نااادر، الجمع بین رأی الحکیمیننصر محمدبن محمدبن طریان،  فارابی، ابی
 ق.1405، چاپ دوم، تهران، نشر الز راء

، مقدمه و شرح از دکتر علی بوملحم، چاپ اول، مکتبة السیاسة المدنیةنصر محمدبن محمدبن طریان،   فارابی، ابی
 م.1996الهالل، بیروت،

، چاااپ اول، دائرةالمعااارف النیامیااه رساله فووی اغووراض مابعدالطبیعووهنصر محمدبن محمدبن طریان،  فارابی، ابی
 ق.1349الکائنة، حیدرآباد دکن، 

تحقیق شیخ محمد حسن آل یاسااین، چاااپ دوم، قاام،   الحکم،فص صنصر محمدبن محمدبن طریان،  فارابی، ابی
 ق.1405نشر بیدار، 
، چاااپ دوم، نشاار مجلااس رسوواله فووی فضوویله العلوو   و الصووناعاتنصر محماادبن محماادبن طریااان،  فارابی، ابی

 م.1948دائرةالمعارف العثمانیة الکائنة، حیدرآباد دکن، 
، تحقیق و تعلیق از فلسفته و مراتب أجزائها  فلسفه ارسط طالیس و اجزاءنصر محمدبن محمدبن طریان،  رابی، ابیفا

 م.1961دکتر محسن مهدی، نشر دار مجله شعر، بیروت، 
، نشر توسط لویس شی والیسوعی بر اساس نسخ شاارقی و السیاسةکتابنصر محمدبن محمدبن طریان، فارابی، ابی
 تا.یواتیکانی، ب
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العقل: کتاب المجموع، چاپ اول، نشر سعادت، مصر، مقاله فی معانی  نصر محمدبن محمدبن طریان،  فارابی، ابی
 م.1907

، چاااپ اول، دائرةالمعااارف النیامیااه الکائنااة، رساله فی مسایل متفرقووهنصر محمدبن محمدبن طریان،  فارابی، ابی
 ق. 1344حیدرآباد دکن، 

، تحقیق و شاارح غطاااس عباادالملک یشاابه، مراجعااه و م سیقی الکبیرمحمدبن طریان،  نصر محمدبن  فارابی، ابی
 م.1967تصدیر محمود احمدالحضنی، دارالکات  العربی للطباعه، قا ره، 

، تحقیق و مقدمه از محمدتقی دانش پژوه، چاااپ اول، جلااد المنطقیاتنصر محمدبن محمدبن طریان،  فارابی، ابی
 ق.1408شی، قم،  سوم، مکتبة آیة الله المرع

 .1387، چاپ سوم، نشر دانشگاه علوم اسالمی رضوی، مشهد، شناسی مطالعات دینیروش فرامرز قراملکی، احد، 
 .1395، چاپ اول، نشر مجنون، قم، شرح مبس ط منطق اشاراتفرامرز قراملکی، احد، 

 م.1981التراث، بیروت،  ، چاپ سوم، نشر دار احیاءاالسفار االربعهصدرالمتألهین، محمد بن ابرا یم، 
، پیاااپی نشریه حکمووا اسووراءوجودی استکمال نفس در مرات  کمال«،    –وفائیان، محمد حسین، »واکاوی مفهومی  

 .53-75، ص1394، شماره دوم، سال  فتم،  24تابستان
 


