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Abstract 
  Throughout history, there have been various treatments of 

philosophy. What we think of philosophy plays an important 
role both in accepting or rejecting philosophy and in defining 
the framework of our philosophy. In the history of Islamic 
philosophy, Ikhwān al-Ṣafā has put forward a different 
treatment of philosophy. In this inquiry, we analyze this 
treatment and show that philosophy for them is a three-stage 
procedure. The first stage is the love of true philosophical 
sciences and it is exactly this stage that is the ground of 
philosophy's appellation. This stage provides the power and fuel 
for the exhausting path of the second stage. The second stage is 
the knowledge of the realities of beings to the extent of human 
strength, which encompasses all philosophical sciences such as 
logic and mathematics and physics and theology (including 
practical wisdom). And the third stage is word and deed in 
harmony with science, that is, one must have the skill or virtue 
or art of acting in accordance with science. In order to act in this 
way, one must have the instinct to recognize the appropriate 
action in the relevant situation. With this procedure, unlike 
other sciences and other matters, we do not seek an output, 
rather the procedure itself is beautiful and desired. Ikhwān al-
Ṣafā have reached this treatment by systematic combination. 

Keywords: Ikhwān al-Ṣafā, philosophy, procedural treatment, systematic 
combination, knowledge of the realities of beings, virtue. 
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 الصفا از فلسفه اخوان  تحلیل تلقیِ فراینديِ
 

                 ∗  متولیمرتضی 
    ∗∗احد فرامرزقراملکی 

 

 چکیده 
مختلفی از فلسفه شده است. اینکه تلقی ما از فلسفه   هايدر طول تاریخ، تلقی

ي ما را مشخص چیست، هم در قبول یا رد فلسفه نقش دارد، هم چارچوب فلسفه
فلسفه می تاریخ  در  اخوانسازد.  اسالمی،  پیش ي  فلسفه  از  متفاوتی  تلقی  الصفا 

مینهاده نشان  جستار  این  در  ما  فرایناند.  یک  ایشان  نزد  فلسفه  که  د  دهیم 
مرحلهمرحلهسه است.  و همین  اي  است  حقیقی  فلسفی  علوم  اول دوستداري  ي 

ي فلسفه است. این مرحله نیرو و سوختِ مسیر ي اول است که وجه تسمیهمرحله
مرحلهطاقت میفرساي  فراهم  را  دوم  مرحلهي  حقایق  آورد.  معرفت  دوم،  ي 

به همهموجودات  که  است  انسان  طاقت  فلسفی قدر  علوم  از،  ي    ،منطقیات  اعم 
بر می  ، ریاضیات را در  الهیات (شامل حکمت عملی)  و  مرحلهطبیعیات  و  ي گیرد 

سوم، قول و عملِ هماهنگ با علم است؛ یعنی فرد باید مهارت یا فضیلت یا هنر 
این براي  باشد.  داشته  را  علم  با  موافق  عملعمل  فراست گونه  باید  فرد  کردن، 

موقعیت م مناسب در  فرایند، برخالف تشخیص عمل  این  با  باشد.  را داشته  ربوط 
دادي نیستیم، بلکه این فرایند، خود، زیبا و سایر علوم و سایر امور، به دنبال برون

 . اندمند به این تلقی رسیدهالصفا با ترکیب نظاممطلوب است. اخوان

کلیدي:  فرایندي،  الصفا،اخوان   واژگان  تلقی  نظام  فلسفه،  حقایق  معرفت    مند،ترکیب 
  .فضیلت موجودات،

 

 مقدمه  . 1
تلقی تاریخ،  زندگیدر طول  را هنر  آن  گاهی  است.  فلسفه شده  از  کردن  هاي مختلفی 

بنیادین انسان به   هاي گوي پرسش) و گاهی پاسخSellars, 2009, Pp. 33-175اند (دانسته 
 ,Roark, 2016اند (ي تغییر دانسته ). برخی آن را برنامه1، ص1399روش پیشین (کشفی،  

Pp. 6-7دورانت،  برد (ویل) و برخی نوعی انضباط نفس که انسان را تا صفا و آزادي باال می
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تولیدکننده1385 را  آن  دیگري  مقدمه).  می،  مفاهیمی  قوانیني  ایجاد  براي  که  و    داند 
ساز جمالت و رافع  ) و کواین آن را روشن39، ص1396هاي واضح، کارآمد است (لرر،  نظریه 

 ) و... . 73و   71و  56صص، 1393هاي زبان انگاشته (میثمی،  کژتابی
. در طول تاریخ، بسیاري 1از دو جهت اهمیت دارد:    کماینکه تلقی از فلسفه چیست، دست 

پرداخته از جهات گوناگون  فلسفه  انکار  و  رد  به  و...  عارفان  و  متدینان  و  دانشمندان  اند.  از 
. این تلقی  2اند؛  اند و به انکار همان تلقی پرداخته ها تلقی خاصی از فلسفه داشته طبیعتاً آن

کند. اینکه ما  ورزي ما را مشخص میما و راه اندیشهي  ما از فلسفه است که چارچوب فلسفه 
 ورزي ما را روشن خواهد ساخت.فلسفه را چه بدانیم، مسائل ما، روش ما، و فرایند فلسفه

رسالۀ فی حدود  هاي مختلفی از فلسفه شده است. کندي در  در سنت اسالمی نیز تلقی
. تشبه به افعال  2داشتن حکمت؛ . دوست1آورد: ، شش تعریف از فلسفه میو رسومها ءاالشیا

.  5ها؛  ها و حکمت حکمت. صناعت صناعت4. عنایت به مرگ؛  3؛  1قدر طاقت انسانخداوند به
هاي اشیاي ابدي کلی (کندي،  . علم به وجودات، ماهیات و علت6شناختن انسان خودش را؛ 

األولی). وي در  123-121، صص1978 الفلسفۀ  به افزاتعریفی دیگر هم می  کتاب  ید: علم 
). پس از آن، فارابی سه تعریف متفاوت  25، ص1978قدر طاقت انسان (کندي،  به  ءحقایق اشیا

. علم به موجودات از آن 1کند:  مانده از پیشینیان خود اضافه میي برجايدیگر نیز به سرمایه
. صناعتی که مقصودش فقط تحصیل جمیل 2)؛  80، ص1405جهت که موجودند (فارابی،  

با آنچه و موافق  3. دانستن علوم نظري3)؛  256، ص1413(فارابی،    2است افعال  بودن تمام 
الصفا با  ). سپس اخوان 100، ص1364جمیل است، در بادي رأي مشترك و در واقع (فارابی، 

کنند و  خود، تعریفی دیگرسان از فلسفه عرضه می  استفاده از این دارایی و فعالیت فلسفیِ
الصفا از قصد تحلیل این تلقی اخوان   ،دهند. در این جستارن ارائه میاي فرایندي از آتلقی

الصفا را واکاوي خواهیم کرد، هم سازگاري مقام  هاي اخوان فلسفه را داریم. هم مفاهیم و گزاره
دانیم که بازخوانی نظر ایشان با مقام عملشان را نشان خواهیم داد (تحلیل سیستمی) و می

  اي نیروبخش از گذشته براي امروز و فردا، ضرورتی انکارناپذیر است. سنت براي برگرفتن توشه
الصفا از فلسفه صورت نگرفته تاکنون پژوهشی درخصوص تلقی اخوان شایان ذکر است که  

 است.
 

 الصفا از فلسفهتحلیل تلقی اخوان . 2
. فلسفه عبارت 1: خوردالصفا به چشم میدرمجموع، دو تعریف از فلسفه در رسائل اخوان 

و    225و    208صص،  1، ج1992الصفا،  قدر طاقت انسان (إخوان است از تشبه به خداوند به
. فلسفه ابتدایش محبت  2)؛  93و    30، ص3و ج  454و    10صص،  2و ج  427و    399و    290

حسب طاقت انسانی است و انتهایش گفتار  اش معرفت حقایق موجودات به علوم است و میانه
). تلقی و تعریف دوم ایشان از  48، ص1، ج1992الصفا،  اهنگ با علم است (إخوان و کردار هم
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تعریف با  که  است  تعریف  این  زیرا  توجه ماست؛  کانون  در  که  است  پیشینیان فلسفه  هاي 
علی تعریف،  دو  این  است که  نه چنین  این،  با وجود  است.  یکسره متفاوت  رغم ظاهرشان، 

هاي  گیریم، بلکه تفاوتتنها از تعریف اول کمک مینه  ،یف دوممتفاوت باشند. لذا در تحلیل تعر
 دهیم.  ها را نیز نشان میآن 

اي است؛ لذا بحث را در سه مرحلهبینیم، در تعریف دوم، فلسفه فرایندي سه که میچنان 
 گیریم. بخش پی می

 ي اول فلسفه . مرحله1.  2
پردازد، آمده است: «الفلسفۀ أولها ي ابتدایی فلسفه میکه به مرحله   ،در بخش اول تعریف

. محرك، انگیزه، علت  1تواند دو چیز باشد: محبۀ العلوم». در اینجا مراد از «ابتدا» حداقل می
امري؛ چنان را که میورود در  فلسفه حیرت است؛ یعنی حیرت است که ما  ابتداي  گویند 

ي  . مرحله 2آن در ماست؛  ي پرداختن بهدهد و انگیزهورزي سوق میسوي فلسفه و فلسفه به
اي چون «ما که در جملهنخستین، بخش نخستین، قسمتی آغازین از امر یا فرایندي؛ چنان

تواند معناي اول باشد؛  رود. اما در اینجا مقصود از ابتدا نمیهنوز در ابتداي راهیم» به کار می
از طرف دیگر، ازآنجاکه فلسفه   رود وزیرا از طرفی، در این معنا، «ابتدا» با «میانه» به کار نمی

داشتن آن تواند دوستتمام یا بخشی از «علومِ» مذکور در تعریف است، علت ورود در آن نمی
 داشتنی که متوقف بر ورود در آن است. باشد؛ دوست

رو کند؛ ازایني عموم میگفته، جمع محلی به الم است که افاده«علوم» در عبارت پیش
موم آن استغراقی است، یا مجموعی، یا بدلی. اما پیش از آن باید پرسیده  باید معلوم شود که ع 

الصفا دانیم که اخوان االطالق، یا علوم فلسفی. میشود که آیا منظور از علوم، علوم است علی
دهند: علوم ریاضی، علوم شرعی وضعی، و علوم فلسفی  ي کلی جاي میعلوم را در سه دسته

ست که بیشترش براي طلب معاش و صالح امر حیات دنیا وضع  حقیقی. اولی علم آدابی ا
شده است و بر نه نوع است: علم کتابت و قرائت، علم لغت و نحو، علم حساب و معامالت، علم  
شعر و عروض، علم زجر و فَأل و مانند آن، علم سحر و عزائم و کیمیاء و حِیَل و مانند آن،  

جارات و حَرْث و نسل، و علم سِیَر و اخبار. دومی  علم حِرَف و صنایع، علم بیع و شراء و ت
علومی است که براي طب نفوس و طلب آخرت وضع شده است و شش نوع است: علم تنزیل،  
علم تأویل، علم روایات و اخبار، علم فقه و سنن و احکام، علم تذکار و مواعظ و زهد و تصوف،  

و  ریاضیات  دارد:  نوع  چهار  سومی  منامات.  تأویل  علم  الهیات    و  و  طبیعیات  و  منطقیات 
باتوجه 267-266، صص1، ج1992الصفا،  (إخوان  اینکه مرحله ).  فلسفه، معرفت  به  ي میانی 

ي ابتدایی نیز محبت به همین معرفت حقایق موجودات حقایق موجودات است، باید در مرحله 
حاصل آید.    ي بعد، با تالش در تحصیل متعلقِ محبت، این معرفت تعلق بگیرد تا در مرحله

 معرفت حقایق موجودات نیز چیزي جز علوم فلسفی حقیقی نیست. 
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ي ممکن است اشکال شود که شما در تعریف فلسفه، فلسفه را اخذ کردید؛ زیرا مرحله 
میانی فلسفه را معرفت حقایق موجودات دانستید و معرفت حقایق موجودات را همان علوم  

م که علوم فلسفی همان معرفت حقایق موجودات گوییدانید. در پاسخ میفلسفی حقیقی می
بر مقام ادراك، مقام عمل را نیز شامل  است، اما فلسفه اعم از علوم فلسفی است. فلسفه عالوه

ي اعمالِ مناسبِ آن معرفت را نیز تنها به حقیقت معرفت دارد، بلکه ملکهشود. فیلسوف نهمی
ترتیب، فلسفه دو چیز  اینشود. بهصادر میکسب کرده و اعمالی هماهنگ با آن معرفت از او  

. اعمال هماهنگ و مناسب  2ي دانش؛ و  مثابه. علوم فلسفی، یعنی فلسفه به1گیرد:  را در بر می
ي اعمال مناسب با آن معرفت،  که خود بر دو چیز متوقف است: معرفت و ملکه  ،با آن دانش

دو امر، درست همان چهار خصلتی است  ي مهارت یا فضیلت یا هنر. این مثابهیعنی فلسفه به
اخوان  بهکه  به خداوند  تشبه  یعنی  فلسفه،  از  اول  تعریف  تفسیر  به هنگام  قدر طاقت  الصفا 

امر اول، معرفت حقایق موجودات  30، ص3، ج1992الصفا،  دارند (إخوانانسان، بیان می  .(
شود؛ و امر  شامل می  (که در اینجا به معناي تصور است) و اعتقاد آراي صحیح (تصدیق) را

 . 4گیرددوم تخلق به اخالق جمیل و اعمال زکی را در بر می
گوییم: معموالً  درخصوص اینکه عموم «علوم» استغراقی است یا مجموعی، یا بدلی، می

شود که عموم جمع محلی به الم استغراقی است؛ بدین معنا که فرد فردِ افراد را در  گفته می
). محل بحث،  192، ص1434حده موضوع حکم است (مظفر،  لیگیرد و هر فردي ع بر می

تواند در طول  گیرد و این میداشتن، به هر یک از علوم فلسفی حقیقی تعلق مییعنی دوست
که در  زمان اتفاق بیفتد و البته در این میان، الهیات و محبت به آن نقش محوري دارد؛ چنان

الصفاست، اما اگر ي معناکردن عبارت اخوان ه ترین شیوادامه روشن خواهد شد. این سرراست
البدل موضوع حکم  صورت علیعموم «علوم» را بدلی بگیریم، بدین معنا که هریک از افراد به

داشتن یکی از علوم الصفا چنین خواهد بود: ابتداي فلسفه، دوستباشد، معناي عبارت اخوان 
م تعلق بگیرد، کافی است. اگر عبارت فلسفی حقیقی است؛ یعنی اگر محبت به یکی از این علو

ي دوم نرساند؛ زیرا محبت ي اول فلسفه ما را به مرحلهگونه معنا شود، ممکن است مرحله این
ها، معرفت به حقایق موجودات به منطق یا ریاضیات یا طبیعیات و درنتیجه تحصیل یکی از آن

همه، اگر محبت، به الهیات، در  ینرا در پی ندارد تا انسان عالمی شود مشابه عالم عینی. باا
)، تعلق  274-272، صص1، ج1992الصفا،  (إخوان   5الصفا از آن در نظر دارندمعنایی که اخوان 

پذیر است؛ زیرا ابزارهاي منطق ي دوم، یعنی معرفت به حقایق موجودات، حصول بگیرد، مرحله
هاست،  گزیر از تحصیل این و طبیعیات و ریاضیات مقدمات ورود در الهیات است و طالب آن نا

صورت جمعی و با هم  ي افراد بهاما اگر عموم «علوم» را مجموعی بگیریم، بدین معنا که همه
ابتداي فلسفه محبت به مجموعه موضوع حکم باشد، معناي عبارت این ي گونه خواهد بود: 

علق نگیرد،  علوم فلسفی حقیقی با هم است. در این صورت، اگر محبت به یکی از این علوم ت
باتوجهدرواقع مرحله  باوجوداین،  است.  نیافته  تحقق  اول  نقش  ي  و  الهیات  اساسی  نقش  به 
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می اتفاق  افراد  براي  تحصیل  هنگام  به  درواقع  آنچه  و  منطق  خیلی  ابزاري  معنا  این  افتد، 
براي استغراق بر این، جمع محلی به الم، چنانمستقیم نیست. عالوه که گفته شد، معموالً 

 رود. راد به کار میاف
اي از فرایند دوستی، مرحلهنماید، این است که چرا دانش سؤال مهمی که در اینجا رخ می

ي دوم قرار گرفته است.  اي فلسفه و بخشی ضروري از آن، پیش از ورود به مرحله مرحلهسه 
ست  مندي اي دوم، یعنی معرفت حقایق اشیا، گفتگوي سامانیک تبیین این است که مرحله 

ي صدر الزم دارد و عشق به علم، نیرو و سوخت این مسیر را فرسا و سعهکه تالش طاقت
 کند. تأمین می

اند  رو فلسفه نامیدهآخرین نکته در رابطه با بخش اول تعریف این است که فلسفه را ازآن
ي یونانی «فیلِئین اول آن محبت علوم است؛ زیرا فلسفه مرکب است از دو واژه  يکه مرحله

به معناي دوستدار حکمت ( اخوان Roark, 2016, P. 3سوفیا»  تلقی  بر مبناي  از ).  الصفا 
 ي کل به اسم جزء است.گذاري درواقع تسمیهفلسفه، این نام

 ي دوم فلسفه . مرحله2.  2
پردازد) داریم: «و أوسطها معرفۀ  ي میانی فلسفه میحلهدر بخش دوم تعریف (که به مر

باتوجه  الطاقۀ االنسانیۀ».  الموجودات بحسب  آنچه در رساله  حقایق  از قسم به  ي چهاردهم 
گیرد.  ریاضی آمده است، «موجودات» چهار قسمِ اجناس، انواع، فصول و اشخاص را در بر می

معرفت در فلسفه قرار دارد که عبارت است    موازات چهار راه کسباین چهار قسم، درست به
از: تقسیم، تحلیل، حدود، و برهان. توضیح اینکه از طریق قسمت، حقیقت اجناس از انواع و 

می شناخته  اشخاص  از  انواع  میحقیقت  شناخته  اشخاص  حقیقت  تحلیل،  با  و  شود؛  شود 
ت انواع و اینکه از کدام اند؛ با حدود، حقیقشود که از چه چیزهایی ترکیب یافتهدانسته می

شود؛ و از طریق برهان، حقیقت اجناسی یابند معلوم میجنس بوده و با چه فصلی امتیاز می
اعیان کلی معقول توان با حواس اند و تمایزشان با صفات و نعوت و احوالشان (که نمیکه 

آخر را   ي). جمله432-429، صص1، ج1992الصفا،  شود (إخوان متمایزشان کرد) روشن می
ي دهم از نفسانیات عقالنیات نیز  ي اول که در رساله بخشد: نکتهتوجه به دو نکته روشنی می

)، این است که بسائط جز 385-384، صص3، ج1992الصفا، به آن اشارت رفته است (إخوان 
دانیم که اجناس عالی  شوند و میها اختصاص دارد، شناخته نمیاز طریق صفاتی که به آن 

الثبوت نیستند، ي دوم اینکه این صفات و اعراض ازآنجاکه ذاتی و درنتیجه بیّنند؛ نکتهابسیط 
به اثبات نیاز دارند. لذا معرفت حقیقت اجناس فقط از طریق صفات و اعراضی ممکن است  

 ها برهان آورد. که باید بر آن
میباتوجه روشن  نیز  «حقیقت»  از  مراد  آنچه گذشت،  ابه  عبارت  حقیقت  از شود.  ست 

ي دهم از نفسانیات عقالنیات تصریح هم شده است؛  . به این امر در رساله ءحدود و رسوم اشیا
هاست و این  ، معرفت حدود و رسوم آنءآنجا که گفته شده: «بدان که معرفت حقیقت اشیا
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،  1992الصفا،  بدان خاطر است که تمام اشیاء بر دو نوع است: مرکبات و بسائط ...» (إخوان 
شود؛ شود و با برهان، صفات و اعراضِ اشیاء اثبات می). با حد، انواع تعریف می384، ص3ج

کار می به  رسوم  که در  بهصفاتی  رسوم  همینآید؛  و  نیز حدود  و قسمت  تحلیل  با  ترتیب، 
 شود.اجناس و انواع و اشخاص دانسته می

که معرفت آدمی  روست؟ مگر نه این است  اما ذکر قید «بحسب الطاقۀ االنسانیۀ» ازچه 
معناي آن در تقدیر است؟ آوردن این   همواره به میزان توان اوست و اگر این قید نیاید هم

ي حقایق براي او قابل  قید براي اشاره به این نکته است که توان آدمی محدود است و همه
: شناخت نیست. عبارت «معرفت حقایق اشیاء» بدون ذکر این قید، احتمال دو معنا را دارد

.  2همه؛  ي حقایق را بداند و علوم فلسفی عبارت است از معرفت این. آدمی قادر است همه1
آدمی قادر است بسیاري از حقایق را بداند و علوم فلسفی عبارت است از معرفت به این حقایق.  

می متعین  دوم  احتمال  در  را  عبارت  این  معناي  قید  این  اخوان آوردن  خود، سازد.  الصفا، 
ي چهاردهم از جسمانیات طبیعیات را به توان انسان در معارف و اینکه او به چه حدي رساله 

ي بیان ایشان در این رساله در رابطه با توان انسان  اند. خالصه شود، اختصاص دادهمنتهی می
در معارف آن است که انسان از جهات گوناگون، موجودي متوسط است. یکی از این جهات، 

جهل است که نه همچون مالئک، راسخ در علم است، نه همچون ستوران، حال او در علم و  
جاهل مهمل. جهت دیگر، حال معلوماتش است که نه امور عظیم و جلیل و شدیدالظهور را 

شود، نه امور صغیر و خفی را. انسان در تمام ادراکاتش، چه ادراك حسی چه ادراك شامل می
بد. او مثالً ذات خداوند را به جهت جاللت و شدت یا عقلی، تنها به امور متوسط معرفت می

 ).33-18، صص3، ج1992الصفا، یابد (إخوانظهور و وضوحش درنمی
 ي سوم فلسفه . مرحله3.  2

انتهایی فلسفه میکه به مرحله  ، در بخش سوم تعریف پردازد، آمده است: «و آخرها  ي 
الصفا فلسفه را فراتر از یک دانش  وان القول و العمل بما یوافق العلم». با آوردن این بخش، اخ

که گذشت، این بخش  دانند. چنانصرف دانسته و آن را یک مهارت یا فضیلت یا هنر نیز می
الصفا در شود که اخوان اي را شامل میدو خصلتِ تخلق به سجایاي حمیده و افعال حسنه

از فلسفه بیان داشته  براینتفسیر تعریف اول  اواند.  از فلسفه تقریباً  اساس، تعریف  ل و دوم 
خیزد؛ جز اینکه در تعریف دوم، ترتیب شوند و تفاوتِ در بادي نظر از میان برمییکسان می

الصفاست؛ یعنی اینکه قول و عملِ  ي فهم از عبارت اخوان نیز ذکر شده است. این یک گونه
خواند و  مال نیکو فرامیموافق با علم را همان اعمال نیکو بگیریم؛ زیرا علوم فلسفی ما را به اع

این قول و عمل را متوقف بر اخالق زیبا بدانیم؛ زیرا ملکات راسخ در نفس، در اعمال ما نقش  
 دارد.

ي دیگري نیز فهمید که هم با ظهورات عبارت گونه الصفا را بهتوان عبارت اخوان اما می
اساس، تنها باید قول و  کند. براینتر است، هم تفاوت میان دو تعریف را تشدید میهمخوان 



 99-88، صص:84، شماره1401  پاییز،  3، سري22فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، دوره94 

 

ي متناسب در عمل فیلسوف با معرفتش هماهنگ باشد و این اعم است از اینکه خُلق و ملکه
فرض را ندارد که اعمال، ریشه در ملکات  او شکل گرفته باشد یا نه؛ یعنی این عبارت این پیش

محور یامحور و ماديعالوه این اعم است از اینکه قول و فعل نیکو باشد یا ناپسند، دندارد. به
. قول و فعل فقط باید هماهنگ با معرفت باشد، هرچه 6محورمحور و معنویتباشد یا آخرت

 که باشند. 
ي دیگري که در این عبارت نهفته است، فراست تشخیص عمل مناسب در موقعیت  نکته

مربوطه است. دانستن فعل مناسب و خوب و بد، امري است و تشخیص مصداق جزئی آن در 
را  مناسب  فعل  و  قول  و  نبایدها  و  بایدها  فرد گاهی  اینکه  توضیح  دیگر.  امري  عمل،  مقام 

آنمی عمل  مقام  در  اما  نمیداند،  عمل  این  گونه  در  فرد  اوست.  معرفت  مقتضاي  که  کند 
تواند تشخیص دهد که قول و فعل نیکو کدام است، هرچند اقوال و افعال نیکو  موقعیت نمی

د؛ مثالً ممکن است معلم بداند که رعایت حقوق شاگردان در کالس بایسته دانتفصیل میرا به 
هاي مکرر یک دانشجو حقوق دیگران را ضایع که پرسش  است، اما از تشخیص این بازبماند

توان  کند. این تشخیص به تمرین و مخصوصاً تجربه نیاز دارد. ظاهراً در هر دو تعریف میمی
در   اما  را رصد کرد،  نکته  با این  عمل  و  قول  موافقت  زیرا  دارد؛  بیشتري  فروغ  تعریف دوم 

 اي از فلسفه لحاظ شده است. معرفت، مرحله
هاي خود از فلسفه، «افعال موافق با آنچه زیباست» هرچند فارابی نیز در یکی از تعریف

از فلسفه دارد؛ مثالً    الصفاهاي بسیاري با تلقی اخوان ، اما بیان و توضیح او تفاوت7را گنجاند
فارابی فلسفه را یک فرایند ندانست؛ نیز عمل موافق با علم را در نظر نداشت، بلکه عمل زیباي  

اي جدا  گونهعالوه، مقام نظر و عمل را بهدر بادي نظر و مشترك میان جمیع را مطرح کرد؛ به
ته باشد)، از کسی که تنها  تنهایی (و بدون اینکه علوم را داشي عمل زیباي بهکرد که دارنده

 ).101-100، صص1364تر بود (فارابی، بودن نزدیکعلوم را دارد، به فیلسوف
اینجا مطرح می در  فرایند سهسؤال مهمی که  این  است که حاصل  این  اي مرحله شود 

دادي دارد و اصالً فرایند، براي چیست؛ به عبارت دیگر، مگر نه این است که هر فرایندي برون
داد است؟ پاسخ این است که در اینجا، برخالف سایر علوم و سایر امور، فرایند،  ل آن برون حصو

خود، مقصود و مطلوب است و با آن در پیِ چیزي نیستیم. این فرایند، خود، زیبایی است و  
شود. اگر بخواهیم به زبان دیگر بگوییم، این فرایند، خود، تشبه به خداوند  متعاطی آن زیبا می

 اوارشدن است.و خد
اخوان در آخر، یادکرد این نکته شایسته است که می الصفا با مقام  توان گفت مقام نظرِ 

اند؛ به  اند، در مقام عمل به کار بستهعملشان همساز است؛ یعنی آنچه را در مقام نظر گفته 
هاي  ته ي مذکور فلسفه را در ایشان دید. توضیح اینکه نوشتوان سه مرحلهتر، میعبارت روشن

انگیزه از محبت علوم و تشویق و  دادن به خود و دیگران براي تحصیل ایشان سرشار است 
عالوه، رسائل ایشان حاوي معرفت حقایق اشیاء، . به 8هاي آندادن فواید و زیباییعلوم و نشان
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یعنی هر چهار نوع علوم فلسفی منطقیات و ریاضیات و طبیعیات و الهیات (شامل حکمت 
به اینکه اطالعات  ت. اما آیا قول و عملشان هم موافق با علمشان بوده است؟ باتوجه عملی) اس

الصفا در دست  دقیق و چندانی از هویت و زندگی و سلوك عملی نویسندگان رسائل اخوان 
بینش،   و  (خراسانی  دراین1399نیست  است  بهتر  کرد.  )،  توقف  و  نکرد  داوري  خصوص 

شود که قول و عمل ایشان را هماهنگ با  ن سو رهنمون میهمه، ما را سه شاهد به ایبااین
اند و هویت نویسندگان را  ماندن داشتهعلمشان بدانیم. یکی اینکه خودشان سعی بر ناشناخته

اند از شهرت و خواسته تواند این باشد که میاند. یک تبیین براي این امر میمشخص نکرده
امري بمانند؛  دور  دنیایی  منافع  و  را    اعتبار  خود  اینکه  دوم  است؛  علمشان  با  موافق  که 

نامیدهالصفا و خَالنإخوان  ایشان (که در رسائلشان  الوفا  اند. هم صفا و وفا هماهنگ با علم 
اند) است، هم اُخوت و خُلت؛ و سوم اینکه در رسائل حاالت خوش عرفانی از خود گنجانده

و را در پی دارد، همواره برایشان حاصل  اند و شاید که این حاالت که اعمالی نیکنشان داده
 .بوده است

 

 الصفاوجه نوآوري اخوان . 3
اللفظ فلسفه است که پیش از ها» شرحبیراه نیست اگر گفته شود که «دوستداري دانش

قدر طاقت انسان» تعریف فلسفه الصفا مطرح بوده است. «معرفت حقایق موجودات بهاخوان 
توان آن را در آثار گذشتگان رصد کرد. «گفتار و  است که میبه موضوع آن (یا به خود آن)  

کردار هماهنگ با علم» هم تعریف فلسفه به غایت (یا کارکرد یا منفعت) است که از طرفی، 
از طرف دیگر، به از تعریف فلسفه به «تشبه به خداوند» است و  آثار  بیان دیگري  نوعی در 

توان تلقی این، آیا میسفه تلقی شده). باوجودفارابی آمده است (و حتی بخشی از تعریف فل
ي میراث ها چیزي بیش از ترکیب سادهالصفا از فلسفه را نوآورانه دانست؟ آیا فعایت آناخوان 

 پیشینیان است؟ 
یک درس تاریخ فلسفه به ما این است که سندروم دکارتی را کنار نهیم. دکارت بر این  

کلی کنار  ي مدرسی زمان خود را بهریزي کرده و فلسفه اش را از صفر پایهباور بود که فلسفه
ي  ي دکارت، بلکه دربارهتنها دربارهکند. نهگذاشته است، اما تاریخ فلسفه خالف این را ثابت می

میبس ما  به  تاریخ  دیگر.  بزرگ  متفکران  از  به  یاري  بزرگ  فیلسوفان  از  بسیاري  که  آموزد 
اش گراییاند؛ مثل فلوطین که نوافالطونهاي گذشتگان خود پرداخته بازاندیشی و ترکیب ایده
ي ارسطویی؛ و مثل مالصدرا ي رواقی و فلسفه گرایی وسطی، فلسفهترکیبی است از افالطون 

فلسفه فلسفه اش  که  از  است  فلسفه ترکیبی  سینوي،  وحی  ي  و  عرفان  کالم،  اشراق،  ي 
)Adamson, 2016, V. 3, P. 36  البته این بدان معنا نیست که نوآوري منحصر در ترکیب .(

  است، بلکه ترکیب نوعی مهم از نوآوري است که بسیاري از اندیشمندان بزرگ به آن دست
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هاي نو نیز روییده است، اما باید توجه داشت که یدهاند. در ذهن اندیشمندان بزرگ ایازیده
 اند. ي مناسب روییدهها در زمینه و زمانهاین ایده

اما چنین نیست که هر ترکیبی مطلوب و نوآورانه باشد، بلکه گاهی ترکیب، صرف کنار  
بار است. اولی در جایی است که بدون هدفی خاص،  هم نهادن است و گاهی حتی التقاطِ زیان

مییدها هم  کنار  را  بیهایی  ناسازگاريگذاریم،  همهآنکه  ترکیب  مثل  نماید،  رخ  ي اي 
هایی را که  تر، از کندي و فارابی، ذکر شد. دومی هنگامی است که ایدههایی که پیشتعریف

شان ناسازگار  هایی که گاه خود یا مبانیارتباط مشخصی با هم ندارند، کنار هم گذاریم؛ ایده
است؛ مثالً اگر تعریف کواین را در کنار تعریفی از فلسفه بنهیم که آن را «معرفت و متعارض 

هاي زبان، به  ) و بگوییم که فلسفه با رفع کژتابی61، ص1401سینا،  داند (إبنوجود حق» می
الصفا در تعریف فلسفه، نه حال، ترکیب اخوان ایم. درعیننشیند، التقاط کردهبحث از خدا می 

ا ناسازگاري و  اند و نه میان اجزا یا مبانیارتباطست، نه اجزاي ترکیب بیبدون هدف  شان 
شود. الصفا از فلسفه» روشن میکه از توضیحاتمان در «تحلیل تلقی اخوان تعارضی است، چنان

اخوان براي توضیح بیشتر می ارائهافزاییم:  با هدف  تلقیالصفا  ترکیب ي  به  از فلسفه،  نو  اي 
ي اول را از گذشتگان کنند و تنها دو مؤلفه ها در این ترکیب گزینش میآنزنند.  دست می

هاي دیگر پیشینیان را در تعریف  افزایند. تعریفي سوم را می ها خود، مؤلفهگیرند. آنوام می
ها ترتیب منطقی  کنند. با ذکر «أولها... و أوسطها... و آخرها...» براي این مؤلفه خود ذکر نمی
کنند.  اند، سلوك میگونه که نظرورزي کردهشوند و در مقام عمل، آنقائل میو حتی علی  

گیرد و آن عبارت است  اي نیز به خود میي اول، معناي افزودهعالوه، با این ترکیب، مؤلفهبه
 فرساي معرفت حقایق اشیاء. از نیرو و سوخت مسیر طاقت

 

 گیري. نتیجه4
ي نهند. آنان با استفاده از سرمایهفلسفه را پیش میالصفا تلقی فرایندي نویی از  اخوان 

دانند که از صرف یک دانش فراتر آثار گذشتگان و فعالیت فلسفی خود، فلسفه را فرایندي می
ي ي اول آن که وجه تسمیه اي. مرحله مرحلهرود. در نظر آنان فلسفه فرایندي است سه می

ي دوم آن، معرفت حقایق موجودات مرحله  آن نیز است، دوستداري علوم فلسفی حقیقی است. 
از معرفت به منطقیات و ریاضیات و طبیعیات و  به انسان است که عبارت است  قدر طاقت 

ي سوم، قول و عمل  الهیات (شامل حکمت عملی)؛ یعنی همان معرفت به علوم فلسفی. مرحله 
ضیلت یا هنر عمل هماهنگ  بر معرفت، فرد باید مهارت یا فموافق با علم است. در اینجا، عالوه

با علم را نیز داشته باشد. درضمن، باید فراست تشخیص عمل بایسته در موقعیت مربوطه و  
تمییز مصداق جزئی فعل مناسب را نیز داشته باشد. فلسفه در این معنا، خود، مطلوب و غایت  

ات درخوري  اي براي رسیدن به غایتی. هرچند اطالع است؛ زیرا عین زیبایی است، نه وسیله 
اند و  ها موافق علمشان عمل کردهتوان براي اینکه آن الصفا در دست نیست، اما میاز اخوان 
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مرحله  سه  هر  بردهدرنتیجه،  کار  به  عمل  مقام  در  را  فلسفه  داد.  ي  به دست  شواهدي  اند، 
سفی  اند که نوعی فعالیت فلمند، به این تعریف دست یازیدهالصفا از طریق ترکیب نظاماخوان 
 . است
 

 هایادداشت 
کند. او با حذف «افعال» از تعریف،  کریاي رازي نیز تعریفی نزدیک به این تعریف از فلسفه ارائه می. ز1

 ) 108، ص2005داند. (رازي،  قدر طاقت انسان» می فلسفه را «تشبّه به خداوند به
باتوجه 2 می  به.  تعریف  دو  این  توضیح  در  فارابی  میآنچه  معلوم  تعریف آورد،  دو  هر  که  شود 

ي هر دو قسم حکمت نظري و حکمت عملی است؛ جز اینکه در توضیح تعریف اول، منطق  دربرگیرنده 
 نیز گنجانده شده است و در توضیح تعریف دوم، نه. 

شود، هم  ه هم حکمت نظري را شامل می. در اینجا مقصود از علوم نظري، علوم در مقام نظر است ک3
که از یک از دو حکمت مذکور نگنجانیم)؛ چنان حکمت عملی را هم منطق را (اگر منطق را در هیچ

 آید.عبارت پیش از این تعریفِ فارابی برمی
صورت سلبی و در هفت چیز بیان شده است: تحرز از کذب در کالم و اجتناب  . گاهی نیز این تشبه به4

طل در اعتقاد و خطا در معلومات و ردائت در اخالق و شر در افعال و لغزش در اعمال و نقص در از با
هاي مختلفی تفصیل ). به همین صورت، این تشبه به گونه427، ص1، ج1992الصفا،  صناعت (إخوان 

اند  توان به همان چهار خصلتی بازگردي این بیانات را می که روشن است، همهداده شده است. چنان
 اند. الصفا در مقام تفسیر تعریف اول بیان داشته که اخوان

 شود. الصفا تمام حکمت عملی را هم شامل می. الهیات نزد اخوان 5
اینکه می6 اینکه واقعاً به این معنا باشد که  گوییم قول و فعل فیلسوف می .  تواند ناپسند باشد، نه 

دارند زیرا هرکسی قول و فعل راجح خود  را روا میالصفا یا هرکس دیگري، قول و فعل ناپسند اخوان 
خواهیم بگوییم گرایی است؛ یعنی میگرایی یا کثرتداند، بلکه مقصود، پذیرش نوعی نسبی را نیکو می 

 دهد. محور معینی را انجام میکه فیلسوف فقط کسی نیست که قول و فعل آخرت 
شود که در ي تعریف دوم نیز معلوم میدر ادامهعالوه، از توضیحات او . مراد، تعریف سوم اوست. به7

 آن تعریف هم عمل زیبا تعبیه شده است. 
از علوم ناموسیه و شرعیه می . مثالً در رساله8 الجهالۀ و  ي سوم  خوانیم: «... لکیما ینتهوا عن نوم 

ل الوجود فی  یستیقظوا من رقدة الغفلۀ و یحیوا حیاة العلماء و یعیشوا عیش السعداء و یبلغوا إلی کما
دار الخلود... و أمّا إذا کانت النفس جاهلۀ غیر صافیۀ الجوهر و قد تدنّست باألعمال السیّئۀ أو صدئت  
باألخالق الردیئۀ أو اعوجّت باآلراء الفاسدة و استمرّت علی تلک الحال، بقیت محجوبۀ عن إدراك حقائق  

یفوتها نعیم اآلخرة... و اعلموا... ان النفس مادامت  األشیاء الروحانیۀ و عاجزة عن الوصول إلی اهللا تعالی و  
علی هذه الصفات فإنّها التبصر ذاتها و الیترائی فی ذاتها تلک األشیاء الحسنۀ الشریفۀ اللذیذة الشهیۀ  

تشاهد تلک األشیاء، الترغب فیها و ال تطلبها و التشتاق الّتی فی عالمها... و اعلموا... أنّ النفوس ما لم  
 ).7-5، صص4، ج1992الصفا،  تبقی کأنّها عمیاء...». (إخوان   إلیها و
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