
 

فارابي  ابونصر  

اص صکوت اسسطْیی ّ ًْ افالطًْیای  ی آهیضٍفلسفَ فاسات  

 

دس . ق 062هضوذ تي طشخاى، صکین ّ فیلسْف ضِیش، هؼشّف تَ اتًْصش فاساتی، دس سال 

فاساتی اص تضسگ تشیي داًطوٌذاى اسالهی . سّستایی ًضدیک فاساب دس خشاساى لذین تَ دًیا آهذ

 . لشى چِاسم ُزشی تْدٍ ّ تَ هؼلن حاًی، استاد الفالسفَ ّ َهلک الضکوا خْاًذٍ هی ضْد

دس رْاًی طی سفشی طْالًی ّ پش سًذ تَ تغذاد سفت ّ ًضد . پذسش اص سشاى سپاٍ هشصًطیي تْد

پس اص اًذک صهاى، ّی کَ تَ . استاداى تضسگ صهاى، تَ تضصیل هٌطك ّ فلسفَ يًْاى پشداخت

صتاى ُای فاسسی، تشکی، ػشتی، سشياًی ّ يًْاًی تسلظ کاهل داضت، دس فِن فلسفَ يًْاى 

هؼلن اّل اسسطْست ّ پس اص اتًْصش ديگش ُیچ . یذ کَ اّ سا هؼلن دّم خْاًذًذتَ پايَ ای سس

 .کس سا هؼلن ًگفتَ اًذ

ضة ُا دس ًْس چشاؽ پاسثاًاى ضِش کتاب . فاساتی دس ساٍ کسة داًص سختی تسیاس تضول کشد

ُا  صًذگی هضذّد ّ هضمش اّ تَ خْاتیذى کٌاس سّدخاًَ. هی خْاًذ ّ اغلة تا صثش تیذاس هی هاًذ

دس ُواى ّضغ تَ ًْضتي ّ خْاًذى سّص هی گزساًذ ّ ضاگشداى تسیاس خْيص . ّ تاؽ ُا گزضت

ايي هضشّهیت ُای هادی، اگشچَ تیطتش دس سال ُای رْاًی تش . سا ًیض ُواى را تؼلین هی داد

اّ تضویل ضذ اها پس اص آى ًیض ّی تا ُوَ داًص ّ ضِشت خْيص، ُن چٌاى سادٍ هی 

کَ اص سیف الذّلَ ُوذاًی فاتش دهطك ًیض، کَ اّ سا گشاهی هی داضت، ًْضتَ اًذ . صيست

 .ُش سّص تیص اص چِاس دسم کَ هثلغی تسیاس ًاچیض تْد ًوی پزيشفت

خاًذاى ُای . دّساى صًذگی اتًْصش فاساتی ُن صهاى تا فشّپاضی ّ ضؼف خالفت ػثاسی است

سی اص ػلن ّ اًذيطَ صوايت هی تضسگ ّصيشاى خشاساى هاًٌذ تشهکیاى کَ دس دستاس خالفت ػثا

خاًذاى ُای داًص دّست ّ ٌُشپشّس خشاساى چْى ساهاًیاى ّ آل . کشدًذ، اص هیاى سفتَ تْدًذ

دس چٌیي اصْال، ًاچاس تضسگاًی چْى اتًْصش فاساتی، دس . تْيَ ًیض ٌُْص لذست چٌذاًی ًذاضتٌذ



چْى اّ ًاچاس اص رستزْی صاهی ّ هطْق داًص، تَ دياسُای دّس سفش هی کشدًذ ّ گاٍ 

 .سشصهیي ُايی کَ دس آى هْسد آصاس ّ تِذيذ تْدًذ هی گشيختٌذ

سیف الذّلَ ُوذاًی دس سّصگاس صًذگی اتًْصش دس دهطك، ٌُگاهی کَ تْاسظ تِوت تذ ديٌی 

اص تغذاد فشاسی ضذٍ تْد، دهطك سا گشفت ّ چْى اص افشاد اًگطت ضواس آصاد اًذيص سّصگاس خْد 

. فاساتی ّ ضؼشا ّ گْيٌذگاًی چْى هتٌیی سا پیشاهْى خْد گشد آّسد تْد، داًطوٌذاًی چْى

اها صًذگی هضذّد ّ . هتٌیی پس اص آى دس دستاس ػضذ الذّلَ ديلوی تَ همام تضسگ ّ ّااليی سسیذ

دس ايي . هضمش اتًْصش دس چٌیي سّصگاس تیطتش دس ًتیزَ ػذم اػتٌای تضسگاى تَ داًص ّ فلسفَ تْد

. ّ تظاُش تَ ديي داسی دس تیي لذست هٌذاى ّ صاکواى سخت سّاد داضت دّساى تؼصة دس ػمیذٍ

ًاچاس آًاى کَ چْى اتًْصش فاساتی داًستي ّ اًذيطیذى دستاسٍ صمیمت سا تزول ّ ساصت 

 . رسواًی تشتش هی داًستٌذ دس تٌگی ّ فطاس هی صيستٌذ

هذاّای تیواساى هی اتًْصش فاساتی فیلسْف تْد اها تشای گزساًذى صًذگی ًاچاس تَ پضضکی ّ 

تَ ُویي . ايي ساُی تْد کَ تیطتش فالسفَ اسالهی دس آى سّصگاس پیص هی گشفتٌذ. پشداخت

رِت صتی تا سّصگاس ها ٌُْص تَ پضضک، صکین ًیض هی گْيٌذ، دس صالی کَ صکین دس اصل تَ 

 . هؼٌی فیلسْف ّ اًذيطَ ّس است

ضذٍ تْد اغلة غلظ تسیاس داضت ّ  کتاب ُای فلسفَ ای کَ تا صهاى اتًْصش فاساتی تشروَ

فاساتی ًخستیي کسی است کَ تا سًذ تسیاس آحاس اسسطْ ّ افالطْى سا تَ طْس . لاتل فِن ًثْد

آضٌايی . کاهل دسيافت ّ دس کتاب ُا ّ سسالَ ُای خْد تَ ضشس ّ تفسیش ّ ًمذ آًِا پشداخت

ّی، . اتًْصش فاساتی استدّتاسٍ رِاى تا آحاس ايي فیلسْفاى دس ّالغ هشُْى داًص ّ تالش 

ػالٍّ تش فلسفَ ّ هٌطك کَ هْضْع تیطتشيي آحاس تالی هاًذٍ اص اّست، دس ُوَ ػلْم صهاى 

دس . پضضکی سا ًیک هی داًست اها دس سّصگاس سفاٍ تذاى ًوی پشداخت. خْد سشآهذ ديگشاى تْد

اتت هی کٌذ ستاسٍ ضٌاسی کتاتی اص اّ تالی است کَ تی پايَ تْدى پیص گْيی هٌزواى سا ح

کتاب تضسگ ّ هؼتثش اّ دس سیاست ًوْداس اطالع ّسیغ اّ دستاسٍ . ّ آًِا سا تی اسصش هی ضوشد

هِن تش اص ُوَ کتاتی است کَ ّی دستاسٍ هذيٌَ فاضلَ ّ ضِش آسهاًی . رْاهغ تطشی است

ّی دس ايي کتاب کَ خْد تَ چٌذ تخص تسیاس تضسگ ّ هِن تمسین . فالسفَ ًْضتَ است

پیص تیٌی فلسفی ّ ػاسفاًَ ًظشيات خْد سا دس تاسٍ رْاهغ اًساًی تیاى داضتَ ضذٍ، تا 

 .است

اّ . اختشاع لاًْى سا تَ اّ ًسثت دادٍ اًذ. اتًْصش فاساتی دس هْسیمی ًیض استادی تی ًظیش تْد

. ػالٍّ تش ًْضتي سسالَ ُای هتؼذد دستاسٍ هْسیمی ّ صتاى ضٌاسی، ًْاصًذٍ ای هاُش تْد

ّی دس هضضش سیف الذّلَ ُوذاًی اتتذا خطای يک يک خْاًٌذگاى ّ ًْاصًذگاى  ًْضتَ اًذ کَ

هزلس سا تاصًوْد، آًگاٍ اص کیسَ ای کَ دس کوش داضت چٌذ چْب دسآّسد ّ آًِا سا تَ ُن 

پس چْب ُا سا دسُن سيخت ّ تشکیثی تاصٍ فشاُن . ُوَ سا خٌذٍ گشفت. پیْست ّ تٌْاخت

تاس ديگش چْب ُا سا دسُن سيخت ّ تشکیثی تاصٍ فشاُن آّسد . ًذُوَ تَ گشيَ دسآهذ. تساخت ّ تضد



اّ آًِا سا . ُوَ صاضشاى صتی پشدٍ داساى ّ دستاى ُا ًیض تَ خْاب سفتٌذ. ّ ضشتی ديگش آغاص کشد

اتًْصش فاساتی سؼادت اًساى سا دستشک پیًْذُای ظاُشی ّ تستگی . خفتَ سُا کشد ّ تشفت

کَ تٌِا کسی تايذ تَ فلسفَ ّ ػلن سّی آّسد کَ اص رِت ُای هادی هی داًست ّ هؼتمذ تْد 

ّی تَ تشتیت ًفساًی خْيص ّ ضاگشداًص تسیاس اُویت . اخاللی سخت پاک ّ تی ًیاص تاضذ

تی ػاللَ گی ّی سا . هی داد ّ دس صًذگی ضخصی تَ راٍ ّ رالل ّ ًام ّ ضِشت تی اػتٌا تْد

 ۲۰۱تا ّرْد ايي تیص اص . داًستَ اًذتَ روغ آّسی تالیفات خْد ًاضی اص ػظوت سّصی اّ 

 . سسالَ ّ کتاب اص اّ تَ رای هاًذٍ کَ ُشيک دس ًْع خْد تی ًظیش است

ضیخ الشئیس اتْػلی سیٌا خْد سا ضاگشد هکتة فاساتی خْاًذٍ ّ گفتَ است کَ تٌِا اص طشيك 

 .ذهطالؼَ سسالَ ُای اتًْصش تْاًستَ است هٌظْس اسسطْ سا اص کتاب هتافیضيک دسک کٌ

اتًْصش فاساتی دس آحاس هتؼذد فلسفی خْد کْضیذٍ است تا فلسفَ سا تَ هؼتمذات ديٌی هشدم 

. ًضديک کٌذ، يا، تَ ػثاست ديگش، هؼتمذات ديٌی سا تا اصْل فلسفی اص خشافَ ّ تُْن دّس ساصد

ّی حاتت هی کٌذ کَ هخال دس هْضْع آغاص آفشيٌص، فلسفَ اص اخثاس هزُثی دلیك تش ّ تَ تْصیذ 

افضّى تش ايي، فاساتی تشای سّاد فلسفَ، کَ داًستي آى سا هاًٌذ ػلْم ديگشتشای . ًضديک تش است

ايي . ُوَ هشدم الصم هی داًستَ، کْضیذٍ کَ آى سا تَ صتاى ّ اصطالصات هزُثی ًضديک کٌذ

کاس پس اص اّ دس اّاسظ لشى دُن هیالدی تَ ّسیلَ اخْاى الصفا، تَ طْس کاهل دس سساالت 

اهام هضوذ غضالی دس کتاب . اها ػذٍ ای ًیض تَ ضذت آى سا هشدّد ضوشدًذ. ػولی گشديذهتؼذد 

خْد تش سد فیلسْفاى، اتًْصش فاساتی ّ اتْػلی سیٌا سا تَ ػٌْاى دّ تي اص تضسگ تشيي فالسفَ 

ايي لثیل هثاصج ّ . تشگضيذٍ تا تا سد ػمايذ ايطاى تَ طْس کلی فلسفَ سا ًادسست رلٍْ دُذ

ی فکشی ًطاى هی دُذ کَ فالسفَ دس آى صهاى تا چَ صذ ًاچاس اص کٌاسٍ گیشی اص دسگیشی ُا

 .هشدم ّ تضول فطاسُای ارتواػی تْدٍ اًذ

اتًْصش فاساتی دس ُطتاد سالگی دس دهطك دسگزضت ّ تا آى کَ تیص اص تٌی چٌذ تش رٌاصٍ اّ 

 .ًگشيستٌذ، هزوْػَ ای گشاى لذس اص آحاس خْد سا تش رای گزاضت

 

 فارابیآثار 

 

 :آحاس فاساتی اص ایي لشاس است

دس ایي (: آًچَ ضایستَ است لثل اص فلسفَ فشا تگیشی)ها یٌثغی اى تؼلن لثل الفلسفَ ( ۲

گیشی اص ضِْات سا پیص ًیاص پشداختي تَ  کتاب، فاساتی هٌطك، ٌُذسَ، اخالق ًیکْ ّ کٌاسٍ

 .ًوایذ کٌذ ّ دستاسٍ ُش یک هطالثی تیاى هی فلسفَ رکش هی

 .ایي کتاب دستاسٍ التصاد سیاسی است(: سیاست ضِشی)السیاسَ الوذًیَ  (۱

روغ تیي آساء دّصکین تضسگ، )الزوغ تیي سأی الضکیویي افالطْى االلِی ّ اسسطْ طالیس ( ۳

کْضذ تیي ًظشیات افالطْى ّ اسسطْ  فاساتی دس ایي کتاب هی(: افالطْى الِی ّ اسسطْ



 .ُواٌُگی تشلشاس ساصد

دس ایي سسالَ السام (: ای دستاسٍ هاُیت ّ چیستی ػمل سسالَ)هاُیَ الؼمل سسالَ فی ( ۴

 .کٌذ ُا سا تیاى هی ػمْل سا تؼشیف ّ هشاتة آى

 .دس اخالق ّ فلسفَ ًظشی(: تَ دست آّسدى سؼادت)تضصیل السؼادٍ ( ۵

ُایی است تَ تشخی  پاسخ(: ُایی تَ هسائل فلسفی پاسخ)ارْتَ ػي هسائل فلسفیَ ( ۶

 .ّ هسائل فلسفی ُا پشسص

دس ایي سسالَ، (: ای دس احثات ّرْد هْرْدات غیش هادی سسالَ)سسالَ فی احثات الوفاسلات  (۷

 .کٌذ فاساتی دستاسٍ هْرْدات غیش هادی تضج هی

ایي (: هماصذ اسسطْ دس کتاب هتافیضیک)اغشاض اسسطْ طالیس فی کتاب هاتؼذ الطثیؼَ ( ۸

 .تی است کَ هْسد استفادٍ اتي سیٌا ُن لشاس گشفتتشیي کتاتِای فاسا کتاب یکی اص هِن

 .کٌذ فاساتی دستاسٍ سیاست صضثت هی(: ای دس سیاست سسالَ)سسالَ فی السیاسَ ( ۹

تضج دس  ۷۴ایي کتاب دس هْسد صکوت الِی ّ ضاهل (: ُای صکوت رذاکٌٌذٍ)فصْل الضکن ( ۲۰

 .تاضذ ایي صهیٌَ ّ هثاصج ًفس هی

 

 فلسفه فارابی

 

تَ خْد ای است اص صکوت اسسطْیی ّ ًْ افالطًْی کَ سًگ اسالهی  ی آهیضٍفلسفَ فاسات

اّ دس هٌطك ّ طثیؼیات، اسسطْیی است ّ دس اخالق ّ سیاست، افالطًْی ّ دس . گشفتَ است

 .هاتؼذالطثیؼَ تَ هکتة فلْطیٌی گشایص داسد

 

 وحدت فلسفه

 

اّ دس ایي ساٍ تش ُوَ . ساء هختلف سا تا ُن ّفك دٌُذخْاٌُذ آ فاساتی اص کساًی است کَ هی

فلسفَ، یکی : اّ دس ایي ساٍ تا آى را پیص سفت کَ گفت. گزضتگاى خْد ًیض سثمت گشفت

 .تیطتش ًیست ّ صمیمت فلسفی ـ ُش چٌذ هکاتة فلسفی هتؼذد تاضٌذ ـ هتؼذد ًیست

ّ ادلَ تسیاسی رکش کشد ّ  فاساتی تَ ّصذت فلسفَ سخت هؼتمذ تْد ّ تشای احثات آى تشاُیي

الزوغ تیي سایی الضکیویي افالطْى االلِی ّ »سسائل هتؼذد ًْضت کَ اص آى رولَ، کتاب 

 .تَ دست ها سسیذٍ است« اسسطْ

ّی هؼتمذ تْد کَ اگش صمیمت فلسفی ّاصذ است، تایذتتْاى دس هیاى افکاس فالسفَ تضسگ تَ 

ا ّلتی غایت ّ ُذف ایي دّ صکین تضسگ، تضج اساس. ّیژٍ افالطْى ّ اسسطْ تْافمی پذیذ آّسد

دستاسٍ صمیمتی یکتا تْدٍ است، چگًَْ هوکي است دس آساء ّ افکاس، تا ُن اختالف داضتَ 

 تاضٌذ؟



ای اختالفات یافتَ تْد، اها هؼتمذ تْد کَ ایي اختالفات،  فاساتی هیاى ایي دّ فیلسْف یًْاًی پاسٍ

ُا هثذع ّ  هخصْصا آًکَ آى. اسی ًیستاختالفاتی سطضی است ّ دس هْسد هسائل اس

 .پذیذآّسًذٍ فلسفَ تْدٍ ّ ُوَ صکوای تؼذی کن ّ تیص، تَ ایي دّ هتکی ُستٌذ

هسائلی کَ تَ ػٌْاى اختالف هثاًی افالطْى ّ اسسطْ هطشس تْد ّ فاساتی دسصذد ُواٌُگ 

سفی افالطْى سّش صًذگی افالطْى ّ اسسطْ، سّش فل: ساختي تیي آًِا تشآهذ، ػثاست تْدًذ اص

 .ّ اسسطْ، ًظشیَ ُهُخل، ًظشیَ هؼشفت یا تزکش، صذّث ّ لذم، ًظشیَ ػادت

الثتَ تشدیذی ًیست کَ فاساتی دس ایي اهش سًذ تسیاسی هتضول ضذٍ است؛ اها ًکتَ هِن دس 

« ستْتیت»یا « احْلْریا»ایي ساتطَ ایي است کَ یکی اص هٌاتغ اّ تشای اًزام ایي همصْد، کتاب 

کشد کَ ایي کتاب  ّی فکش هی. تاضذ فلْطیي هی« تاسْػات»ُای کتاب  ی اص تخصتْد کَ یک

هتؼلك تَ اسسطْ است ّ چْى دس آى تَ یک سلسلَ آساء افالطًْی تشخْسد کشدٍ تْد، ُویي اهش 

 .(دس صالی کَ هطالة ایي کتاب، استثاطی تا اسسطْ ًذاضت. )کشد اّ سا تش ایي کاس، تطْیك هی

اساتی دس کاس خْد تَ تْفیك کاهل دست ًیافت، ّلی ساٍ سا تشای دیگش فالسفَ تٌاتشایي، اگش چَ ف

تذیي تشتیة کَ هیاى اسسطْ ّ ػمایذ اسالهی یک ًْع ُواٌُگی ایزاد کشد ّ . اسالهی گطْد

 .ُا ّ اصْل فلسفَ اسالهی لشاسداد فلسفَ اسسطْ سا رضّ سشچطوَ

 

 :هٌاتغ

1 .http://fa.wikipedia.org  

0 .http://www.dostan.net/view.asp?id=50102813032100001  

  
 


