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مقدمه
- 332ق(   259( فارابي  طرخان  بن  محمد  ابونصر 
معروف به ابونصر فارابي، ملقب به معلم ثاني به عنوان 
فيلسوفی مسلمان در جهان اسالم مطرح است. وي در 
259ق در روستاي وسيج از واليت فاراب در تركستان 
متولد شد. پدرش از فرماندهان سپاه بود. فارابي بيشتر 
بيشتر  و  گذرانيد  بغداد  در  را  دراز خود  عمر  سال هاي 
به  330ق  سال  در  نوشت.  آنجا  در  را  خود  كتاب های 
رفت.  او  دربار  به  شيعي  حمداني  الدوله  سيف  دعوت 
مدتي را در حلب گذرانيد و به شام و مصر نيز سفر كرد 

و به سال 339ق درگذشت.
احصاء  كتاب  در  كه  علومی  همه  در  تقريباً  فارابی 
العلوم1 خود به آن اشاره كرده است اثری بر جای گذاشته 
نظير  مختلف  و صناعات  علوم  در  وی  آثار  تنوع  است. 
موسيقی،  الهيات،  طبيعيات،  نجوم،  منطق،  فلسفه، 
اگرچه  اوست.  علمی  ويژگی های  از  سياست  و  ادبيات، 
برخی از آثار او به دست ما نرسيده است اما هر آنچه هم 
اكنون در دست ماست مجموعه بسيار غنی ای  است كه 
نشان دهند اهميت و ارزش اين فيلسوف بزرگ اسالمی 

است.
به نظر می رسد دغدغه كلی فارابی تقرب به حقيقت 
بوده است اما حقيقت او با حقيقتی كه در فلسفة ارسطو 
و نوافالطونی مطرح بود متفاوت بود. او برای حل معمای 
هستی و جستجوی حقيقت تالش كرد از دو راه و منبع 
با يونانيان در همين بود زيرا  او  استفاده كند و تفاوت 
آن ها فقط راه عقل را برگزيده بودند اما فارابی عقل و 
به حقيقت  نيل  برای  بشری  معرفت  منبع  دو  را  وحی 
می دانست و تالش كرد در فلسفه خود راه استفاده از اين 

دو منبع برای رسيدن به حقيقت را روشن سازد.
مؤسس  عنوان  به  می  توان  را  فارابی  حال،  هر  به 
فلسفه اسالمی يا حداقل موسس قرائت مشائی در فلسفة 
اسالمی نام برد. وی با دانش وسيع و هوش سرشار خود 
پايه های  نوافالطونيان  و  ارسطو  فلسفة  به  توجه  با  و 
هستی شناسی فلسفه اسالمی را با محور ارتباط وجود و 
ماهيت و نيز مفاهيمی همچون امكان و وجوب در عالم 
نهاد.  بنا  مادی  و جهان  مابعدالطبيعه  ارتباط  و  هستی 

)فارابی، 1387: 5(

متافیزیک یا مابعدالطبیعه 
متافيزيک بخشی از فلسفه است كه اصول اساسی 
سنت  در  كه  موضوع  اين  می كند.  بررسی  را  حقيقت 
اسالمی به مابعدالطبيعه تعبير می شود يكی از مهم ترين 
است.  اسالمی  فلسفة  فلسفی  مسائل  بحث انگيزترين  و 
به  آن  قدمت  كه  است  قديمی  موضوعی  مابعدالطبيعه 
مطالب  رو  همين  از  بازمی گردد  تفكر  و  فلسفه  قدمت 
بسياری در مورد آن نوشته شده است. از آنجا كه فلسفة 
يونان تأثير مهمی بر فلسفة فارابی داشته است ضروری 
به نظر می رسد كه به طور مختصر اشاره ای به انديشة 

متافيزيكی قبل از او و در يونان باستان شود.
فلسفه  در  بايد  را  متافيزيک  كه  است  اين  حقيقت 
يونان جستجو كرد اين كلمه در يونان از دو كلمه »متا« 
شده  تشكيل  طبيعت  يعنی  »فيزيک«  و  مابعد،  يعنی 
است )Carroll and Markosian, 2010: 4(  كه در فلسفه 
است.  شده  ترجمه  »مابعدالطبيعه«  به  اسالمی 
اصلی  بخش  دو  هستی شناسی  و  كيهان شناسی2 
متافيزيک هستند كه نحوه شكل گيری طبيعت و جهان 
را توضيح می  دهند به نظر می رسد بر اساس آنچه ارسطو 
بيان كرده است تالس3 اولين فيلسوفی است كه بر اساس 
آرخه، اصل اولی، مبدا هستی بحث می كند كه البته آب 
 Turner,( تبيين می كند.  مبدا  و  اصل  اين  عنوان  به  را 
266 :1913( اما برخی پارمنيدس4 را به خاطر مطرح کردن 

بحث وحدت در هستی، به عنوان اولین مابعدالطبیعه دان در 
فلسفه غرب قلمداد می كنند. )وايت، 1387: 22(

به نظر افالطون معرفت یا اپیستمه، متافیزیکی است. وی 
معرفت  باید  و  نیست  حسی  و  نسبی  معرفت  بود  معتقد 
ارزش هایی جاویدان باشد، یعنی ارزش هایی که تابع تأثیرات 
یا عقیدة شخصی  متغّیر حّسی  و  ثبات  بی   )Impressions(

همة  در  و  مردمان  همة  و  آدمیان  همة  برای  بلکه  نیستند، 
 )184  -183  ،3 ج   :1367 )افالطون،  یکسان اند.  اعصار 
جايگاه  خوبی  به  خود  تشبيه خط  نمودار  در  افالطون 
معرفت و اپيستمه را روشن کرده است. او جایگاه معرفت را 
قرار  )نوئتا(  یا  عالم معقوالت  در  است  از آن جهت که کلی 
می دهد عالمی که در آن ماده و حس جایی ندارد. )افالطون 

1367: ج2، 1049- 1053(
به نظر می رسد ارسطو تالش كرده دو تعريف برای 
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موضوع علم مابعدالطبيعه ارائه دهد. تعريف اول اختصاص 
به موجود دارد و تعريف دوم در تبيين موجودات عالی 
است. در تعريف اول موضوع اين علم »موجود« است، از 
حيث اينكه موجود است؛ يعنی وجود بسيط و خصوصيات 
آن و نه وجود در موجود خاص. در تعريف دوم، موضوع 
مابعدالطبيعه موجوداتی هستند كه به طور عالی وجود 
دارند و می توان وجود را به طور حقيقی بر آن ها حمل 
جاويداِن  علل  و  عالی اند  نفوس  موجودات  اين  كرد. 
موجوداتی هستند كه در عالم كون و فساد قرار دارند. 
از  تعريف  دو  اين   )196-194  :1377 )ارسطو، 
نوع  دو  ايجاد  سبب  بعد  دوره های  در  مابعدالطبيعه 
موضوعش  كه  عام  مابعدالطبيعة  شد؛  مابعدالطبيعه 

موجود عام است و مابعدالطبيعة خاص يا الهيات.

متافیزیک یا مابعدالطبیعه در اندیشة فارابی
بار  اسالمی  سّنت  در  متافيزيک  يا  مابعدالطبيعه 
معنايی خاصی دارد كه حكايت از ماورای جهان طبيعت 
به  و  هستند  معقول  صرفاً  كه  مسائلی  يعنی  می  كند، 
عبارتی غير محسوس هستند. عالمی كه مجرد از ماده 
در  علم  اين  پيدايش  است.  بوده  معقول  صرفاً  و  است 
فلسفه اسالمی برگرفته از همان كتاب متافيزيک ارسطو 
است؛ كتابی كه مولود نحوه تنظيم مباحث و آثار ارسطو 
نداشته  واژه  اين  با  ارتباط چندانی  بوده و محتوای آن 

است. )حكمت، 1389: 128(
به  مابعدالطبيعه«  خود  »اغراض  رساله  در  فارابی 
تشريح موضوع مابعدالطبيعه پرداخته است. وی در اين 
رساله با اشاره به اينكه مابعدالطبيعه توحيد نيست بيان 
می كند كه برخی از علوم جزئی اند و برخی كلی. فارابی 
عنوان می كند: »موضوع علوم جزئی برخی موجودات يا 
همان  ويژه  غايت های  به  نظر  و  می باشند«  موهومات 
سنخ از موجودات يا موهومات دارند مانند علم طبيعی 
كه به مطالعه دربارة پاره ای موجودات يعنی جسم از آن 
جهت كه پذيرای تغيير، حركت يا سكون است و از آن 
حيث كه مبادی چنين احوالی و لوازم آن ها در جسم 
موجود است به آن ها می پردازد. يا علم هندسه كه درباره 
مقدارها از جهت كيفياتی كه مختص بدان هاست و نيز 
اجزا  ديگر  و  می كند  بحث  آن ها  بين  واقع  نسبت های 

از  يعنی هيچ يک  اين چنين هستند،  علوم جزئی هم 
آن ها چيزی كه همه موجودات و، به عبارت ديگر، وجود 
را در بر بگيرند موضوع بحث و استدالل آن ها نيست« 
)فارابی، 1390: 58( بنابراين وی علم طبيعی، هندسه، 
مورد  در  كه  علومی  ديگر  و  طب  علم  حساب،  علم 
از  را  می كنند  بحث  آن ها  از  حيثياتی  يا  موجودات 

نمونه های علوم جزئی می داند. 
در مقابل آن، علم كلی وجود دارد كه در حقيقت اين 
علم كلی مصداق واقعی و حقيقی متافيزک و مابعدالطبيعه 
در انديشه فارابی است؛ علم كلی علمی است موضوع آن 
چيزی است كه شامل همه موجودات هستی می شود و 
از جهت كليت و عاميت داخل  تمام موجودات هستی 
علمی  كلی،  علم  ديگر،  اعتبار  به  هستند.  موضوع  اين 
است كه بر همه موجودات صادق است و عموميت دارد 
آن ها.  خاص  عوارض  و  لواحق  و  وحدت  وجود،  مانند 
همچنين سخن از مبدا مشترک همه موجودات از ديگر 
مصاديق اين علم كلی است. مبدأ همه موجودات، يعنی 
علم  بناميم.  »اهلل«  را  او  می توانيم  ما  كه  همان چيزی 
بخواهد  كه  نيست  خاص  موضوعی  معنا  اين  به  الهی 
داخل در علوم جزئی و بررسی موجودات خاص باشد زيرا 
علم الهی از آن جهت كه خداوند مبدا همه موجودات 
است و به عبارت ديگر موجود مطلق است. لذا بحث در 
مورد خداوند بحث در مورد موجود خاص نيست بلكه 

سخن از كل وجود است. )فارابی،1996: 41(
يا  كلی  علم  كه  است  معتقد  فارابی  اساس،  اين  بر 
مابعدالطبيعه به دو بخش علم الهی و غير الهی تقسيم 
و  اعطا  به  مربوط  بحث  همان  آن  بحث  يک  می شود. 
افاضه از ناحيه مبدأ وجودی است كه علم الهی يا الهيات 
بالمعنی االخص ناميده شده است قسم ديگر مابعدالطبيعه 
همان الهيات بالمعنی االعم است كه شامل مباحث عام 
»موجود بما هو موجود« يا »موجود بنحو مطلق« است 
كه مربوط به طبيعت و رياضی نيستند و از جسم خالی 
و مجردند و شامل همه موجودات می شوند. اگرچه علم 
رياضی نيز ماده و جسم نيست اما از آن جهت كه فقط 
در ذهن وجود دارد و وجود تجردی و عاری بودن از ماده 
آن وهمی است و امری وجودی در عالم هستی نيست 
در بحث مابعدالطبيعه قرار نمی گيرد. بدين  ترتيب، در 
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مابعدالطبيعة فارابی »موجودشناسی« به »جوهرشناسی« 
و در نهايت به  »خداشناسی« منتهی  می شود. )فارابی، 

1390: 59-60(، )همان، 1381: 105-102(

الف: مابعد الطبیعه بالمعنی االخص یا علم الهی
به  است  مابعدالطبيعه  اقسام  از  يكی  كه  الهی  علم 
خلقت  نحوه  و  آن  و خصوصيات  صفات  و  اول  موجود 
ديگر موجودات، يعنی نظرية فيض، می پردازد. بر اساس 
المدينة  أهل  آراء  مبادئ  في  كتاب  در  فارابی  آنچه 
الفاضلة بيان كرده است علم توحيد شامل مباحثی چون 
بری بودِن سبِب اوِل خلقت موجودات يا واجب الوجود از 
هر  اينكه  به  اشاره  با  می شود  است،  عيبی  و  نقص  هر 
چيزی غير از او الجرم نحوی از نقص و عيب دارد. سبب 
بهترين  وجودش  كه  است  موجودی  خداوند،  يا  اول 
و  است  قديم  وجودش  است،  الوجود  افضل  يا  وجودها 
ممكن نيست كه قديم تر و افضل تر از وجودش در عالم 
كون وجود داشته باشد. او همه انحاء افضليت وجود را 
دارد، بنابراين، او كمال وجود است و كامل ترين موجود 
همين  بر  دارد،  قرار  وجود  ممكن  حّد  باالترين  در  كه 
اساس است كه ممكن نيست در وجود و جوهرش عدم 

راه داشته باشد. )همان، 1374: 25 ( 

ب: مابعدالطبیعه بالمعنی العام یا الهیات عام
قسم ديگر مابعدالطبيعه كه از آن به عنوان الهيات 
عام نام برده می شود شامل همه آنچه به عنوان كليات در 
مسئله هستی شناسی مطرح است می شود. اين قسم سه 
نحوه وجودی دارد، نحوه اول آن شامل اموری می شود 
كه تحقق آن ها به صورت مجرد بودن از ماده است، يعنی 
هيچ گونه وجود طبيعی يا مادی و حتی وهمی ندارند و 
تنها تحقق آن ها به تجرد بودن آن ها است. عالم عقل و 
عقول عشره دارای اين نحو از وجود هستند. نحوه ديگر 
وجود شامل اموری می شود كه اگرچه در طبيعت يافت 
می شوند اما آن ها را می توان هم در امور مجرد لحاظ كرد 
اموری  جمله  از  اعداد  مادی.  و  طبيعی  امور  در  هم  و 
هستند كه داخل اين نحوه از وجود هستند. نحوه سوم 
از وجود شامل وحدت و خود مفهوم وجود است كه در 
امور طبيعی و مادی حضور دارند اما اين حضور بالذات 

نيست و قوامشان به هيچ وجه به امور مادی و طبيعی 
نيست بلكه آن ها اموری هستند كه هم در طبيعيات و 
و  يعنی موجودات مجرد وهمی  غير طبيعيات،  هم در 
موجودات مجرد حقيقی، حضور دارند. )همان، 1390: 
شامل  كه  هستند  اموری  وجود  از  نحو  سه  اين   )60

مسائل كليات بالمعنی االعم می شوند.
می كند  اشاره  نيز  فارابی  كه  طور  همان  بنابراين، 
موضوع نخستين اين علم موجود مطلق و هر چه كه در 
است.  باشد،  آن  هم تراز  و  هم رديف  كليت  و  عموميت 
فارابی در بحث از موجود نخست از نگاه لغت شناسانه به 
تحليل اين كلمه می پردازد و بيان می كند كه اين لفظ 
در دو معنا به كار برده شده است؛ اول به معنای مستقل 
كه  محمول قضيه است و دوم به معنای رابط كه رابط 
بين موضوع و محمول واقع  می شود و واجد وجود مستقل 
علوم  در  »موجود«  از  مراد  كه  است  معتقد  او  نيست. 
در  كه  معنايی  همان  و  هستی  و  بودن  صرف  نظری 
می باشد.  می شود،  تعبير  »هست«  به  آن  از  فارسی 
بنابراين موجود در علم نظری به معنای مقوالت، موجود 
عينی  واقعيت  معنای  به  موجود  و  صادق  معنای  به 
خارجی می باشد كه شامل مسائلی چون مقوالت عشر، 
بالنوع،  انواع گوناگون واحد مثل واحد بالشخص، واحد 
واحد بالجنس كه به مناسبت های گوناگون در مسئله از 
و  می شود7  كثرت  به  وحدت  از  يا  و  وحدت  به  كثرت 
همچنين انواع عدم، كثرت، اوصاف و عوارض و لواحق 
وجود مانند قوه، فعل، كمال، و نققص و همچنين عوارض 
بررسی  مابعدالطبيعه  در  آن  مانند  و  وحدت  لواحق  و 
-111  :1990 )همان،   )60  :1390 )همان،  می شوند. 

115( در حقيقت فارابی بعد از بيان تقسيم بندی سه گانه 
آن را به دو قسم تقليل می دهد، چرا كه  ظاهر امر آن 
است كه هر يک از مقوالت قابل اشارة حسی مطابق با 
ماهيتی خارج از نفس هستند عالوه  بر اين هر يک از 
معقوالت )مقوالت( بعد از تعقل صادق اند، زيرا مطابق با 
خارج از نفس اند. بنابراين، هر يک از مقوالت بر هر دو 
با  يعنی مطابقت  معنای صادق،  به  معنا موجودند؛ هم  
از  خارج  منحاز  ماهيت  معنای  به  هم  و  خارجی،  عين 
و  واجد حقيقت  مقوالت  از  زيرا هر يک   داشتن،  نفس 
عينيت خارج از نفس بوده و مطابق با آن نيز  می باشند. 
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لذا معانی موجود به دو معنای موجود به معنای صادق 
به   موجود  و  است  موجود  نفسش  از  خارجی  عين  كه 
از  اين خارج  و  دارد  نفس  از  ماهيتی كه خارج  معنای 
نفس بودن به اين معنا نيست كه حتما عين خارجی و 
منتهی  باشد،  داشته  نفس  از  خارج  در  ما«  »ماهيه 
می شود. بر اين اساس منحاز خارج از نفس اعم از صادق 
و غير آن است زيرا ماهيت منحاز از خارج ممكن است 
معقول يا متخيل باشد و عينيت خارجی نداشته باشد 
نظر  از  اساس،  اين  بر   .)117  -  116  :1990 )همان، 
فارابی هم ماهيت معقول و هم ماهيت محسوس موجود 

هستند.
مصداق  شیء  وقتی  است  معتقد  فارابی  همچنين، 
موجود قرار می  گيرد يعنی گفته می شود »انه موجود« و 
»هو موجود« بايد در درجه اول مشخص شود كه معنای 
اين وجود چيست آيا به معنای وجود صادق منحاز از 
خارج نفس است يا معنای اعم از آنكه عقالنی يا تخيلی 
باشد را نيز شامل می شود. اگر ماهيت ما عام بود بايد 
و  تقدم  و  است  تشكيكی  ماهيت  اين  كه  داشت  توجه 
تأخر دارد آن مقوله ای كه به هيچ ماهيت ديگری نياز 
و  شايسته ترين  دارند،  نياز  او  به  ماهيات  باقی  و  ندارد 
موجود  مصداق  می تواند  كه  است  ماهيتی  كامل ترين 
باشد. سپس آن مقوالتی كه برای حصول ماهيات آن ها 
نياز به جنس و فصل است در مرحله پايين تری از موجود 
بودن قرار دارند، زيرا آن ها ناقص هستند و برای موجود 
در  آنچه  بنابراين،  دارند.  ديگری  ماهيت  به  نياز  شدن 
مقوالت و معنای عام موجود سبب تحصل ماهوی اشيا 
نام  به  شايسته تر  است  ماهيت  حيث  از  اكمل  و  است 
موجود می باشد. همين  طور، به ترتيب تصاعدی  پيش 
می رويم )االكمل فاالكمل( تا منتهی شويم به ماهيتی 
كه اكمل از او نباشد، چه  واحد باشد و يا بيش از يكی. 
اگر چيزی خارج از اين مقوالت بوده و او سبب  تحصل 
ماهوی اين مقوالت باشد، به دليل اينكه علت و سبب 
مقوالت است او در »موجود« بودن اقدم و اولی بر اين 
مقوالت خواهد بود. )همان، 1990: 118 - 119( اين 
فارابی  حقيقت  در  است.  بذاته  موجود  همان  موجود 
به  يا  و  آن  عام  معنای  به  موجودات  كه  است  اينگونه 

عبارتی عالم معقول را نظام مند می كند.

فارابی از اينجا به بحث واجب الوجود و ممكن الوجود 
منتقل می شود؛ به اين تعبير كه موجود به معنای عام آن 
بالفعل دو قسم است،  بالقوه. موجود  يا  بالفعل است  يا 
بايد  دائماً  و  نباشد  بالفعل  نيست  ممكن  كه  موجودی 
بالفعل باشد كه او بعدها از اين موجود تعبير به واجب 
الوجود می كند و موجودی كه االن بالفعل است اما قبل 
از آن بالقوه بوده است. موجود بالقوه نيز موجودی است 
كه مستعد وجود و موجود شدن يا بالفعل شدن باشد. 
بالقوه«، »موجود«  به »موجود  اگرچه در عرف جمهور 
می شود.  گفته  موجود«  »غير  بلكه   نمی شود  اطالق 
چنانچه عرف جمهور، ماهيتی را بالفعل صادق  است را 
»موجود« می گويند و ماهيتی را كه هنوز بالقوه موجود 
است  »صادق« نمی گويند، اما به هر حال گاهی اوقات در 
اطالق  بالفعل  موجود  به  بايد  كه  الفاظی  عرف جمهور 
شود به موجود بالقوه نيز اطالق می شود، مانند ضارب، 
يا  بالفعل نشدند و  قاتل، و مضروب در حالی كه هنوز 
انسان مرده در حالی كه هنوز آن انسان مورد نظر نمرده 
است. اين استعمال از موجود در جزئيات به اعتبار موجود 
بودن كل يا عام است. يعنی چون انسانی هست ضارب 
نباشد.  بالفعل  اين ضرب  اگر  او گفته می شود حتی  به 

)همان، 1990: 120 - 121(
شیء از نظر فارابی مساوق با موجود نيست چرا كه 
شیء از نظر فارابی به معنای آن چيزی است كه دارای 
ماهيت است حال چه اين ماهيت  خارج از نفس موجود 
باشد يا صرفاً متصور در نفس باشد؛ چه ماهيت منقسم 
و چه ماهيت غير منقسم باشد، اما »موجود« بر ماهيت 
خارج نفس اطالق می شود. بر اين اساس، شیء ماهيتی 
عام تر از موجود است و رابطة بين شی ء و موجود »عموم 
خصوص من وجه« است چرا در بسياری موارد »شی ء« 
صدق می كند ولی »موجود« صدق نمی كند و در بسياری 
صدق  »شی ء«  ولی  می كند  صدق  »موجود«  موارد 
نمی كند. مثاًل بر قضية صادق »موجود« اطالق  می شود 
»هذه  می گوييم  وقتی  و  نمی شود  گفته  »شی ء«  ولی 
القضيه شی ء« يعنی  دارای ماهيت است نه اينكه صادق 

است. )همان، 1990: 128(
در  مسئله  اين  كردن  مطرح  با  حقيقت  در  فارابی 
صدد اثبات وحدت در موجودات است، به اين ترتيب كه 
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او معتقد است كه »ليس بشیء« را بايد در مقابل »غير 
موجود« قرار  داد، همان طور كه شیء را بايد در مقابل 
»ليس  كه  است  معتقد  او  سنجيد.  و  داد  قرار  موجود 
بشی ء« با »غير موجود« منطبق است در حالی كه نسبت 
شیء و موجود عموم خصوص من وجه بود. از همين رو 
او معتقد است كه »كل ما هو غير موجود فليس  بشی ء« 
»غير  و  می داند  متواطی  معنوی  مشترک  را  موجود  و 
موجود« را داّل بر آنچه اصاًل به هيچ  وجه ماهيت ندارد. 
نتيجه اينكه ماسوای موجود »ليس بشی ء« است و هيچ 
ماهيتی ندارد اين می شود كه موجود امر واحد است و 
ماسوای موجود ليس بشی ء است. موجود امر واحد است 
اگرچه دارای افراد و مصاديق كثير می باشد اما به  تواطی 
بر همة آن ها صدق می كند. بنابراين، هر چند مصاديق 
)همان،  نيست.  متعدد  موجود  ولی  متعددند  موجود 

)129-128 :1990
از  كه  تشريحی  و  تبيين  با  فارابی  می رسد  نظر  به 
موجود و وجود ارائه می دهد تالش می كند هستی شناسی 
خود را نيز بر اساس آن شكل دهد. او با ارائه نظريه عقول 
است،  آسمان  و  زمين  يعنی  جهان  مبين  كه  دهگانه 
حركت و تغيير است تالش دارد مسئله وحدت و كثرت 
در موجودات را حل كند. به عقيده فارابی واحد يعنی 
خداوند كه واجب الوجود است همان طور كه تشريح شد 
به ديگری نياز ندارد چون او بالفعل صرف است و وجود 
او  موجود  در  امكان  بخواهد  كه  ندارد  راه  او  در  بالقوه 
حاصل شود. بنابراين، او عقلی است كه به خود معرفت 
نيازمند  ديگری  به  خود  بقای  برای  همچنين  و  دارد 
يا  ضروری  واحد  از  وی  نظر  به  اساس،  اين  بر  نيست. 
واجب بر اثر علم او به ذات خود و بر اثر رحمت يا فيض 
اين  كه  يا خلق می شود  ديگری صادر  واحد  تنها  خير 
علم  اساس،  اين  بر  است.  اول  عقل  صادرشده  موجود 
خداوند با خلق برابر است و چون او به ذات خود علم 
داشت و علم او بالفعل بود علم او علت وجود عالم است. 
اما عقل اول فی حد ذاته واحد است چرا كه نسبت به 
خود ممكن و نسبت به ديگری واجب است. و از اينجاست 
كه فارابی مرحله اول به سوی كثرت موجودات را آغاز 
عقل  واحد،   درباره  فكر  علت  به  اول  عقل  از  می كند. 
ديگری صادر می شود و بر اثر تفكر درباره خود به عنوان 

ممكن فی حد ذاته ماده صادر می گردد و آسمان اول 
خاصی  صورت  دارای  فلكی  هر  زيرا  می پذيرد،  صورت 
است كه نفس آن محسوب می شود. بدين شيوه  سلسله 
فيضان يكی پس از ديگری  ادامه می يابد تا ده عقل و نه 
عقل  يا  دهم  عقل  می شود.  كامل  آن ها  نفوس  و  فلک 
فعال همان عقلی است كه دائر مدار عالم تحت قمر است 
و از اين عقل است كه نفوس بشری و عناصر اربعه صادر 

می گردد. )همان، 1374: 48- 52(
برای  فارابی  مابعدالطبيعی  تعاليم  حقيقت،  در 
دشواری های  و  پيچيدگی ها  دارای  امروزی  محققين 
ابهامی  واسطه  به  پيچيدگی  اين  عموماً  است.  خاصی 
است كه در ديدگاه های او درباره مابعدالطبيعه ارسطويی 
و نوافالطونی در آثار او وجود دارد. تحقيقات جديد نشان 
داده است كه فارابی در نهايت دقت و آگاهی در شرح 
فلسفه ارسطويی از ذكر مابعدالطبيعه فيضان نوافالطونی 
اجتناب می ورزد. به هر حال، به نظر می رسد مستدل ترين 
از  كه  است  تفسيری  فارابی  مابعدالطبيعه  از  تفسير 
دروارت منتشر شده است. او ادعا كرده كه فارابی شخصاً 
بوده  نوافالطونی  ايده ای  كه  عالم  صدوری  نظريه  از 
حمايت كرده است به نظر می رسد پذيرفتن نظرية فيض 
فارابی  كه  بود  خاليی  پُركردن  برای  فارابی  توسط 
می انديشيد به دليل ناكامی ارسطو در تكميل آن بخش 
از مابعدالطبيعه كه شامل الهيات يا علوم الهی می گردد 
و در آن روابط علی ميان خداوند و اشياء عالم طبيعت 
بايد مشخص گردد باقيمانده است )نصر و ليمن، 1383: 

)319
مابعدالطبيعی  صدور  نظريه  پذيرش  با  فارابی 
نوافالطونيان، از طريق قائل شدن به عقل فعال، معنايی 
را مطرح می كند كه به موجب آن فلسفه ارسطويی در 
چهارچوبی بسيار بهتر و منظم تر از آنچه او در آثار خود 
ترسيم نموده  است قرار می گيرد. بدين نحو كه نظرية 
اين اجازه را به فارابی می دهد كه نه تنها خالء  صدور 
در  را  الهيات  و  هستی شناسی  مؤلفه های  ميان  موجود 
قالب مابعدالطبيعه پُر كند، بلكه همچنين اين امكان را 
به او می دهد كه ميان علوم مابعدالطبيعی الهيات و علم 

طبيعت ارتباطی را برقرار كند. )همان، 1383: 320(
به طور كلی می توان گفت نگاه بيشتر فيلسوفان بعد 
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از فارابی، همان نگاه فارابی به مابعدالطبيعه است اگر چه 
ممكن است نحوه بررسی و استدالل آن ها متفاوت باشد. 
مثاًل ابن سينا كه خود فيلسوفی مشائی است در مقاله 
به  راجع  مفصل  طور  به  الهيات  بخش  شفا  كتاب  اول 
فلسفه اولی بحث كرده است كه در نهايت نام اين فلسفه 
اولی را متافيزيک يا همان مابعدالطبيعه می گذارد. »اما 
اسم اين علم »مابعدالطبيعه« می ّباشد و مراد از طبيعت 
فقط قوه ای كه مبدا حركت و سكون است نيست بلكه 
طبيعت شامل همه اشيائی می شود كه از ماده جسمانی، 
قوه جسمانی و اعراض جسمانی پديده آمده باشد.« )ابن 

سينا، 1376: 31( 
ابن سينا در اين بخش، فلسفة اولی را مصحح همه 
علوم و مطلق حكمت می داند. او وجود الهی را مطلوب 
اين علم و نه موضوع آن میداند زيرا خداوند از هر گونه 
جسم و ماده ای بری است، لذا بايد در اين علم از او بحث 
شود. )همان، 13( او موضوع فلسفه اولی يا مابعدالطبيعه 
را موجود به ما هو موجود می داند زيرا اين چيزی است 
كه از همه مباحث فلسفه فراگير تر و شامل همه مباحث 
فلسفی می شود دليل ديگری كه آن موضوع فلسفه اولی 
اين ندارد كه ماهيتش را  نيازی به  است اين است كه 
شناخته شود و يا به اثبات رسد تا نياز باشد علمی غير از 
خودش ماهيتش تعريف و آن را اثبات كند. »موضوع اول 
و اصلی برای اين علم »مابعدالطبيعه« خود موجود از آن 
جهتی كه موجود است می ّباشد و همچنين شامل همه 
موجود  جهت  از  موجود  به  ملحق  كه  می شود  اموری 
بودنش هستند می شود.« )همان، 21( بنابراين، به نظر 
می رسد موضوع علم مابعدالطبيعه به گونه ای است كه 
همه هستی و تمام معرفت انسان را پوشش می دهد و به 
با مطلق وجود سرو كار  بيان ديگر چون مابعدالطبيعه 

دارد هستی شناسی است. )حكمت، 1389: 184(

زیبایی شناسی فارابی
اساس  حتی  و  عمده  قسمت  گفت  می توان  اگرچه 
او  مابعدالطبيعه  و  متافيزک  را  فارابی  فلسفی  سيستم 
شكل می دهد و تقريباً همه مبانی او از شناخت متافيزيک 
مانند  زيبايی شناسی  موضوع  در  اما  است  گرفته  شكل 
نشده  وارد  بايد  كه  چنان  آن  اسالمی  فيلسوفان  ديگر 

ندارد.  باره  اين  در  مجزايی  و  مختص  مبحث  و  است 
تحقيق در مورد زيبايی شناسی فارابی را نه در يک بحث 
مستقل بلكه بايد در سخنانی كه به مناسب در فصول و 
موضوعات ديگر بيان كرده پيگيری كرد. اما به هر حال، 
با رجوع به آثار فارابی و جستجوی نشانه هايی از مباحث 
اين  كلمات  ميان  در  زيبايی شناسی  يا  هنر  نظری 
فيلسوف، می توان پاسخی را برای اين مبحث يافت. بر 
اين اساس، اگرچه هنر و زيبايی شناسی رابطه متقابلی با 
فقط  است  شده  سعی  مقاله  اين  در  اما  دارند  يكديگر 
از فارابی مورد توجه قرار بگيرد كه رابطه  ديدگاه هايی 
مستقيم با بحث زيبايی شناسانه و چيستی زيبايی دارند.

فارابی در مقام های معدود و مختلفی از زيبايی و حّد 
كلّيت  از  هر حال،  به  اما  است.  گفته  آن سخن  مرز  و 
مطالبی كه او در باب زيبايی مطرح كرده است اين طور 
می توان استنباط كرد كه فارابی زيبايی را معقول ثانی 
عينی  و  وجودی  مفهومی  ديگر  عبارت  به  و  فلسفی 
می داند زيرا زيبايی را متعلق شیء و يا وجود می داند. 
فارابی در دو كتاب خود معنای واضح و تقريباً مشابهی از 
المدينة  أهل  آراء  كتاب  در  او  می كند؛  بيان  را  زيبايی 
الفاضلة و مضاداتها می گويد: » و الجمال و البهاء و الزينة 
في كل موجود هو أن يوجد وجوده األفضل، و يحصل له 
كماله األخير؛ جمال، ارزش و زيبايی برای هر موجودی 
رسيدن به نهايت كمالش و به عبارت ديگر نائل شدن به 
تقريبا   .)43  :1374 )فارابی،  می باشد.«  افضلش  وجود 
همين تعريف را در كتاب السياسه المدنيه به اين نحو 
بيان می كند »و الجمال و البهاء  و الزينة في كل موجود 
هو أن يوجد وجوده األفضل و يبلغ استكماله األخير.« 

)همان، 1996: 42( 
به اين ترتيب، زيبايی در نگاه فارابی عبارت است از 
ظهور تمام استعدادهای هر شیء و رسيدن آن شیء به 
كمال مطلوب و در مقابل آن زشتی و نازيبايی هر پديده 
اين  بر  اوست.  وجود  در  مندرج  و  وجود  معنای  به  نيز 
اساس، می توان گفت زشتی ـ كه در مقابل زيبايی است 
ـ وجود ناشی از نقصان و نرسيدن به كمال هر شی است. 
وی در ادامه با اشاره به اينكه خداوند افضل الوجود است 
و كامل تر از وجود او هيچ وجودی نيست بيان می كند كه 
و  باشد  وجودات  جميل ترين  و  زيباترين  بايد  الجرم 
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باشد.8 )همان،  برتر  از همه  ارزش و جمالش  و  زيبايی 
1374: 43(. پس خداوند باالترين منبع جمال است و 
اگر كسی باالترين كماالت را در عالم هستی داشته باشد 
بدون ترديد، بر اساس انديشة فارابی، زيباترين موجود 
است. اگر اين را با يكی از صفات خداوند، كه ادراكش 
مخلوقات  تمام  به  او  علم  و  ادراک هاست  كامل ترين 
بی نهايت است، كنار هم بگذاريم نتيجه خواهيم گرفت 
علم  به خودش  هم  و خودش  است  اجمل  كه خداوند 
دارد. پس او بايد بيش ترين لذت را ببرد زيرا به كامل ترين 
موجودات علم دارد. بر اين اساس، خداوند هم خودش 
شد.  موجود  زيبا ترين  مدرک  هم  و  موجود  زيباترين 
اين  دارد  وجود  خداوند  زيبايی  در  كه  ديگری  مسئله 
و در ذات خداوند  ذاتی است  زيبايی خداوند  است كه 
اشاره  اينگونه  آن  به  نيز  فارابی  كه  طور  همان  است 
می كند »زيبايی و ديگر صفات خداوند در جوهر و ذات 

خداوند است.«9 )همان: 43(
جالب اينجاست كه سخنان فارابی در اين دو كتاب 
حتی  و  هستند  نزديک  هم  به  بسيار  زيبايی  مورد  در 
مفهوم جمالتی كه پشت سر هم برای تبيين زيبايی بيان 
می كند مطابق يكديگرند. به هر حال، به نظر می رسد 
از مهم ترين كتاب هايی هستند كه  اين دو كتاب يكی 
فارابی در آن، با اشاره به منبع و مظهر زيبايی و جمال، 

قصد تبيين زيبايی را دارد.
بذاته  خداوند  وجود  فارابی  نظر  از  كه  طور  همان 
معلول  نيز  موجودات  ديگر  و  انسانی  وجود  و  می باشد 
وجود خداوند است پس زيبايی اين دو نيز بايد متفاوت 
باشد. فارابی با بيان اينكه زيبايی خداوند بذاته است در 
جای ديگر به اين مطلب نيز اشاره می كند كه زيبايی 
انسان عرضی است و  زيبايی در  مانند  ديگر موجودات 
ذاتی نيست، همچنين اين زيبايی به خاطر اشياء خارج 
از موجودات نيست.10 )همان: 43( به نظر می رسد فارابی 
با بيان اين سخن می خواهد هر نوع سوبژكتيويسم در 
زيبايی را نفی كند و زيبايی را يک مقوله كامال عينی و 
جدا  آن  از  كه  كند  بيان  موجودات  و  وجود  به  متعلق 
ديگر  واسطه  به  نه  اشياء  كمال  كه  طور  همان  نيست 

اشياء است و نه آن را در ديگر اشياء می توان يافت. 
فارابی در بُعد ديگر مسئله زيبايی، زيبايی را قرين 

لذت، و رضايتمندی عنوان می كند و حصول اين امور را 
در مواجه و ادراک شیء اجمْل ارزشمند و زيبا می داند.
كامل ترين  كه  زمان  هر  است  معتقد  او  اساس،  اين  بر 
ادراک از شیء كه به نهايت كمال و زيبايی خود رسيده 
است حاصل شود نهايت لذت و رضايتمندی نيز حاصل 
خواهد شد. از آنجا كه كامل ترين ادراک را خداوند دارد 
و فقط اوست، كه  می تواند كامل ترين و زيباترين موجود 
كه خود اوست را درک كند، پس لذت و رضايتمندی كه 
در خداوند است در هيچ موجود ديگری نيست و درک 
ممكن  موجودی  هيچ  برای  رضايتمندی  و  لذت  آن 
نيست. اما در مقابل، لذتی كه انسان كسب می كند لذتی 
محدود و زوال پذير است. لذتی كه از درک شيئی برای  
انسان حاصل می شود لذتی است كه خود انسان خيال 
می كند باالترين و بزرگ ترين لذت است، رضايتمندی و 
و  واسطه خيال  به  انسان حاصل می شود  در  كه  لذتی 
تصوری است كه او دارد، انسان گمان می كند، در مقايسه 
با ديگر اشياء، شيئی را در كمال بهترين وجودش درک 

كرده است.
معنای  تبيين  در  فارابی  كه  آنجا  از  اساس،  اين  بر 
كمال از فضيلت سخن به ميان می آورد و كمال نهايی 
شیء را مقارن با  فضيلت بيان می كند پس بدون ترديد 
می توان گفت مقصود فارابی از به ميان كشيدن كمال 
نهايی برای شی، صرف كمال صوری نبوده بلكه، همان 
طور كه در مقام های ديگر بيان كرده است، كمال اخالقی 
تبيين  بحث  در  او  كه  است  بوده  مسائلی  از  يكی  نيز 
علی  التنبيه  كتاب  در  او  است.  داشته  نظر  در  زيبايی 
سبيل السعاده، ضمن فضيلت دانستن خلق نيک، آن را 
واجد وصف جميل عنوان می كند و با تكرار تشبيه خلق 
نيک به كتابت نيكو، راه پرورش آن را در تمرين و تكرار 
نتيجه  در  و  جميل  را  اين ها  همة  و  می كند  جستجو 
به  انسان  رسيدن  نهايت  در  و  فضيلت  كسب  موجب 
بحِث  بنابراين،  )فارابی، 1413: 234(  سعادت می داند. 
از محدودة  اين متفكر در باب حدود و شمول زيبايی، 
اشياء مادی يا مصنوعات بشری يا همان هنرهای انسانی، 
و  اخالقی  صفات  همچون  مواردی  و  می رود  فراتر 
ترتيب،  اين  به  بر می گيرد.  نيز در  را  انسانی  رفتارهای 
زيبايی همان كمال نهايی هر شیء و يا كمال رفتاری و 
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اثر  در  می تواند  زيبايی  اين  بود.  خواهد  انسان  اخالقی 
صنعتی  فارابی،  تعبير  به  و  شود  پديدار  نيز  هنری 
برخوردار از زيبايی را ظاهر سازد. )همان، 1390: 146(

نشأت  كه  زيبايی،  نوع  اين  درک  می رسد  نظر  به 
با  فقط  است،  موجود  يا  اشياء  انتهايی  كمال  از  گرفته 
می توان  ديگر،  عبارت  به  يا  است  همراه  عقلی  ادراک 
گفت ادراک برترين و كامل ترين موجود، كه چيزی جز 
لذت  با  جز  نيست،  موجود  ارجمند ترين  و  جميل ترين 
عقلی قابل درک نيست. البته، درک لذتی كه خداوند از 
وجودش، كه كامل ترين وجود است، می برد برای انسان 
ممكن نيست مگر با نسبت سنجی و اضافه با لذتی كه ما 
در دنيای محسوسات و يا حتی دنيای معقوالت می بريم. 

)همان، 1996: 43(
آن طور كه فارابی مقولة زيبايی را تشريح می كند، 
خداوند متصف به ُحسن و زيبايی است. زمانی كه او به 
و  خير  به  متصف  الجرم  شد  متصف  زيبايی  و  حسن 
نيكويی نيز خواهد بود چرا كه اتصاف خير و نيكو مقدم 
بر ُحسن و زيبايی است و در حقيقت حسن و زيبايی 
صفتی است كه از خير و نيكويی پديد می آيد. اين تقدم، 
قدم زمانی نيست بلكه تقدم به صدق و حقيقت است. بر 
اين اساس، هر موجودی از آن جهت كه موجود است در 
صفت  و  قدرت  اين  از  و  است  نهفته  نيكی  و  خير  او 
پديد  نيز  زيبايی  و  ُحسن  صفت  كه  است   خداوندی 

می آيد. )همان، 1390: 165(
زيبايی حسی در مقابل آنچه آن را می توان زيبايی 
البالی  در  فارابی  و  است  محدود  بسيار  خواند،  معقول 
مطرح  را  زيبايی  نوع  اين  خود  پراكنده  برخی سخنان 
می كند؛ زيبايی كه تنها با عقل نمی توان آن را درک و 
نفسانی  لذت  و  با مالئمت  نيز  زيبايی  اين  ادراک كرد. 
انسان همراه است اما علت و منشأ زيبايی در اين نوع 
زيبايی قوه عاقله است. )همان: 166( وی در تشريح اين 
زيبايی كه باز هم به مسئله كمال مرتبط است، سخن از 
نظم و تركيب و اعتدال در زيبايی می كند. )همان: 146- 

 )147
به اين ترتيب، می توان تعادل و انضباط ظهوريافته 
در اشياء را نشانه ای دانست كه ضمن گزارش از زيبايی 
آن پديده، رد پای يک صانع حكيم و يا يک هنرمند ماهر 

را هم نمايان می كنند. در مقايسه با نظام اخالقی فارابی، 
در اينجا نيز می توان اعتدال را نشانه حقيقت دانست و 
شئ معتدل را بسان خلق معتدل، نشانه و راهی برای 
ايصال به سعادت ارزيابی كرد. نمود اين اعتدال به نظر 
علم  اوالً  او  نظر  از  فارابی در هنری مثل موسيقی، كه 
است و ثانياً عقلی است، بسيار مشهودتر است زيرا مثالی 
از آن چيزی است كه در جهان موجود است و اين وصف 
را از عالم عقلی گرفته است. در حقيقت، به نظر فارابی 
آنچه در موسيقی باعث لذت بردن انسان و مالئم با طبع 
ترتيبی  و  نظم  و  هارمونی  همان  می شود  انسان  بودن 
است كه در موسيقی وجود دارد. طربی كه محصول نظم 
و اعتدال است در حقيقت نمايشی از كمال و در مقابل 
ادراک كمالی است؛ )همان، ]بی تا[: 63-65( يعنی هم 
شيئ بايد به كمال نظم و اعتدال خود رسيده باشد و هم 
مخاطب بايد از نظر ادراكی به كمالی برای درک لذت و 

مالئمت موسيقی رسيده باشد.
در  چه  زيبايی  فارابی  انديشة  اساس  بر  بنابراين، 
محسوسات و چه در معقوالت، هر گونه كه تصور شود، 
و  الوجود  واجب  آن  اليزال  منبع  و  نيست  منبع  بدون 
كامل ترين و افضل ترين وجودات است. وجودی كه خير 
و نيكی از او نشات می گيرد و باعث ُحسن كه يكی از 
)همان،  می شود.  است،  تعالی  باری  صفات  عالی ترين 
1990: 147( با اين حساب می  توان منشا زيبايی را در 
و  حسن  با  كه  خالقی  كرد؛  جستجو  جهان  اين  خالق 
مسير  در  را  او  و  آورده  پديد  را  انسان  خود  جمال 

بندگی اش قرار داده است.

نتیجه گیری
همان طور كه بيان شد، هستی شناسی مشائيون از 
و  متافيزيک  مبنای  بر  فارابی،  ثانی،  معلم  جمله 
مابعدالطبيعه است زيرا مابعدالطبيعه با مطلق وجود سر 
و كار دارد، بنابراين موضوع علم مابعدالطبيعه به گونه ای 
پوشش  را  انسان  معرفت  تمام  و  است كه همه هستی 
می دهد. عالوه بر اين، ذكر شد كه فارابی علوم را به دو 
دسته جزئی و كلی تقسيم كرد و جزئيات را متعلق به 
طبيعت و كليات را متعلق به مابعدالطبيعه و متافيزيک 
دانست. همچنين، وی در تبيين مابعدالطبيعه بيان كرد 
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تقسيم  الهی  غير  و  الهی  دسته  دو  به  اولی  فلسفه  كه 
می شود كه توضيحات مفصل آن ذكر شد.

زيبايی در  از  فارابی سخنی  شايد تصور شود چون 
بخش كليات نياورده است و همچنين چون زيبايی جزء 
علم الهی نيست پس زيبايی بايد در فلسفه فارابی جزئی 
اما اين سخن صحيح نيست و  و متعلق طبيعت باشد. 
همچنين  و  زيبايی  از  فارابی  كه  شرحی  با  می توان 
به  متعلق  را  آن  است  داده  كليات  و  مابعدالطبيعه 
به  ديگر،  عبارت  به  دانست،  مابعدالطبيعه  و  متافيزيک 
به  زيبايی شناسی  تعلق  و  وابستگی  نمی توان  آسانی 

مابعدالطبيعه و متافيزيک فارابی را انكار كرد.
همان طور كه بيان شد فارابی زيبايی را مساوق با 
كمال  است  معتقد  كه  طور،  همان  و  می داند  كمال 
نيز  زيبايی  در  مراحل  اين  است  معتقد  دارد،  مراحلی 
از سطح  را  زيبايی  وی  اساس،  همين  بر  است.  محقق 
حس و طبيعت به عالم عقل و در نهايت به مبدا هستی 
اين  كمال  سلسله  در  كه  طور  همان  می دهد،  نسبت 
تشريح  اين  اساس  بر  بنابراين،  دارد.  تشريحی  چنين 
می توان گفت زيبای از هر دو جهت می تواند متافيزيكی  
باشد. جهت اول اين است كه زيبايی را می توان در رديف 
آن  در  زيبايی  گفت  می توان  واقع  در  داد.  قرار  كليات 
از كلياتی قرار دارد كه اگرچه در طبيعت يافت  دسته 
می شوند اما آن ها را می توان هم در امور مجرد و هم در 
امور طبيعی و مادی لحاظ كرد مانند عدد. بر اين اساس، 
اينگونه  فارابی  تفسير  زيرا  است  مانند عدد  نيز  زيبايی 
تبيينی را ارائه می كند كه زيبايی اگرچه در محسوسات 
وجود دارد اما مختص طبيعت و محسوسات و امور جزئی 
نيست بلكه در عالم عقل و مجردات نيز اين زيبايی را 

می توان لحاظ كرد.
جهت ديگر ارتباط زيبايی با متافيزيک فارابی اتصال 
بر  را  زيبايی  فارابی  است.  خداوند  به  زيبايی  ارتباط  و 
وجود  افضل  و  شیء  نهايی  كمال  به  رسيدن  اساس 
موجودات تبيين می كند. او بر اساس اين تعريف اوالً و 
بالذات زيبايی را متعلق خداوند می داند و نيكويی را سر 
منشأ و صفتی باالتر از لحاظ صدق و حقيقت نسبت به 
ُحسن می داند، به اين معنا كه يكی از تجليات نيكويی 
ُحسن و زيبايی است. بنابراين او عالوه بر اينكه خداوند 

مبدأ  و  منشأ  را  او  می كند  عنوان  موجود  زيبا ترين  را 
زيبايی  نيز می داند. وقتی كه اين ارتباط روشن شد به 
راحتی نمی  توان زيبايی را از متافيزيک فارابی جدا كرد 
بلكه می توان گفت، در حقيقت، در انديشة فارابی منشأ 
و  متافيزيک  عبارتی  به  و  خداوند  زيبايی  سرچشمه  و 

مابعدالطبيعه است.
ارائه  فارابی  كه  تحليلی  اساس  بر  اين ها،  بر  عالوه 
می دهد زيبايی هم قرين با وجود است و همان طور كه 
وجود سلسله مراتب دارد و با كمال هم قرين است زيبايی 
نيز همين طور است. در حقيقت، سلسله فيضان زيبايی 
فيضان  تعالی همان سلسله  و  تبارک  از جانب خداوند 
ارائه وجود است؛ هر جا كه وجود بيشتر باشد زيبايی هم 
بهرة  عقول  عالم  چون  بنابراين،  بود.  خواهد  بيشتر 
زيبايی  از  بيشتری  بهرة  دارد الجرم  وجود  از  بيشتری 

خواهد داشت. 
مسئله  ديگری كه در تشريح و تبيين اين ارتباط بايد 
را  زيبايی  فارابی  كه چون  است  اين  كرد  اشاره  آن  به 
بالفعل  ترديد  بدون  زيبايی  او  نزد  می داند  خير  كمال 
خواهد بود و او اعتقادی به زيبايی بالقوه ندارد و اصاًل 
بالقوه  در  بالقوه حاضر نيست چرا كه اصوالً  زيبايی در 
نيافته  است و جايی كه وجود نباشد موجود  وجود راه 
نيست و جايی كه موجود نباشد زيبايی محقق نخواهد 

بود.
بر اين اساس، همان طور كه بيان شد بدون ترديد 
رابطه  فارابی  مابعدالطبيعه  بحث  و  زيبايی  مقوله  بين 
تنگاتنگی است و اصوالً تنها راه تبيين زيبايی در انديشة 
است.  اين حوزه  او در  متافيزيكی  فارابی بسط مباحث 
مورد  در  فارابی  كه  مباحثی  گرفتن  نظر  در  بدون 
كرده  بيان  متافيزيک  و  وجودشناسی  هستی شناسی، 
و  بيهوده  كار  او  منظر  از  زيبايی شناسی  تشريح  است 
سختی  به  كه  امری  است؛  بيرونی  واقعيت  از  خارج 

می توان آن را به فيلسوف الهی مانند فارابی نسبت داد.
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پی نوشت
محمد  ابونصر  از  كوتاه  و  ارزشمند  بسيار  اثر  العلوم.  احصاء   .1
فارابی)260-339( فيلسوف نامدار ايرانی است. اين اثر در 
تأثير  و  است  نويسنده  روزگار  رايج  دانش های  طبقه بندی 
مهمی بر آثار نويسندگان شرق و غرب در تبويب دانش ها و 
بخش بندی مباحث فلسفی برجای نهاد. فارابی احصاء العلوم 
را منطبق بر آرای افالطون و ارسطو به پنج فصل يا پنج 
دانش اصلی تقسيم كرده و ذيل هر يک شاخه های فرعی و 
العلوم را می توان  فرعی تر آن دانش را آورده است. احصاء 
يكی از مهم ترين آثار فارابی و يكی از موثرترين آثار در علوم 
غرب  مسيحی  فرهنگ  در  مؤثر  بعدها  و  اسالمی  تمدن 
دانست. طبقه بندی علوم در اين كتاب عبارت است از: 1. 
علم لسان و اجزای آن؛ 2. علم منطق و اجزای آن؛ 3. علوم 
تعاليم يعنی علم عدد، هندسه، نجوم، موسيقی و ..؛ 4. علم 
طبيعت و علم الهی و اجزای آن ها؛ 5. علم مدنی، فقه و علم 

كالم
2. بحث دربارة چگونگی آفرينش جهان هستی

3. Thales
4. Parmenides
5. مسائل مربوط به انواع واحد را فارابی در اثر خود با عنوان 

الواحد و الوحده بررسی كرده  است
6. و إذ كان األول وجوده أفضل الوجود، فجماله فائق لجمال كل 

ذي الجمال، و كذلک زينته و بهاؤه.
7. ثم هذه كلها له فی جوهره و ذاته وذلک فی نفسه و بما يعقله 

فی ذاته
8. و أما نحن، فإن جمالنا و زينتنا و بهاءنا هي لنا بأعراضنا، ال 
بذاتنا؛ و لألشياء الخارجة عنا، ال في جوهرنا. و الجمال فيه و 

الكمال ليسا هما فيه سوی ذات واحدة، و كذلک سائرها.
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