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چکیده

اگرچه فارابی در رساله الجمع همان موضوع مشهور موجود به ما هو موجود را برای فلسفه
ذکر میکند و توضیح میدهد که دایرة شمول موضوع فلسفه همة موجوداتاند و در واقع
ماهیت یونانی -ارسطوئی برای فلسفه قائل میشود لکن با توجه به اوصاف و ویژگیهایی که
وی در این رساله برای فلسفه بیان میکند ،میتوان چنین دریافت که او در این رساله برای
معرفی فلسفه ،مفهوم قرآنی حکمت را در نظر داشته است .به زعم ما فارابی ماهیت فلسفه را
علم به موجود به ماهو موجود دانسته لکن هویتی که برای این دانش در این رساله ترسیم
کرده است ،چیزی شبیه به مفهوم دینی حکمت موجود در کتاب مقدس مسلمانان است و در
معنایی گستردهتر الگویی که فارابی در این رساله برای هویت فلسفه در جهان اسالم ارائه
میدهد ماهیتی یونانی -ارسطوئی با هویتی دینی است با اوصاف مذکور در قرآن ،اوصافی
همانند اتقان ،عدم اختالف ،نبود خلل و سستی در احکام آن و مطابقت با متن واقع که از
لسان مردان الهی بیان میشود و هدایت بخش و درخور پیروی است.
کلیـدواژههــا :فارابی ،رساله الجمع ،هویت فلسفه ،حکمت.
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حدوث و قِدم عالَم با یکدیگر به نزاع میپردازند و افزون بر ایـن ادعـا دارنـد کـه در تعـدادی از
مسائل فلسفی بین افالطون و ارسطو اختالف است .او این موضوع را به عنـوان انگیـزة خـود بـرای
نگارش رساله الجمع در تأئیـد اتفـار رأی افالطـون و ارسـطو و بـر ضـد ناسـازگاری بـین ایـن دو
فیلسوف معرفی میکند(فارابی ،1405 ،ص.)79
ابهامی که از این تمهید به ذهن جستجوگر می رسد ایـن اسـت کـه آیـا وجـود اخـتالف بـین دو
فیلسوف چیـز عجیبـی اسـت کـه هـم معاصـران فـارابی و هـم خـود او آن را بـر نمـیتابنـد چـرا
هـمعصــران فـارابی و خــود او گفتگـو و اخــتالف نظــر دربـارة حــدوث و قـدم عــالم را ناصــواب
میدانند مگر آنها از فلسفه چه تصوری داشتند که وجود اخـتالف بـین افالطـون و ارسـطو را بـه
عنوان امری نامطلوب مطرح میکنند طوری که شاید معنای تلویحی در اشاره به وجود اخـتالف
بین فالسفه ،آوردن شاهد برای عدم قطعیت آراء فلسفی و نوعی بیاعتباری برای ایـن دانـش و در
نهایت بی اعتمادی و به تبع آن بی خاصیت بودن چیزی به نام فلسفه خواهد بود!
اگر بخواهیم مسئلة اصلی این پژوهش را در قالب پرسش مطرح کنیم باید بگـوییم پرسـش اصـلی
که انگیزه این پژوهش بود از این قرار است  :هویتی که فارابی در رساله الجمع برای فلسـفه ارائـه
میکند چیست از این پرسش محوری ،پرسشهای فرعی منشعب میشود که برای روشـن شـدن
مسئله نیاز به واکـاوی آنهـا داریـم .از جملـه اینکـه فـارابی در آهـارش چـه تعریفـی بـرای دانـش
مابعدالطبیعه ارئه داده است [چیستی فلسـفه در آهـار فـارابی مفهـوم حکمـت در کتـاب مقـدس
مسلمانان چه صفات و ویژگیهایی دارد و آیا میتوان گفت هویت ارائه شـده از فلسـفه در ایـن
رساله شبیه مفهوم دینی حکمت است
چیــدمان بخــشهــای ایــن پــژوهش طــوری درنظــر گرفتــه شــده اســت کــه ابتــدا توضــیحی
دربــارة معنــایی کــه از هویــت درنظــر داریــم ارائــه مــیکنــیم و ســر

در میــان آهــار فــارابی بــه

پیگیــری آن ــه وی موضــوع فلســفه مــیدانســته خــواهیم پرداخــت .در ادامــه بــه کــاوش در
رســاله الجمــع بــه دنبــال تصــویری کــه فــارابی از فلســفه ترســیم کــرده خــواهیم رفــت و آن را بــا
مفهــوم قرآنــی حکمــت مقایســه مــیکنــیم و در نهایــت بــه نتیجــهگیــری و ارزیــابی یافتــههایمــان
برای ارائه پاسخ به پرسشهای این پژوهش مشغول میشویم.
اهمیت موضوع
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در باب اهمیت بررسی این موضوع میتوان گفت با در نظر گرفتن اینکه فارابی در سرآغاز فلسـفة
اسالمی قرار دارد و نیز در جایگاه مؤس

فلسفة اسالمی است بنابراین بررسی فهـم وی بـه عنـوان

اندیشمند مسلمان از هویت فلسفه میتواند ما را در شناخت بهتـر دگردیسـی فلسـفة یونـان پـ

از

ورود به جهان اسالم -که خود حاصل دیدار و گفتگو بین فلسفة یونان و آمـوزههـای دیـن اسـالم
است -یاری دهد .افزون بر این قرائتی که فارابی از هویت فلسفه در جهان اسالم ،پیش چشم قـرار
میدهد ،فالسفه پ

از وی را نیز متأهر کرده است کـه بـه اهمیـت شـناخت هویـت ارائـه شـده از

فلسفه در آهار وی میافزاید.
پیشینة پژوهش

دربارة بررسی تعاریف گوناگونی که فارابی دربارة فلسفه و به عنـوان موضـوع فلسـفه در آهـارش

مطرح کرده است پژوهشهایی در قالب مقاالتی ماننـد «بررسـی تعریـف مابعدالطبیعـه از دیـدگاه
فارابی» نوشتة لیال کیان خواه [دو مقاله با موضـوع تعریـف مابعدالطبیعـه در فلسـفة فـارابی (کیـان

خواه1393 ،؛ همو )1394 ،و نیز «بررسی موضوع فلسفه اولی در فلسـفه فـارابی و حکمـت متعالیـه
مالصدرا» بـه تحقیـز زهـرا سـاالری و دیگران(سـاالری طرزقـی ،کمـالی زاده ،شـهیدی،)1399 ،

صورت گرفته است .هم نین میتوان به مقالة موضوع فلسفة اولی در نظام فلسفی ارسطو و فارابی
نوشتة طاهره کمالیزاده اشاره کرد .تمرکز این پژوهشها صرفاً بر جسـتجوی تعـاریفی اسـت کـه
فارابی برای مابعدالطبیعه بیان کرده است .درواقع این مقـاالت بـه شـناخت چیسـتی فلسـفه در نظـر
فارابی در آهار مختلف وی اشتغال دارند .لیال کیان خواه به مقایسة این تعـاریف در آهـار فـارابی و
موضوعاتی که ارسطو برای فلسفه ذکر کرده پرداخته و زهرا ساالری نیز به تفـاوت فهـم فـارابی و
مالصدرا از موضوع فلسفه اشاره کرده است .لکـن و جـه تمـایز و تـازگی جاسـتار مـا در نسـبت بـا
پــژوهشهــای مــذکور و نظــایر آنهــا ،پــرداختن بــه هــویتی اســت کــه ی ـ

رویکــرد خــاص بــه

مابعدالطبیعه ،به فلسفه میدهد و نه پژوهش دربارة رأی فارابی دربارة موضوع فلسفه در آهارش.
چیستی هویت

ابتدا الزم است به توضیح واژة هویت و معنـایی کـه از آن مـورد نظـر ماسـت برـردازیم .در متـون
فلسفة اسالمی گفته میشود که وجود و ماهیت در شیء خارجی به ی
پ

هویت واحـد موجودنـد.

هویت معنایی اعم از ماهیت یا چیستی اشیا و مفـاهیم دارد .هـدفی کـه مـا از اسـتعمال مفهـوم
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هویت در این پژوهش داریم نیز مجموعهای از چیسـتی(ماهیت) ،شـمول (تقسـیمات) ،کـارکرد و
در مجموع شخصیتی است که از کنار هم قرار گـرفتن ایـن اجـزا بـرای فلسـفه حاصـل مـیشـود.
درواقع آن ه به عنوان هویت ،در این مقاله برای فلسفه در پی آنیم جامع موضوع ،چیستی ،کاربرد
و غایت و حتی فواید این دانش است .ماهیت صرفاً به پرسش از چیستی اشیا و مفاهیم مـیپـردازد
اما برای هویت میتوان معنایی وسیعتر از ماهیت درنظر گرفت که شامل خود ماهیت نیز میشود.
در آهار فلسفی تعاریفی برای هویت ذکر شده که منظور از آنها تشـخ
تحقز آن است(جمیل صلیبا ،ص .)678در برخی فرهنـ

و خصوصـیت شـیء و

هـای معاصـر نیـز بـرای توضـیح معنـای

هویت همان عبارت موجود در کشاف اصطالحات الفنون و العلوم به فارسی ترجمه شده است .به
این مضمون که هرگاه ماهیت با تشخ

لحاظ واعتبار شود هویت نامیده مـیشـود(التهانوی،2 ،

ص1745؛ سجادی ،3 ،ص .)2184بنابراین همانطور که اشاره شد دایرة شـمول هویـت چیـزی
بیش از چیستی شیء یا مفهوم است.
فارابی در آهار خویش به ارائه تعریف و تقسیمهـایی از فلسـفه اقـدام کـردهاسـت .درواقـع او در
آهار گوناگون خود تعریف واحدی از فلسفه معرفی نمیکند(کیانخواه 1393 ،الف) .ایـن امـر از
تعریف و تقسیم و مسائلی که وی برای فلسفه در تعدادی از آهارش قائل میشود پیداست .زیرا بـا
نگاهی عمیزتر درمییابیم هر تعریف و تقسیم و ارائة حوزه شمول و مسائلی که برای فلسـفه قائـل
باشیم ،هر کدام هویت خاصی برای فلسفه رقم میزند .بنـابراین فـارابی هویـت یکسـانی از دانـش
مابعدالطبیعه در آهارش ترسیم نمیکند .شاید بتوان گفت که فیلسوف ما درآهـارش در جسـتجوی
هویتی برای فلسفة اسالمی است البته قصد ما در این پژوهش صرفاً متمرکز بر هویتی است کـه در
رساله الجمع برای فلسفه ترسیم شده است .اکنون به بررسی تعدادی از تعریفهایی که فـارابی در
مجموعه آهارش از فلسفه پیش نهاده است میپردازیم.
چیستی فلسفه در آثار فارابی

همانطورکه اشاره شد هدف این مقاله جستجو برای دانستن رأی فارابی دربارة موضوع و تعریـف
فلسفه در آهـارش نیسـت .بنـابراین هـدف ایـن بخـش صـرف ًا مـرور اجمـالی بـر بعضـی تعریـف و
تقسیمهایی است که او در آهارش برای مابعدالطبیعه تحقیز کرده است .زیـرا ایـن کـار بـه هـدف
پژوهش ما  -که همانا آشکار کردن این مطلـب اسـت کـه تعریـف و تقسـیم و کـارکرد و حـوزة
شمولهای مختلف برای مابعدالطبیعه ،فایده ،غایت و مجموعاً هویت و به تبع آن توقـع خاصـی از
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فلسفه را موجب میشود -نزدی

است؛ از ایـن رو ابتـدا بـا جسـتجو در آهـار فـارابی بـه احصـاء

تعــاریف و تقســیماتی کــه وی بــرای مابعدالطبیعــه آورده اســت مــیپــردازیم و قصــدمان صــرفاً
مروری بر تعاریف و تقسیمات فارابی از فلسفه است؛ زیرا آشنایی بـا تعـاریف و تقسـیمهـای او از
مابعدالطبیعه در آهارش مدخل مناسبی برای ورود به موضوع اصلی این پژوهش[=هویت فلسفه در
رساله الجمع است ودر بخش بعدی منحصراً به هویتی که از فلسفه در رساله الجمع ترسیم نمـوده
است عطف نظر میکنیم.
در رساله اغراض مابعدالطبیعه که برای روشن کردن اهـداف مابعدالبیطعـه ارسـطو نگاشـته شـده
است ،فارابی میگوید جمع کثیری از معاصران وی دچار این توهم شدهاند که محتـوا و مضـمون
کتاب مابعدالطبیعه ارسـطو دربـارة بـاری تعـالی و عقـل و نفـ
مابعدالطبیعه و علم ربوبی ی

و امـوری از ایـن دسـت اسـت و

دانش است .فارابی دلیل گمراه شدن این گروه را همـین اشـتباه در

شناخت موضوع فلسفه میداند .درحالیکـه بنـا بـه رأی فـارابی کتـاب مابعدالطبیعـه بـه جـز مقالـة
یازدهم (الم) در این مورد[=علم ربوبی ساکت است( کیانخواه1393 ،ب).
فارابی در ادامه دانش را به کلی و جزئی تقسیم میکند و مابعدالطبیعه را علم کلی لقب میدهد
که به تمام موجودات نظر دارد و نیز مبداء مشـتر

همـة موجـودات کـه شایسـته اسـت آن را ا

بنامی م یکی از مسائل مابعدالطبیعه اسـت نـه موضـوع آن .درواقـع خداشناسـی داخـل مابعدالطبیعـه
است.
فارابی در احصاء العلوم ،علم الهی را به سه بخش تقسیم میکند (و همة این دانـش را در کتـاب
مابعدالطبیعه ارسطو مذکور میداند) .در بخش اول از موجودات و چیزهایی که بر موجـودات -از
آن جهت که موجودند -عارض میشوند ،بحث میشود .بخش دوم را مربوط به بحـث از مبـادی
منطز و ریاضی و علم طبیعی معرفی میکند که راه تصحیح مبادی این علوم و تعریف جوهرهـا و
خواص آنها را به دست می دهد .فـارابی بخشـی از دانـش علـم الهـی را مربـوط بـه بحـث دربـارة
موجودات غیرجسمانی مـی دانـد کـه از اهبـات وجـود چنـین موجـوداتی آغـاز و بـه صـفات آنهـا
میپردازد و درنهایت به "اولی میرسد که ممکن نیست" و به صفات آن مشغول میشود .درواقع
وارد مباحث خداشناسی(الهیات بالمعنی االخ

) میشـود و غایـت ایـن مباحـث را رفـع شـ

و

تردید از ایمان به آفریننده میداند(فارابی ،1996 ،ص.)75-77
آرا اهل المدینه الفاضله از دیگر آهار وی و در زمینة فلسفة سیاسـی اسـت .او در ایـن کتـاب از

"الموجود االول" که سبب تحقز سایر موجودات است آغاز میکند و در ادامه به سیار و ترتیـب
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مباحثی که در الیهات بالمعنی األخ

مطرح میشود به نفی شری

و ضـد و حـد از بـاریتعـالی

میپردازد(همو 1995 ،الف ،ص.)25
افزون بر این تقسیمبندی حکمت به نظری و عملی و تقسیم اولی به فلسفة اولـی ،فلسـفة وسـطی،
فلسفة سفلی(که براساس نسبت موضوع آنها با ماده اسم گذاری شده است) و دومی بـه اخـالر و
سیاست مدن و تدبیر منزل مطرح میشود.
ترتیبی که فارابی در تحصیل السعاده برای تعلیم علوم نظری پیش مینهـد از ریاضـی کـه شـامل
اشیای غیرمادی است آغاز میشود سر

با ورود به دنیای موجـودات مـادی نـاگزیر بـا طبیعیـات

سروکار پیدا میکند و با تعالی یافتن از جهان موجودات مادی به مواردی برمیخوردکـه مـادی و
قابل رسیدگی در طبیعیات نیستند و برای پیگیری این موضـوعات بـه علـم دیگـری نیـاز دارد کـه
فارابی آن را "علم مابعدالطبیعیات" می نامد .در راه یـافتن مبـادی موجـودات در ایـن علـم نیـز بـه
مبدئی به نام اله میرسد که دورترین علل موجودات است(همو 1995 ،ب ،ص45و.)46

به نظر میرسد فصل 94از کتاب فصـول منتزعـه خالصـهای از مطالـب کتـاب تحصـیل السـعاده
است یا شبیه آن مطالـب را در اینجـا تکـرار کـرده اسـت .یعنـی همـان مرحلـهبنـدی ریاضـیات و
طبیعیات و مابعدالطبیعه در شناخت موجودات است که در نهایت معرفت بـه موجـودات از طریـز
علم به علل اولیه آنها حاصل میشود(همو 1405 ،الف ،ص.)50-65
در فصل سی و هفتم حکمت را به عنوان علم به اسباب دور و نزدی

کـه تحقـز موجـودات بـه

آن وابسته است مربوط میداند و شرط دستیابی به این حکمت را علم به علل دور و چیسـتی و ....
آنها میداند که در نهایت منتهی به موجود اولی میشود که سبب تحقز همة علـل دور و نزدیـ
است .سر

به شاخصة دیگری برای حکمـت مـیپـردازد کـه همانـا بررسـی کیفیـت بهـرهمنـدی

موجودات از موجود اول و تـدبیر او در آنهاسـت .فـارابی ایـن حکمـت را حکمـت حقیقـی و در
مقابل معنای دیگر حکمت که برای افراد ماهر در هـر رشـتهای بـه کـار مـیرود مـیدانـد(همـان،
ص.)53
موضوعی که فارابی در رساله الجمع برای فلسفه ارائه میکند ،نیز همان عبارت مشهور"موجـود

به ما هو موجود" است(همـو 1405 ،ب ،ص .)80در رسـاله الملـه نیـز فـارابی فلسـفه و دیـن را در
تقسیم به نظری و عملی شبیه به هم معرفی میکند(محسن مهدی ،ص .)291-307در تعلیقات البته
گویی فلسفه را به مثابه الهیات باالمعنی األخ

در نظر گرفته و مینویسد:

[موضوع حکمت شناخت وجود حز است و وجود حز واجب الوجود بذاته است.
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و حکیم کسی است که علم بـه واجـب را بـه طـور کامـل و بـه کمـال دارا باشـد(فـارابی،1371 ،
ص.)46
باری ،همانطور که مالحظه کردیـد فـارابی تعریـف و تقسـیمهـای گونـاگونی در هـر کـدام از
آهارش برای فلسفه ذکر کرده است و همانطور که اشاره شـد وی تعریـف واحـدی از فلسـفه در
مکتوباتش ارائه نمیکند .درواقع در هر کدام چهرهای خاص برای مابعدالطبیعه ترسـیم کـرده کـه
قابل تحقیز و پیگیری است ،شاید بتوان چنین استنباط کرد که این تعاریف گوناگون که فـارابی
برای چیستی فلسفه ارائه میدهد نشان از جستجو و تحقیـز او در راه رسـیدن بـه ماهیـت و هویـت
مورد نظر وی برای فلسفة اسالمی است و ارتباط این بخش با موضوع مقاله نیز از این جهت اسـت
که این کوشش فارابی نشان داده شود .لکن تمرکز این پژوهش صرفاً بر هویتی است کـه او بـرای
فلسفه در رساله الجمع معرفی میکند.
در مجموع ،در رساله اغراض مابعدالطبیعه ،درواقع الهیـات بـالمعنی األخـ

را از مسـائل فلسـفه

می داند و در تعلیقات موضوع فلسفه را چیـزی هماننـد موضـوع خداشناسـی معرفـی مـیکنـد .در
فص ول منتزعـه و تحصـیل السـعاده نیـز مابعدالطبیعـه را بخشـی از علـوم نظـری و متـأخر از قلمـرو
طبیعیات و ریاضیات میداند .در آراء اهل مدینة فاضله نیز تقسـیم معـروف ارسـطو از حکمـت را
همانند احصاء العلوم تکرار کرده است.
هویت فلسفه در رساله الجمع
 .1طرح اولیه

انگیزه یا سببی که فارابی را به نگارش ایـن رسـاله واداشـته اسـت ،براسـاس جمـالت اولیـه رسـاله
الجمع ،در دو عبارت بیان میشود .نخست اینکه عدهای از معاصران وی دربارة موضوع حدوث و
قدم عالَم نزاع داشتند .دوم اینکه این معاصران ادعا میکردند که بین افالطون و ارسطو نیز دربـارة
برخی مسائل فلسفی اختالف نظر وجود دارد (فارابی ،1405،ص .)79
اگر بخواهیم این مسئله را در قالب منطقی صورتبندی کنیم میتوان حاصل دوعبارت مـذکور
فارابی را به عنوان مقدمة اول (صغری) به این بیان که "فلسفه دانشی است که بزرگان آن ،و حتـی
مردم عادی در مسائلش با یکدیگر اختالف دارند ".در نظر گرفـت .مقدمـة مـذکور در تـألیف بـا
این کبری فرضی -که اگرچه پنهان است اما میتوان به عنوان یـ

دلیـل احتمـالی بـرای تعجـب

همعصران فارابی از وجود اختالف بین فالسفه لحاظ کرد" -دانشی که همگان ،حتی مردم عادی
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در مسائل آن اختالف دارند ،معتبر نیست" قیاسی را تشکیل میدهد که یکی از نتایج احتمالی آن
سلب اعتبار از فلسفه و به تبع بیفایده بودن تحصیل این دانش است!
به نظر میرسد مسئلة اصلی درواقع این کبری پنهان و ناگفته است که در باور معاصـران مسـلمان
فارابی و حتی شاید خود وی وجـود داشـته اسـت =[.دانشـی کـه همگـان در مسـائل آن اخـتالف
دارند ،معتبر نیست البته پرسشی که با مالحظه این کبری به ذهن میرسد این است که چرا فارابی
به جای سعی در ابطال صغری این قیاس ،به تصحیح نظر مسـلمانان هـمروزگـارش دربـارة کبـری
مذکور نررداخته است البته این موضوع مهم مربوط به جای دیگری است .بـه هـر حـال انتخـاب
فارابی این بوده است که به نقض صغری مورد نظر برردازد.
اما چرا اجماالً میتوان براساس یافتههای پژوهش ما به عنوان ی
که در ادامه با ارائه شواهد میتوان گفت به تأئید نزدی

احتمال جـدی یـا فرضـیهای

است ،چنین گفت :زیـرا فارابی(کـه دل

بسته فلسفه و دین بود) در رساله الجمع برای زدودن باور به تضـاد یـا تعـارض بـین فلسـفه و دیـن
برای آن دسته از همعصران مسلمانش(که چندان بـه فلسـفه خـوشبـین نبـودهانـد) و فلسـفه را بـا
مفهوم حکمت در قرآن مقایسه میکردند ،و الجرم همان توقـع را کـه از حکمـت وجـود دارد از
فلسفه انتظار داشتند ،تصوری هم ون مفهوم حکمت در کتـاب مقـدس مسـلمانان از فلسـفه ارائـه
میدهد که در ادامه با ارائة بعضی شواهد و دالیل سعی بر توجیه این امر داریم(چراکه شـبیهتـرین
چیز به فلسفه در فضای معرفتی اسالم همان حکمت مذکور در قرآن بود) .شـایان ذکـر اسـت کـه
خود فارابی هم حداقل در رساله الجمع به این موضوع باور دارد .یعنی هویتی حکمتگونـه بـرای
فلسفه معرفی میکند.
از واکنش متعجبانـه ایـن افـراد (معاصـر فـارابی کـه بـه فلسـفه خـوشبـین نبودنـد) بـه اخـتالف
بــین افالطــون و ارســطو در برخ ـی مســائل مــیتــوان چنــین برداشــتی کــرد کــه وقتــی بــه کتــاب
مقــدس خــویش رجــوع مــیکردنــد همــه جــا حکمــت را نــزد پیــامبران و دارای احکــامی مــتقن
و محکــم کــه اختالفــی در آن نیســت مــیدیدنــد کــه خبــر از مــتن واقــع دارد و پیــروی از آن
ضــامن هــدایت و رســتگاری بــرای آنهاســت .بنــابراین مــیخواســتند فلســفه نیــز صــفات و
ویژگــی و کــارکرد و غایــت و فایــدة حکمــت [موجــود در مــتن کتــاب مقــدس مســلمانان را
داشـته باشــد؛ یعنــی بــدون وجــود اخــتالف در مسـائلش خبــر از مــتن واقــع دهــد و مــتقن باشــد و
توسط بندگان خاص الهی ارائه شود و در نهایت نیز موجب هدایت آدمیان شود.
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البته پاسخ مشهور به این پرسش این است که فارابی بـه منظـور ایجـاد مقبولیـت بـرای فلسـفه در
جهان اسالم ،با باور همعصران مسلمان خویش دربارة فلسفه ،از طریز رد اختالف بین افالطـون و
ارسطو و ارائة نظریة وحدت فلسفه ،همراهی میکند .این پاسخ مشهور اشکاالتی تولیـد مـیکنـد.
یکی اینکه ظاهراً چنین وانمود میکند که فـارابی متوجـه اخـتالف بـین افالطـون و ارسـطو نبـوده
است درحالیکه فارابی به وجود اخـتالف ظـاهری بـین ایـندو تـن تصـریح مـیکنـد .لکـن آنرا
ظاهری میداند(فارابی ،1390 ،ص 66و )70و هم نین چهـرة محافظـه کارانـهای بـه فیلسـوف مـا
میدهد زیرا به جای صداقت ،به ارائة هویتی کاذب و خوشایند معاصران مسلمانش از فلسفه اقدام
کرده است .در نهایت میتوان از این پاسخ این برداشت را داشت کـه فـارابی آگـاهی چنـدانی از
فلسفه نداشته است!
پاسخ نخست ،حتی اگر نشان دهندة دفاع فارابی از ی

طرح ذهنی باشد [= ارائة هـویتی هماننـد

مفهوم دینی حکمت بـه فلسـفه تفلسـف فـارابی و مقـام پـژوهش وی را نفـی نمـیکنـد و عنـوان
محافظهکار را نیز از وی بر میدارد .برخالف آن پاسخ سنتی مشـهور کـه فـارابی را در حـد یـ
ماطّلع سطحی از مباحث فلسفی که برای خوشایند همعصـرانش حاضـر اسـت چهـرهای کـاذب از
فلسفه معرفی کند ،فرومیکاهد .پاسخ نخست هم نین چهرهای جستجوگر به فارابی میدهـد کـه
درحال تجربة فلسفی است و آن ه در مسیر تجربه و پژوهش ناگزیر رخ میدهد تجربة طـرحهـای
گوناگون از سوی پژوهشگر است .آن ه این نظر ما را که فارابی در مسیر تجربه و پژوهش بوده و
این طرح [= فلسفه به مثابه حکمت ی

تجربة پژوهشگرانه از جانـب وی بـوده و ظـاهراً از نتیجـة

آن نیز چندان راضی نبوده است ،را تأیید میکند این است که فیلسوف مـا در ادامـة فلسـفه ورزی
خویش این طرح را رها میکند و به دنبال پروژة دیگری میرود(حکمت ،1389 ،ص.)323
هم نین در رد این نظر که انتساب [نادرست اهولوجیا به ارسطو ،ایـن ذهنیـت را بـه فـارابی داده
که آراء افالطون و ارسطو را جمع کند ،پژوهشهای مفصلی از سوی برخی پژوهشـگران معاصـر
انجــام شــده اســت(همــو1387 ،؛ همــو ،1398 ،ص 85؛ همــو ،1399 ،ص171؛ داوری اردکــانی،
 ،1374ص .)48-49البته مطلوب ما چهره گشایی از هویـت فلسـفه نـزد فـارابی اسـت نـه بررسـی
درستی یا نادرستی نظر فارابی دربارة وفار بین افالطون و ارسطو.
 .2رساله الجمع

در این بخش سعی ما بر ارائة شواهدی در توجیه و تأئید این فرض است که هویت ارائه شده از
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سوی فارابی در این رساله تقریبا شبیه به مفهوم حکمـت ذکـر شـده در قـرآن اسـت؛ یعنـی تقریبـا
همان صفات و فایده و غایت را دارد .بنابراین ابتدا مختصاتی که برای فلسـفه در ایـن رسـاله ذکـر
شده را احصاء میکنیم و در بخش بعدی به استخرا شرح مفهوم حکمت از قرآن مـیپـردازیم و
در آخر به ارزیابی و سنجش بین آنها اقدام خواهیم کرد .شایان ذکر است آن ـه نویسـندگان ایـن
مقاله را به این فرضیه رهنمون کرد وجود همین شباهتهاست.
فارابی در این رساله افالطون و ارسطو را بنیان گذاران فلسفه ،تکمیل کننده و تکیـهگـاه در تمـام
مسائل آن معرفی میکند .سخن آن دو را از آمیختگی و تیرگی بـه دور مـیدانـد(فـارابی،1405 ،
ص .)80از ظاهر عبارات فارابی در وصف ایندو فیلسوف معلوم است که ارادت تـام و تمـامی بـه
ایشان دارد و تمجیدی که از ایندو تن انجام میدهد کمی باالتر از حالت معمول است .آن ه کـه
این سخن ما (غیرمعمول بودن تمجید فارابی از افالطون و ارسطو) را تقویت میکند آنجایی است
که فارابی تلویحاً آراء و آهار این دو فیلسوف را به عنوان متن واقع معرفی میکند:
افالطون و ارسطو برآن بودند که دانش هرچه را در جهان یافته شده به نظـم آورنـد و نسـبت بـه
آشکار ساختن صفتها و گونهها آن نان که هست کوشش داشتهاند بـدون آنکـه از خـود چیـزی
درآورده و خواسته باشند که چیزی را از فهم دور کرده یا از نوساخته و پیرایه بندی کنند و از این
سو به آن سو کشانند(...همان ،ص.)80
عالوه بر استفاده از عبارت مرجع برای فلسـفة افالطـون و ارسـطو ،و اینکـه سـخن ایـندو اصـل
مورد اعتماد در هر فن[فلسفه است(همانجا ،ص .)80آشکارا نشان میدهد که فیلسوف مـا بـرای
فلسفة افالطون و ارسطو چیزی بیش از دستاورد بشری قائل بوده است .ایـن تعبیـر نیـز نزدیـ

بـه

مفهوم حکمت به عنوان موهبتی الهـی اسـت(مالصـدرا :4 ،1366 ،ص 271و .)272در غیـر ایـن
صورت ،برای چه فلسفهای میتوان عنوان تمام کننده را استفاده کرد هم نین عنوان امام را برای
این دو فیلسوف به کار میبرد(فارابی ،1405 ،ص .)81پ

افالطون و ارسـطو درواقـع آغـازگر و

پایان بخش فلسفهاند .فلسفهای که نزد آنهاست براساس نوشتار فارابی این برداشت را امکان پـذیر
میکند که بگوییم چیزی بیش از دستاورد بشری است؛ یعنی همان موهبت الهـی الزم اسـت ذکـر
شود که تمام این عناوین همانطور که در بخش بعدی خواهد آمد در متون دینی دربارة حکمـت
استفاده شده است.

به این عبارات توجه کنید "من غیر قصد منهما الختراع ،و اغراب ،و ابداع ،و زخرفـة و تشـویز"
اینجاست که به زعم ما نگاه فارابی به آراء ایندو تن به عنوان فالسفهای کـه تفسـیری از امرواقـع
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دارند نیست بلکه سخن از مطابز بودن آهار و آراء ایندو با متن واقع است بیکم و کاسـت؛ زیـرا
اینطور به نظر میرسد که فارابی با بیان اینکه کوشش ایندو برای آشکار سـاختن اوصـاف امـور
بدون اینکه از خود چیزی درآورند(!) یا چیزی را از فهم دور کنند و یا از نو ساخته و پیرایه بنـدی
کنند ،میخواسته نشان دهد که فلسفة ایندو تن چیزی غیر از امرواقع بدون پیرایه نیست.
شاید بتوان گفت با این سخنان که دربارة آراء و آهار این دو فیلسوف در قلم فارابی جاری شـده
وی این دو فیلسوف را تا نزدیکی نبوت نیز باال برده است .اگرچه بیش

در جامعـة اسـالمی آن

روزگار از این سخن استقبال نمیشد و بلکه قول قبیحی به شمار میرفت ولی این تمجیدها آدمـی
را به تصویری از حکیمان االهی و انبیاء داللت میکند.
فارابی پ

از ذکر مقدمه در قالب ی

شبه قیاس سه جزئی و برای ورود بـه بحـث ،امرواقـع را

[برای پذیرش وجود اختالف بین ایندو خالی از این سه شز نمیداند؛ یا تعریف فلسـفه نادرسـت
است ،یا اتفار خردمندان بر وفار بین افالطون و ارسطو نادرست است یـا سـخن کسـانی کـه بـین
افالطون و ارسطو قائل به اختالفاند اشتباه اسـت(همـان ،ص .)80مـیتـوان پرسـید مگـر تعریـف
فلسفه با وجود اختالف بین دو فیلسوف سازگار نیست این نکته ما را داللـت مـیدهـد بـه اینکـه
شاید فارابی هویتی برای فلسفه قائل است که در آن هیچ دو فیلسوفی حـداقل اخـتالف واقعـی بـا
هم ندارند .این خصوصیت اتقان و دوری از اختالف نیز در معنـای دینـی حکمـت موجـود اسـت
(طباطبائی ،2 ،ص.)606-607
نخستین موردی که فیلسوف ما در رساله الجمع به عنوان مسائلی که در آن قصد ایجاد وفار بین
این دو را دارد منش و رفتار ایندو فیلسوف در امور عملی حیات است .حساسیت فارابی در تنزیـة
افالطون و ارسطو در موضوعات عملی زندگی نشان مـیدهدکـه او یـ

قداسـت همـه جانبـه در

ساحت نظر و عمل برای آندو قائل بوده است .این خصوصیت نیز ما را به یاد آهار حکمت مطرح
شده در فضای دینی میاندازد؛ که عبارت از نوعی عصمت است(ریشهری ،ص  .)92همینطـور
یادآور مفهوم تزکیه است که در برخـ ی مـوارد کـاربرد دینـی همنشـین حکمـت آمـده اسـت .بـه
موضوعات جزئی مانند سب

نگارش و حتی نامههای(!) ایندو میپـردازد تـا وفـار و بلکـه عـدم

تفاوت (!) را در موضوعات ولو کوچ

بین ایندو اهبات کند(همان ،ص.)84

در آخرین مسئلهای که فیلسوف ما به بررسـی آن مـیپـردازد ،مسـئلة پـاداش و کیفـر را مطـرح
میسازد و درواقع باور به معاد را به ذهن متبادر میکنـد و افالطـون و ارسـطو را معتقـد بـه جـزا و
پاداش پ

از مرگ میداند(همان ،ص  .)110فارابی با استناد به نامة ارسطو به مادر اسکندر نتیجه
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گرفته است کـه ایـن فیلسـوف بـه جـزای اخـروی اعتقـاد داشـته اسـت(داوری اردکـانی،1389 ،
ص.)237
با این اوصاف ما با مردانی روبهرو هستیم که گفتارشان متن واقع است و به معاد و آخرت و جـزا
و پاداش الهی باور دارند .حال این پرسش برمیخیزد" :آیا نباید از مردانی با چنین اوصاف پیروی
کرد " زیرا میتوان گفت مردانی با چنین اوصاف در گفتار و کردار ،هدایت آدمیان را منظـور و
مقصود دارند .درواقع ویژگیهایی که آدمیای را قابل پیروی و شایستة هدایت کـردن مـیکنـد،
دارا هستند .این اوصاف همان است که در کاربرد دینی برای صاحبان حکمت ذکـر شـده کـه در
بخش بعدی به تفصیل با رجوع به متون دینی نشان داده میشود.
اگر بخواهیم مجموع قطعاتی که در این بخش از خالل مباحـث در رسـاله الجمـع ذکـر شـده در
کنار هم قرار دهیم تقریباً به چنین تصویری میرسیم:
الف) مرجعیت افالطون و ارسطو در فلسفه و اینکه ایندو آغازگر و تمام کنندة این دانشانـد ،بـه
زعم ما میتوان از کنار هم قرار دادن این صفات چنین استنباط کرد که ظاهراً با این بیان فـارابی
فلسفه را موهبتی خاص[الهی ویژة برخی انسانها میداند.
ب) تمجید باالتر از حد معمول برای افالطون و ارسطو این را به ذهـن متبـادر مـیکنـد کـه مـا بـا
حکیمان الهی که همان صاحبان انحصاری حکمتاند روبهرو هستیم.
) اینکه فلسفة افالطون و ارسطو هیچ پیرایه و غرایبپردازی ندارد ما را متوجه وصـف حکیمـان
الهی در متون دینی میکند که خلل وسستی در حکمـت ایشـان راه نـدارد .و گـویی مـتن واقـع
است.
د) تنزیة زندگی عملی[حکمت عملی ایندو فیلسوف و بـاور افالطـون و ارسـطو بـه روز جـزا یـا
همان معاد ادیان الهی نیز شبیه به مفهوم دینی تزکیه است کـه همنشـین حکمـت در متـون دینـی
است.
اگرچه فارابی در این رساله موضوع فلسفه را با همان عبارت مشهور موجـود بـه مـا هـو موجـود
معرفی میکند(فارابی ،1405 ،ص .)80در توضیح این عبارت شمول فلسفه را بر همـة موجـودات
میداند اما همانطور که شواهدی از متن رساله ذکر شد میتوان چنین برداشـت کـرد یـا بـه بیـان
دیگر استنباط نویسندگان این مقاله چنین است که به عنوان ی

فرضیه که شواهد مؤیـد نیـز دارد

فارابی هویتی حکمتگونه برای فلسفه در این رساله ترسیم کرده است؛ یعنی این صـفات مـذکور
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برای فلسفه شبیه به مفهوم حکمـت در کتـاب مقـدس مسـلمانان اسـت .در بخـش بعـدی بـه ذکـر
شواهد قرآنی برای تایید این فرض مورد نظر خواهیم پرداخت.
مفهوم قرآنی حکمت

مــیتــوان گفــت نزدیـ

تــرین مفهــوم معرفتــی بــه فلســفه کــه در جهــان اســالم و در مــتن کتــاب

مقــدس مســلمانان وجــود دارد ،حکمــت اســت .زیــرا فقــه بــه احکــام جزئــی اشــتغال دارد و
آن ــه عهــدهدار تأمــل در هســتی و آفــرینش اســت ،فلســفه اســت .در ایــن بخــش قصــد داریــم
براســاس جســتجو درآیــات مربــوط بــه حکمــت در قــرآن بــه ویژگــیهــای ایــن عبــارت قرآنــی
شویم و به ارائه تصویری از حکمت مذکور در آیات قرآن دست یابیم.

بیشتر نزدی

راغب اصفهانی در المفردات در توضیح کلمه حکمـه مـینویسـد حکمـه همراهـی علـم و عقـل
است و سر

حکمت را به دو شعبه من ا و من االنسان تقسیم میکند .حکمـت خداونـد علـم او

به اشیا و ایجاد آنها بر اساس غایت محکم اسـت و حکمـت آدمـی شـناخت موجـودات و اعمـال
است(راغب ،2 ،ص.)127

نی

این واژه[حکمت بیست بار در قرآن تکرار شده و در بیشتر موارد همراه با کتاب است .تعلـیم و
انزال آن از جانب خداوند و از جانـب پیـامبران بـه مـردم اسـت .مـراد از حکمـت یـ
خصیصة در

و تشخی

است که شخ

از طریز آن میتواند حـز و واقعیـت را در

حالـت و
کنـد و

کار محکم و متقن انجام دهد(قرشی ،2 ،ص .)163
در ی

دسته بندی میتوان گفت حکمت در قرآن به پنج معنـی بـه کـار رفتـه اسـت .پنـد دادن

( نساء113 /؛ بقره ،)231/علم و فهم ( لقمان ،)12/قـرآن( نحـل ،)125/تفسـیر قـرآن( بقـره،)269/
پیامبری و نبوت( نساء.)54/

همراهی پیامبری و حکمت در قرآن میتواند اشارهای باشد که فارابی صاحبان فلسـفه در رسـاله
الجمع [افالطون و ارسطو را تا مقام نزدی

به نبوت تنزیه کند .اگرچه فارابی با صراحت بـه ایـن

مسئله اشاره نکرده است اما با کنار هم قرار دادن صـفاتی کـه بـرای فلسـفه در ایـن رسـاله ترسـیم
میکند میتوان به این برداشت رسید؛ زیرا از آیة  54سورة نساء مـیتـوان چنـین برداشـتی داشـت
که خداوند حکمت را به انسانهای برگزیده یا همان پیامبران اعطاء میکند .بنابراین میتـوان ایـن
همراهی حکمت و نبوت را الگویی برای بزرگداشت فارابی از افالطون و ارسطو به شـمار آورد.
بزرگداشتی که فارابی به صراحت و با ذکر عناوینی هماننـد امـام ،تمـام کننـده ،مرجـع و تنزیـه
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زندگی عملی ایندو به جا میآورد .در آیة  151سورة بقره و آیة  2از سورة جمعـه نیـز ایـن معنـا

تأیید میشود ،زیرا پیامبران را تعلیم دهنده حکمت لقب میدهـد .درواقـع وقتـی فلسـفه در رسـاله
الجمع به حکمت تحول مییابد صاحبان و تعلیم دهندگان حکمت نیز به مقام نبوت یا نزدی

بـه

نبوت[=لقمان ارتقاء مییابند.
هم نین همنشینی تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت در آیة  164سورة آل عمران درواقع مـیتوانـد
ما را به هویت قرآنی حکمت و مفاهیم همخانواده آن که این حلقه را تشـکیل مـیدهنـد نزدیـ
کند .توضیح مطلب از این قرار است که در این آیه تعلیم دهنده حکمت پیامبر اسـت و تزکیـه بـر
سایر اجزای مقدم داشته شده است که مـیتـوان آنرا بـا مسـائل اخالقـی و حکمـت عملـی شـبیه
دانست .فارابی نیز همانطور که ذکر شد حیطة زندگی عملی این دو فیلسوف را نیز خالی از شائبه
معرفی میکند و ایشان را باورمند به معاد و جزا و پاداش نشان میدهد که یادآور مفهوم تزکیه در
متون دینی است .تعلیم کتاب نیز ظاهراً مربوط به بیان آموزههای دینی از جانب رسول است بـرای
مردم و البته حکمت که بیان حقیقت امور و فهم عمیز امر واقع است.
مفاهیم موجود در آیة مذکور( آل عمران )64/در واقع همان ترتیبی را نشان میدهد کـه فـارابی
در رساله الجمع پیروی کرده است .همانطور که تزکیه در این آیه بـر سـایر مفـاهیم مقـدم اسـت
فارابی نیز نخستین مسئله از مسائل سیزده گانـه را بـه موضـوع اخـالر و آن ـه مربـوط بـه حکمـت
عملی است اختصاص داده و افالطون و ارسطو را همراه در این حوزه معرفی مـیکنـد و سـعی در
پایبند نشان دادن ایندو به این قلمرو از حکمت دارد.
نتیجهای که این آیه از بیان این عناصر و مفاهیم در حیات مردم یادآور مـیشـود ایـن اسـت کـه
پیش از ارسال این امور [=تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت توسط رسول مردم در گمراهی آشـکار
بودند که میتوان شاهدی بر جنبة هدایت گر بـودن حکمـت دانسـت و یکـی از فوایـد مـورد نظـر
حکمت را نجات دانست و بنابراین صاحبان حکمت را شایستة پیروی قلمداد کـرد .واضـح اسـت
که اگر قرار بر پیروی رسوالن صاحب حکمت باشد تا به این وسیله آدمیان نجات یابند و رستگار
شوند پ

سخن ایشان میبایست واحد و خبر از متن واقع باشد.

برای روشنتر شدن مفهوم حکمت و اینکه در میان مفسران قرآن نیـز جسـتجو کـرده باشـیم .از
مفاتیح الغیب و تفسیر المیزان نمونههایی را ذکر میکنیم .زیرا ایندو مفسر بـه مسـائل فلسـفی نیـز
اشــتغال داشــتهانــد .افــزون بــر اینکــه از دانشــمندان مــذهب خــود محســوب مــیشــوند .و اینکــه
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میخواستیم رأی بزرگان سنی وشیعه را در این مسئله جستجو کرده باشیم به این دو مفسـر رجـوع
کردیم.
فخر رازی در ذیل آیة 269در تفسیر خویش در توضیح معنای حکمت میگوید وعـدة خداونـد
ترجیح عقل و حکمت است و وعدة شیطان برتری دادن شهوت و نفـ

اسـت او در ادامـه حکـم

حکمت را صادر و به دور از کاستی و نقصی که در احکام حسی موجود است ،معرفی مـیکنـد.
او چهار وجه برای معنای حکمت ذکر میکند که جمیع این وجوه به علم باز میگـردد .هم نـین
حکمت را در دو معنای نظری و عملی بر برخی آیات مطابقت میدهد .حکمت نظری مربـوط بـه
شناخت حز به وسیلة ذات او و حکمت عملی را به منظور عمل بـه ایـن شـناخت مـیدانـد .سـخن
ابراهیم(ع) در آیة  93سورة شُـعراء رب هـب لـی حاکمـا (:حکمـت نظـری) والحقنـی بالصـالحین
(:حکمت عملی) برمیگرداند(فخررازی ،7 ،ص .)58
عالمه طباطبائی نیز ذیل آیة  269از سورة بقره حکمت را نوعی اِحکام و اتقان و یا نـوعی از امـر
محکم و متقن میداند که هیچ خلل و سستی[شاید اشاره به کلیه بودن گـذارههـای حکمـت دارد.
اگر خلل را به جزئیه بودن معنا کنیم در آن نباشد .سخنی که بطالن و کذب به هـیچ وجـه در آن
راه نداشته باشد(طباطبائی ،2 ،ص.)606-607
هم نین در روایات نیز حکمت نوعی هبات و استواری رأی خوانـده شـده اسـت(مجلسـی،1 ،
ص.)216
در جمعبندی که میتوان از هویت قرآنی حکمت ارائه داد عناصر برجستهای مانند[سخن متقن
که به شکل[گزارههای بدون خلل است و کذب در آن راهی ندارد .در جنبة عملی نیـز حکمـت
رفتاری که مطابز با شناخت نظریای که حکمت به انسانها میبخشد است که همراه با پیامبران و
انزال آن از جانب ا تعالی است.
نتیجه

منشاء توقع فارابی و همعصران مسلمانش از فلسفه به عنوان دانشی که همگان باید در تمام مسـائل
آن رأی واحد و قطعی داشته باشند ،تصویری است که در کتاب مقـدس مسـلمانان از حقیقتـی بـه
نام حکمت ترسیم شده است .زیرا شبیهترین گرایش معرفتی به مفهوم حکمت[که در قـرآن ذکـر
شده فلسفه است .این تنها فلسفه است که همانند حکمت مسائل آفرینش و هستیشناختی را وجه
نظر خود قرار داده است.
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اینکه چرا همعصران مسلمان فارابی از وجود اختالف بین فالسفه نگراناند به این دلیل است کـه
ایشان و خود فارابی ،صفاتی که در قرآن برای حکمت ذکر شده بود را پـیش چشـم داشـتند و بـا
دانش فلسفه مقایسه میکردند و میدیدند حکمت سخن متقن و به دور از خلل و سستی است کـه
مطابز با واقع و هدایت بخش است و از لسان مردان الهی بیرون میآید پ

میخواستند فلسفه نیز

همینگونه باشد.
منظور ما از هویت فلسفه ،جامعی از تعریف ،شمول(تقسیمات) ،غایت و حتی فایـده آن اسـت و
از آنجاییکه هویت اعم از ماهیت است .میتوان گفت هویت فلسفه چیزی گستردهتـر از چیسـتی
این دانش است.
در نهایت اینکه میتوان گفت براساس استنباط ما و به عنوان ی

احتمال با شواهد مؤید ،دربـارة

هویتی که فارابی از فلسفه در رساله الجمع نشان میدهد شاید بتوان به عنوان ی

فرضیه ایـن نظـر

را مطرح کرد که اگر چه فلسفه در رساله الجمـع مـاهیتی ارسـطویی دارد و در موضـوع و حـوزة
شمول علم به موجود به ما هو موجـود اسـت ،لکـن بـه صـفات حکمـت نیـز آراسـته شـده؛ یعنـی
فیلسوفانش سخن واحد دارند همانند افالطون و ارسطو در این رساله کـه بیـان مـتن واقـع اسـت و
احتمال خلل و سستی در آن راه ندارد؛ زیـرا فـارابی فلسـفة ایـندو تـن را بـدون پیرایـه و غرایـب
میداند حکمت چیزی غیر از علوم و دستاوردهای بشری است و مـوهبتی خـداداد اسـت .هماننـد
فلسفه ایندو فیلسوف که مرجع و تکیهگاه است .در واقع رساله الجمع طرحی است کـه فیلسـوف
ما برای دیدار با فلسفه در ذهن داشته است یا نتیجـه تـأمالت وی دربـارة اینکـه هویـت فلسـفه در
جهان اسالم و بـرای باورمنـدان بـه ا چگونـه مـیتوانـد باشـد .در ایـن صـورت مـیتـوان گفـت
رساله الجمع ی

طرح پیشنهادی برای هویت فلسفه در میان مسلمانان باورمند به اسالم است.
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Abstract
Although al-Farabi’s treatise al- Jam’ Beyne Ra’yy AlHakimayn, affirms that the scope of the subject matter of
philosophy encompasses all beings, and this is, in fact, an
affirmation of the Greco-Aristotelian nature of philosophy,
from the attributes and descriptors he counts for philosophy
it can be inferred that, in this treatise, he had the Quranic
concept of wisdom in his mind for the term philosophy. The
present paper argues that al-Farabi views the nature of
philosophy as the knowledge of all beings, meanwhile the
way he has depicted the identity of this knowledge reminds
us of the religious concept of wisdom in the Muslim’s holy
scripture. In a broader sense, the identity of philosophy, as
depicted in this treatise, has a Greco-Aristotelian nature with
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a religious identity characterized with Qur'anic terms such
as persuasiveness, non-difference, lack of inconsistency in
its rulings and conformity with the actual text as expressed
by divine men to be received and emulated.
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