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Abstract 

Considering the central role of mashhūrāt (generally accepted beliefs) in creating unity among the 

members of societies and moving them towards happiness or misfortune, this paper has searched 

for various methods of spreading mashhūrāt in the works of Fārābī and Ibn Sīnā. Despite the fact 

that these two philosophers did not explicitly speak of such methods, it is possible to infer some of 

them from their works based on the criterion Fārābī has mentioned for motivating people to 

perform actions. One group of these methods is related to the field of education, which includes 

imaginative and persuasive methods, and the other group is related to the field of discipline, which 

includes persuasive and emotional sayings. Other types include imagination and its effects, 

resemblance to other generally accepted beliefs, soul’s faculties, law and shariī‘a (divine law), 

learning from childhood, rhetoric, dialectics, and habits. The conclusion is that the methods found 

in both philosophers’ works are complementary to each other, and that the methods of spreading 

mashhūrāt are the accompaniments of the factors of mashhūrāt, and that most people accept and 

follow mashhūrāt which have been spread by these methods, yet some are reluctant to accept. 
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 چکیده

وحدت و سوق جوامع به سمممت سمم ادت یمما شممقاوت  بممه  پژوهش حاضر ناظر به نقش محوری مشهورات در ایجاد
رغم عدم تصممری  سینا پرداخته است. علیهای ترویج مشهورات در آثار فارابی و ابنوجو در باب اقسام روش جست

توان بر اساس مالکی که از تأمل در آثار فممارابی مینممی بممر ایجمماد های ترویج مشهورات  میسینا به روش فارابی و ابن
همما اسممتنیا  هایی را برای ترویج مشهورات در آثممار آندر افراد به سوی انجام اف ال به دست آمده است  روش   انگیزه

شود که شامل طریق تخیلی و اقنمماعی اسممت و قسممم های ترویج مربو  به حوزه ت لیم میکرد. یک قسم از این روش 
شممود. اقسممام دیگممر شممامل تخیممل و آثممار آن  ی میدیگر مربو  به حوزه تأدیب است که شامل اقاویل اقناعی و انف ال

مقاربت با آرای مشهوره دیگر  قوای نفسانی  قانون و شری ت  فرا گرفتن از زمان خردسالی  صناعت خطابه و جدل و 
های ترویج میممان ایممن های ترویج مشهورات این است که روش شود. حاصل تأمل در هر یک از این روش عادات می

های تممرویج مشممهورات از لمموازم عوامممل مشممهورات هسممتند و شوند و روش یکدیگر محسوب میدو فیلسوف مکمل  
 ها  اقیال و در برخی  اکراه است.وسیله این روش ال مل اکثر افراد در قیال مشهورات گسترش یافته بهعکس

 های ترویج مشهورات  ت لیم  تأدیب  تخیل و آثار آن  قوای نفسانی.روش کلیدواژه: 
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 مسأله طرح

بر آن اسممت و   یمیتن  ییاست فراتر از حوزه ماهیات که منطق ارسطو  یگریز  مشهورات بحث در حوزه  
 یاف ال و کردارهمما یهاها و واکنشو میین کنش یسخن در مورد آن به مثابه سخن از قواعد و قوانین هنجار

راستای همسو کردن مردم با خممود و است. این آراء از جمله ابزارهایی هستند که به مدبران جام ه در   یانسان
( و نقش مهمی را در ایجاد وحدت و ائتالف میان 6و    108)پورصال    رسانندوصول به اهدافشان یاری می

کننممد؛ از ایممن حیممث ( ایفا می165-  1/364   المنطقیات؛ همو   1/421   المنطقیةالنصوص جوامع)فارابی   
بندی فارابی در ت یین فضیلت علوم و صناعات بر مینای قسیمی عظیم در اجتماع هستند و طیق تدارای فایده

(, در میممان 284   الفلسفیةاالعمالها و منف ت عظیم)فارابی   شرف و برتری موضوع  پی بردن به کنه برهان
 باشند.علوم دارای فضیلت می

و   یسممتههممای تممرویج شاهمما از روش صورتی عاید و مت لق مشهورات خواهد بود کممه آناین فضیلت در
های مناسیی بممرای تممرویج مشممهورات در جام ممه که روش مناسیی در جام ه برخوردار باشند؛ زیرا تا زمانی

کار گمارده نشود  این آراء برای جام ه و مدبران آن در جهت رسیدن به اهداف ناکارآمد خواهند شناخته یا به
هممای وجوی روش یممن مقالممه در صممدد جسممتها مترتب نخواهد شد. به همین منظممور اای بر آنبود و فایده

دار حکمت مشاء سینا به عنوان پرچمترویج مشهورات نزد فارابی به عنوان فیلسوف مدنی جهان اسالم و ابن
همما بممه مسممایل مینممایی و زیرسمماختی نظریممات یممک فیلسمموف است؛ شایان ذکر اسممت کممه برخممی پژوهش

دهند  یممک مسممأله از منظومممه تحت پوشش قرار می  پردازند  برخی دیگر که اکثریت مسایل پژوهشی رامی
کنند. ب ضی مسائل پژوهشی تکیه بممر مسممألگ دیگممری از منظومممه فکممری فکری یک فیلسوف را بررسی می

شمموند  ای مت ّلق و وابسته و درجگ دوم نسیت به قسم پیشممین محسمموب میعیارتی مسألهفیلسوفی دارند؛ به
هممای گردد؛ مانند پژوهش حاضر  زیرا بررسی روش ّلق اصلی آن برمیکه منف ت پرداخت به آن به مت  چنان

شممود و بررسممی آن و شاخگ میحث مشهورات محسوب می ای است که زیرمجموعهترویج مشهورات مسأله
به اهداف مشهورات در راستای ایجاد وحدت و همسو کردن جمهور بمما اهممداف مممدبران و مربیممان جام ممه 

 کند.  کمک می
ت ترتب منطقی  ابتدا چیستی مشهورات  سپس نقش مشهورات به منظممور روشممن شممدن به علت رعای

 گیرد.های ترویج مشهورات مورد مداقه قرار میاهمیت پرداختن به این حوزه و سرانجام روش 

 تعریف مشهورات   

(  249ها و ابزارها دارد)فرامممرز قراملکممی  نقش مهمی در اخذ روش  جا که تصور ما از هر ف الیتیاز آن
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های ترویج مشهورات  تصور خود را از آن روشن سازیم. فارابی الزم است پیش از پرداختن به میحث روش 
ها و یا نزد اهل ها یا نزد عالمان و عاقالن آنمشهورات را آرای گسترش یافته میان جمهور مردم یا اکثریت آن

کنممد و بممرای ایممن آراء ها م رفی میوی آنای از مردم در صورت عدم بروز مخالفتی از س هر صناعت و پیشه
ن اسممت  و شممود؛ ماننممد  شممکر ن متنقش داعی و برانگیزانندگی جهت انجام ف ل قائل می دهنممده  َحسممَ

(. وی در آثممار خممود  رری  را بممه عنمموان مفهمموم 124و  1/19  المنطقیااات کفممر  قیممی  اسممت )فارابی  
رو فممارابی از کنممد؛ از ایممنهای آن ذکممر میعنمموان خاصممه کالجنس  مشهورات و  ذائ ه  و  مؤثرة  را بممه 

دهد. از ویژگی مممؤثر و محممرد بممودن ایممن آراء مشهورات  ت ریف شرح االسمی و تحلیل مفهومی ارائه می
بیانگر کارکرد را ارائه داد. الزم به ذکر است که وی بممه صممورت   توان ت ریف رسمیجهت انجام ف ل نیز می

در مورد رری و انممواع آن سممخن بممه میممان آورده و رری را بممه یقممین و ظممن تقسممیم   بهالخطاتفصیلی در کتاب  
( و رری ظنی را به اعتقادی که در زمانی برای شخص حاصممل اسممت ولممی امکممان 456-457کرده)همان   

و مشهورات در جوامع را در قسممم نمموع ظنممی رری جممای  (461همان  رود ت ریف کرده)زوال آن در آینده می
گویممد گزینممد و می. فارابی صفت َحَسن را از میان اقسام ظن برای مشهورات برمی(464همان   داده است)

 .(2/392همان  ظن َحَسن همان رری مشهور نزد جمهور است)
الشاافا سممینا  کند)ابنمی رخممذمفهمموم  کممالجنس  مشممهورات  عنوان  بهرری را    فارابی  مانند  نیزسینا  ابن

  االشااااات؛ 128و  63  احااوال سفاا ؛ 58  ئلتساار اسااا؛ 100 ط مختصراالوساا ؛ 2/37)الطبیعیااات   
شممود و یبمما دقممت نظممر مشممخص م  تنهاآن    نقیضکه    گزیندبرمی  راظنی    یرری, رر  اقسام  میان  ازو  (  1/220

ئل  ؛ تسممع رسمما100  ختصراالوسااطمهممد)همو   دبه سؤاالت از این سنخ پاسخ می  ظرانسان بدون فکر و ن
رسممو   حاصممل کممهبه حوزه عمل افراد  وجوب تصدیق آراء مشهوره  آراء اینت لق   مانند  هاییویژگی  و(  58

الشاافا شمممرد)همو  برمی مشممهورات هایخاصه عنوان به راشهرت و تسلیم   و  استها در اذهان  مت ارف آن
.  (4  الشفا )جدل   96   الحکمةتقرا عنده منمافی؛  58   ئلتسر اسا؛  118   النجاة؛  2/37   )الطبیعیات 

 وی ایممن بر عالوه است.  پرداختهاالسم و تحلیل مفهومی مشهورات شرح به فارابی  مانند  نیز  سیناابنبنابراین  
همما و انسممان را از تمممامی آموختنیدر مقام تمییز میممان اولیممات بمما مشممهورات(  در طرحی موسوم به فطرت)

خلقیممات و انف الیممات  مجممرد   چه از طیی ت انسانی او برخاسممته اسممت اعممم ازآناکتسابات  استقرائات و  
و انسممان در ایممن حالممت  در این شرایط  قوۀ عقالنی و وهمی و حسی انسان با او همراه اسممت    کند. الیتهمی

وی در ایممن به بیان دیگممر    (.220/   1   االشااات  قادر به حکم کردن در باب آراء مشهوره نخواهد بود)همو 
ی)با ت ریممف از طریممق علممل مشممهورات( بممه نمموع دیگممری از طرح  با برشمردن علل مشهورات به شیوه سلی



             53  / نایسو ابن ی مشهورات از نگاه فاراب جیترو یهاروش  ؛یرخانیام ،یریپورصالح ام               

 

 .1شودت ریف رسیده است که حد کامل نامیده می

 نقش مشهورات   

های ترویج مشهورات به نحممو اجمممال بحثممی در بمماب  اهمیممت و الزم است پیش از پرداختن به روش  
حدی است که وی فممردی را نقش مشهورات در اجتماع صورت گیرد. اهمیت مشهورات در دیدگاه فارابی تا 

که اف الش موافق با مشهورات جمیل نزد جمهور باشد  هرچند که عالم به علوم ُاولی)احتماال همممان علمموم 
داند تا کسی را که عالم بممه علمموم نظممری و عملممی باشممد اممما تر مینزدیک   2نظری( نیاشد  به فیلسوف بودن

(. علت این اسممت 100-101   فصول منتزعهابی   اف الش مخالف با مشهورات جمیل نزد جمهور باشد)فار
کسی که اف الش موافق با مشهورات جمیل است میان مردم از مقیولیت باالتری برخوردار اسممت نسممیت بممه 

دهندۀ کسی که اف الش مخالف با مشهورات جمیل است؛ زیرا تی یت از مشهورات جمیل میان مردم نشممان
که او خود بممه شود؛ عالوه بر اینشهورات جمیل برای مردم قائل میاحترام و کرامتی است که فرد موافق با م

های عقل سلیم این است که فرد خممود این مشهورات جمیل م تقد است. افزون بر این مطلب یکی از نشانه
را از همان ابتدا مخالف مشهورات جمیل میان مردم قرار ندهد؛ هر چند که ممکن اسممت مشممهورات میممان 

شود. یکی از مصادیق بارز آن د؛ زیرا مخالفت از سوی عامه سیب طرد وی از اجتماع میمردم نادرست باش 
السالم( با قومی که پرستندۀ اجرام توانیم در قرآن کریم طی گفتگو و مناظرۀ میان حضرت ابراهیم)علیهرا می

 (:82 -75آسمانی مانند ستاره و ماه و خورشید بودند مشاهده کنیم)ان ام: 
ای را دیممد  گفممت: ایممن پروردگممار و را فراگرفممت و سممتارهالسالم(  )علیهتاریکی شب ابراهیمکه  هنگامی

کنندگان را دوسممت نممدارم؛ چممرا کند  چون غروب کرد  گفت: غروبمالك من است که تدبیر امور عالم می
کنممد گفممت: ایممن میکه ماه را دید که طلوع گاه ماه در پی آن برآمد, هنگامیها درخور تدبیر نیستند. آنکه آن

پروردگار و مالك من است و تدبیر امور در اختیار اوست؛ اما وقتی آن هم غروب کرد گفت: اگر آن کس که 
گمان در زمره مردم گمراه خواهم بود. پس از آن خورشید از افق حقیقتًا پروردگار من است مرا راه ننماید  بی

تممر اسممت؛ اممما ن پروردگار من است این از همه بممزر برآمد و چون خورشید را در حال طلوع دید گفت: ای
اید چه شریك خدا شمردهکه خورشید نیز غروب کرد گفت: ای مردم  من از شرك ورزیدن شما و از آنهمین

ها و زمین را پدیممد آورده اسممت و مممن بممه غیممر او تردید  من به کسی روی کردم که آسماندور و برکنارم؛ بی

 
 (.169  فرامرز قراملکی)های شیء استعلت ۀکننددانند که بیانآن میترین ت ریف)حد کامل( را ای کاملعده. 1
فمارابی فرقمی میمان فیلسوف کسی است که به فضایل علوم نظری آراسته است و این قوت را دارد که علوم خود را در میان مردم و جوامع به کار گیرد. در دیدگاه   .2

 (.184-183  الفلسفیةمالاالع فارابی  فیلسوف علی االطالق و رییس اول نیست)
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 (.138تا  137)صفوی  ز مشرکان نخواهم بودتمایل نخواهم یافت و ا
ها را م کممه ها به سوی پروردگار در ابتدا رای و عقیدۀ آنالسالم( در آغاز دعوت آنحضرت ابراهیم)علیه

توان آن را جزء مشهورات جمیل میان قوم محسوب کردم در مورد پرستش ستاره  ماه و خورشید پذیرفت می
گاه و متنیه ساختن آن گاهها همراهی کرد  آنو با آن کنندگی اجرام آسمانی  قوم را ها نسیت به ویژگی افولبا آ

 ها برای پرستش کرد.  متوجه عدم استحقاق و شایستگی آن
علت دیگر قرابت فرد موافق با مشهورات جمیل میان مردم در نظر و عمل با فیلسوف بودن این است که 

؛ زیرا ویژگی پذیرش و عمل کردن در راسممتای مشممهورات جمیممل این فرد از آموختن علوم نظری ابایی ندارد 
دارد. اما کسی کممه عممالم بممه علمموم نظممری اسممت و اف ممالش میان مردم  او را از آموختن علوم نظری باز نمی

مخالف با مشهورات جمیل نزد جمهور است  به طور طیی ی در جهت اف الی موافق با مشهورات حسن نزد 
(. علممل دور بممودن او از مقممام فیلسمموف بممودن را 100-101   فصااول منتزعااهارابی   کند)فجمهور اقدام نمی

 جو کرد. وتوان در سلب علل فردی که اف الش موافق با مشهورات جمیل میان مردم است جستمی
در بیان نقش مشهورات باید گفت فارابی مشهورات را عامل وحدت و ائتالف و مایگ انس و الفت میممان 

داند و ایممن آراء را سرمنشممأ بممروز ها در اخالق  زبان و ب د مسافت میبا وجود تفاوت آن  های مختلفامت
. همممو  364-365/    1  المنطقیااات کنممد)همو   اف ال مشترکی از سوی مردم جوامممع مختلممف قلمممداد می

مشهورات توان این نظریگ فارابی را به دیگر اهداف اجتماعات ت میم داد و  (. می1/421   ،المنطقیةالنصوص 
ای قوی در جهت وصممول بممه هایی که خود فارابی بیان داشته  محرکی مؤثر و برانگیزانندهرا بر اساس ویژگی

دیگر اهداف اجتماعات دانست. همچنین دیدگاه فارابی دربارۀ ایجاد وحدت میان جوامممع و نقممش اساسممی 
کممه مممردم جوامممع شممد. توضممی  اینتواند مؤیدی برای نظریه او در باب تممدبیر مممدن بامشهورات در آن  می

آمیزی کنار یکممدیگر داشممته باشممند کممه توانند زندگی مسالمتمختف با وجود تفاوت در اخالق و زبان  می
 در زندگی مردم جوامع خواهد بود.نتیجه آن آرامش و صل  

حممواالت توان به نقممش مینممایی مشممهورات در اسینا میدر بیان اهمیت و نقش مشهورات از دیدگاه ابن  
ها و ها  به خواننده خود در باب مطال ه و تأمل در حمموزه مدینممهسینا در میحث مدینهها توجه کرد. ابنمدینه

کند و حتی علت انتقممال سیاسممات را عوامل تغیر و ثیاتشان و همچنین جهات پیشرفت و تنزلشان توصیه می
(. بنمما بممر 55  المنطقفیالموجزة؛  37   موع المجکتابسینا   کند)ابنوجو میها جستدر تغیر احواالت آن

تر برای مشهورات آورده بودم مانند نقش مشوق بودن مشممهورات بممرای مممردم در هایی که فارابی پیشویژگی
به حوزه عمل افراد  وجمموب   آراء  اینت لق  شمرد  مانند  سینا برای مشهورات برمیجهت انجام اف ال م و ابن

کممه مشخصممه اصمملی شهرت و تسلیم    است ها در اذهان  رسو  مت ارف آن  حاصل  کهتصدیق آراء مشهوره  
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  الشاافا)الجدل ؛  58   ئلتسر اسا   118   النجاة؛  37  /2  الشفا)الطبیعیات  مقدمات مشهوره است)همو   
گیری ای که میممان مشممهورات و اجتماعممات انسممانی وجممود داردممم زیممرا اسمماس شممکلو رابطگ دو سویه   (4

شود که مشممهورات از جملممه عوامممل تأثیرگممذار بممر مممردم و نتیجه می  سانی است ممشهورات  اجتماعات ان
ها و نیازهممای ها هستند و بر اساس اهداف مدینهها و حتی انتقال سیاسات آنها و تحول مدینهاجتماعات آن

گیرند و ابزار مناسیی در جهت تی یت مردم و سوق دادن جام ممه بممه سمممت هممدف جام ه و زمان شکل می
(. 108شوند)پورصممال    بر مدینه و عاملی در جهت ص ود و یا نزول مدینه از سوی خصم محسوب میمد

هممای کارآمممدی شود که مشهورات از روش الیته وصول به اهداف مدینه به وسیله مشهورات زمانی میسر می
ر جام ه نخواهند های کارآمد برای ترویج نیاشد  مشهورات تأثیری دبرای ترویج برخوردار باشند و تا روش 

 داشت.

 های ترویج مشهورات  روش

اعممم از تشممابه و مشهورات به دلیل تنوع عوامل مانند انف االت نفسانی و تخیالت  تقارب مشهورات     
محاورت و مجاورت و عادات   یکه به اقتضا  یقانون و شری ت  احکام و امور  و  گانه انسانتقابل  قوای سه

الشاافا سممینا  ؛ ابن411و 11/ 1  المنطقیااات؛ 1181  الکبیرموساایقیابی  کنممد) فمماریمممردم شممهرت پیممدا م
و  46و  47  المنطااقالموجزة؛ 33  المجموع کتاااب؛ 102  مختصراالوسااط؛ 37 و 39 /2  )الطبیعیااات 

؛  رازی  42  المااوجزالمنطق؛ 116  الادایااة؛ 385  الحکمااةالنجاااة و عیو ؛ 423  الشاافا)الایات ؛ 55
بممرای تممرویج و انتشممار  هممای چندگانممهاز روش  2  تنوع اقسام مشممهورات1( و به تیع آن268   االشاااتشرح

های وصول بممه فضممایل و بممه طممور کلممی توان در راستای روش ها را میبرخوردار هستند؛ از جمله این روش 
  3رینظمم یابی بممه فضممایل چهارگانممه وجو کرد. فممارابی بممرای دسممتعلوم و صناعات از دیدگاه فارابی جست

شمموند)فارابی  کممه از عوامممل سمم ادت انسممان محسمموب می 1و صممناعات عملممی 5  خلقممی4فکممری

 
تموان از تأممل در اقسمام و آثمار مشمهورات و اصمناف علمم ممدنی وی بمه عواممل امما میفارابی در آثار خود تصریحی در باب عوامل مشهورات نکرده است؛   .1

توان این عوامل را نیز از اسیاب اما می  کرده استسینا نیز در آثار خود برخی از عوامل را به عنوان اسیاب مشهورات  ذکر نگیری مشهورات دست یافت. ابنشکل
ای عواممل مشمهورات از دیمدگاه فمارابی و بررسی مقایسمهپورصال  امیری  سیده ملیحه     اطالعات بیشتر را بنگرید به: امیرخانی  مهناز  مشهورات لحاظ کرد.

   سال دوم.2  شماره 1394  پاییز و زمستان مجله هستی و شناختسینا   ابن
 اذ نمود.توان به ازای هر عاملی از مشهورات  قسم متناسب به آن عامل را لحاظ کرد و بال کس به ازای هر قسم از مشهورات سییی مختص به آن را اتخمی .2
 .(119  ةیالفلسفاالعمالباشد)فارابی  ها م رفت نسیت به موجودات به نحو یقینی علمی می. علومی که مطلوب غایی آن 3
 (.151   سازد)همانترین امورات در جهت نیل به س ادت قادر میترین و شایستهباشد که انسان را برای استنیا  مفیدسمی از قوه فکری می. ق 4
 شمود )هممو . فضایل و خیرات جزء نزوعی انسان مثل شجاعت و عدالت و سخاوتمندی و ... است که به شر   عادت و ممارست مداوم بمر انسمان چیمره می 5

 (.30  فصول منتزعه
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دهد. او فضایل نظممری و نشممر آن را در میممان دو طریق ت لیم و تأدیب را پیشنهاد می  (119  الفلسفیة االعمال
نممد. فممارابی داعموم مردم از طریق ت لیم و فضایل خلقی و صناعات عملممی را از طریممق تأدیممب مقممدور می

کند و ت لیم را از شیوۀ سممخن و گفتگممو و تأدیممب را از های آموزش در ت لیم و تأدیب را از هم مجزا میشیوه 
داند. فارابی در شیوۀ تأدیممب از ایجمماد ملکممگ عممادت پذیر میروش گفتگوی تؤام با عمل و انجام ف ل امکان

کند و از این طریق ایممن فضممایل را بممه اده میبرای رسو  فضایل خلقی و صناعات عملی در میان مردم استف 
کنممد و از ایممن جهممت عممزم افممراد را در جهممت انجممام اف ممال صممورت ملکممگ عملممی بممر مممردم مسممتولی می

(. به این ترتیب فارابی ویژگی جزم عزم و برانگیزانندگی به سوی انجام اف ال را از 165انگیزاند)همان   برمی
داند. این ویژگی)برانگیزانندگی در جهت انجام اف ال( یادآور خاصه طریق هر دو روش قول و ف ل میسر می

مشهورات ی نی محرد بودن و برانگیزاننده بودن این آراء برای انجممام اف ممال از دیممدگاه فممارابی اسممت)همو  
هممای توان این ویژگی مشهورات را به عنوان مالکی برای رخممذ روش (. بر این اساس می124/  1   المنطقیات

کممه عمممل بممه مشممهورات طممی مشهورات با توجه به انتخاب خود فارابی لحاظ کرد. با توجممه بممه این  ترویج
گیرد که به طور طیی ی مرحله اول آن آشنایی با این آراء و سپس پذیرفتن آن م الاقل برای فرایندی صورت می

هممای آشممنایی و جمله روش توان از باشد  پس میمشهوراتی که در مرحله اول انتشار و فراگیری هستندم  می
و  63( و تخییل)همممان  63)همان  3(, اقناع62   فصول منتزعه)همو   2ترویج مشهورات را صناعت خطابه

های حصول فضممایل و خیممرات در دیممدگاه برشمرد. به این ترتیب شیوۀ ت لیم و تأدیب را م که از روش   4(64
هممای ی نی ویژگی برانگیزاننممدگی از جملممه روش توان با توجه به  مالد فوق   شود م میفارابی محسوب می

ترویج مشهورات محسوب کرد. فارابی ت لیم را طی فرایندی به مراحل  تصممور)م رفت و ادراد نسممیت بممه 
کند. آنگاه مرحلگ تصدیق را بمما توجممه بممه طیممع و ها منتظم میامور بدون ایقاع نسیت( و سپس تصدیق به آن

او   سممازد.کند و روش اقناعی را نیز به دو قسم منقسم میناعی تقسیم میعادت مردم به دو روش برهانی و اق
ها م مانند م رفت واجب ت قل و تصدیق برهانی کلیات و حقایق را به نفس ذات خود این حقایق و م انی آن

های آن ماننممد كحکممام و اتقممان و الوجود  مراتب عقول و اف الشان  جواهر آسمانی  اجسام طیی ی و ویژگی
 

یابی به تجربیات بر اثر انجام صناعت به طور علم بر کلیات و قوانین آن صن ت و دومین قوه با دست ۀ دو قوه نهاده شده است. اولین قوه, قو  گ.  این فضیلت بر پای1
 (. 82و  81  العلوم احصاءشود)همو  مکرر و مشاهدات حاصل می

ای که منجر به پذیرفتن و اقناع از سوی شنونده و طرف مقابل شود و باعث شود که طرف مقابل از امری دوری گزیند یا بمه آن هرانی به گونقدرت گفتگو و سخن  2
 (.62  فصول منتزعه همو روی آورد)

 (.63  کند)همانشخص شنونده و مخاطب پس از اذعان و تصدیق به امری, قصد به انجام امری می 3
شمود و از آن کنمد یما از چیمزی گریمزان میشود و  به آن تمایمل پیمدا میکه مخاطب به سوی طلب و خواست چیزی برانگیخته می  مقصود از تخییل این است4 

کند اگر چه تصدیقی برای این امور صورت نگیرد. اکثر مردم با تخیل خود اموری را دوست دارند و یا از چیمزی خشممگین شمده و از آن اجتنماب کراهت پیدا می
 (.64و  63   ها نسیت به این امور با تخیلشان مخالف باشد)همانند هر چند علم آنورزمی
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هایی که در تضمماد بمما مدینممه نایت و عدل و ...  رئیس اول, وحي  مدینه فاضله و اهل آن  س ادت و مدینهع
دانممد و علممم برهممانی حاصممل از آن م لومممات را فاضله هستند و ... م  برای حکمای مدینه فاضله میسر می

ها برای اکثممر مممردم میسممر آن  نامد؛ ولی فهم این م لومات را به شیوۀ برهانی و یقینی و نفس ذاتفلسفه می
ها از لحاظ طیع و فطرت و یا عادت قادر بر ادراد و تصور و تصدیق این امور نیسممتند؛ از داند؛ زیرا آننمی

شمموند. یممک قسممم از این جهت برای تسهیل آموزش به تصدیق اقناعی در کنار تصدیق برهممانی متوسممل می
باشد( اسممت کممه از تر میتر و نزدیک که نزد مردم م روف هایی)روش تصدیق اقناعی به واسطگ خیال و مثال

گیرد. فارابی علوم مشتمل بر م لومات حاصل از این طریق تصدیق اقنمماعی را   صورت می1طریق محاکات
شوند. فارابی نامد. قسم دیگر روش تصدیق اقناعی در قالب خطابه و قیاسات جدلی به کار برده میملت می

 167  الفلساافیةاالعمالنهممد)همو  لومات را فلسفه ذای ممه مشممهوره و برانیممه نممام میملکه مشتمل بر این م  
(. بر اساس این توضیحات هممر دو 131-132الحروف   ؛ کتاب143   الفاضلةالمدینةاهلآااء؛  184و    177و

و تخیممل و روش ت لیم و تأدیب و ابزارهای آن  مانند محاکات و تماثیل و فلسفه ذای ه مشهوره  و انف الیات 
توان محتمموای مشممهورات را شوند؛ به این صورت که میهای ترویج مشهورات محسوب میعادت از روش 

در قالب آثار تخیلی به صورت انواع و اقسام محاکات و تماثیل  مانند ش ر و موسیقی و فیلم و نقاشممی و... 
تمموان بممر انف مماالت افممراد  قممی دیگممر میبه مردم ارائه داد تا در اذهان و قلوبشان تأثیر و رسو  کند. بممه طری 

تأثیراتی گذاشت که مردم به سمت انجام اف ال مطابق با مشهورات همممت گمارنممد؛ ماننممد غلیممان عمموار  
نفسانی همچون رحمت و شفقت برای کمک به فقراء و بیم از مجازات بممرای دوری از نممواهی یمما از هممر دو 

ها را به انجام اف ال دت بر اذهان افراد مستولی شوند و آنروش استفاده کرد تا مشهورات به صورت ملکگ عا
 وادارند.

توان با تأمل در آثار فارابی با توجه به مالد یاد شده م ی نی ویژگی روش دیگر ترویج مشهورات را می   
برانگیختگی به سوی انجام اف ال م اقاویل انف الی و مکمل آن ی نممی تخممیالت آدمممی اسممتنیا  کرد)همممو  

(. فارابی انف االت نفسانی و تخیالت را از عوامل مهم بسیاری از اخالقیات و 167-168   الفلسفیةعمالاال
 سممخنان اثیممات و انکممار    جهت  در  هاآن  (  خواست و تمایل1181و    67   الکبیرموسیقیاف ال مردم )همو   

 و نفمموس  در اقاویممل و آراء اسممتیالی جهممت در قوۀ عظیم و نقش قابللت جو لله  دارای  افراد   متقاعد کردن
 .(471-1/472   المنطقیات همو )کندعنوان می ت صب و حمیت ایجاد

سممینا  داند)ابنسممینا انف مماالت را حاصممل ارتیمما  عقممل عملممی بمما قمموه حیمموانی نزوعممی میابن
 

چه حاصل قوه نزوعمی آدممی اسمت ماننمد انف ماالت و آن  مزاج بدن  یکی از وظایف قوه متخیله آدمی است که کارکرد آن الگوبرداری از محسوسات خارجی  1
 (.143  11-10  الفاضلةالمدینةاهلآااء  ثیل است)هموم قوالت است. محاکات ت ابیر دیگری از مناسیت و تم
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  عوامممل   از   یکممی   عنوان   به   را   قسم   این   و   (118   سینائل ابناسا؛  330   الشفا)جدل    2/37   الشفا)الطبیعیات 
؛ 33   المجموع کتاااب؛  102   االوسااطمختصر ؛39   الشاافا)جدل )همممو  آورده  خممود  آثار  اکثر  در  شهورات م 

؛ 43   الموجزالمنطق؛  37   ئنالخزامفاتیح؛  119  پالحکمةالنجاة و عیو ؛  46و    55؛  المنطقفیالموجزة
 انسمماني  طیی ممت  اقتضای  و  نفسانی  ملکات  نفسانی   آثار  عنوان  به  آن  از  آثار  برخی  در  و(  1/221   االشااات

   االشااااات؛ 46  المنطااقفیالموجزة؛ 43  المااوجزالمنطق؛ 37  ئنالخزامفاااتیحهمو  اسممت) کممرده یمماد
 آدمی  انف االت  و هیجانات عواطف  .کندمی م رفی ف ل سو به انسان محرد را انف االت  ایناو . (1/220

 از برخی تقویت با کهطوریبه شوند؛می محسوب  الاف انجام جهت در  قوی  ایبرانگیزاننده  و  فطری  عاملی
  ؛کممرد  رذایممل از نهممی یمما و قمموانین انجممام به ملزم  را  هاانسان  توانمی  دیگر  برخی  تض یف  یا  آدمی  انف االت 

گشمما  تواند بسیار راه بنابراین برای ترغیب افراد به سمت انجام اف ال مطابق با مشهورات  استفاده از این عامل می 
موسیقی و الحان آن است؛ چراکه طیق مالد یاد  همراه تخیالت   یکی از مصادیق و موارد این عامل به  باشد. 

یابی بممه خیممرات نفسممانی ماننممد علمموم و حکمممت  شده  برانگیزانندۀ شنوندگان به سوی اف ال مطلوب و دسممت 
ر تممرویج و گسممترش تمموان آن را یکممی از عوامممل مممؤث؛ از این جهت می( 1181  الکبیر موسیقی است)فارابی  

بخش  الحممان انف ممالی و مشهورات در جوامع محسوب کرد. فارابی اصناف الحان را تقسیم به الحان لممذت
توان بر اساس این سه صنف  آرای مشهوره مختص به هر یک را ( که می1171کند)همان   الحان خیالی می

م مخممیالت اسممت م  اصممناف مختلممف تأثیر مستقیگسترش داد. یکی دیگر از مصادیق انف االت م که تحت
ای است که منافع صممنف الحممان خیممالی موسممیقی را در منممافع ش ر است. نقش مخیالت در اش ار به گونه

بخش و انف ممالی در تممداخل بمما (. به گفتگ فارابی دو صنف لحن لذت67دهد)همان   اقاویل ش ری قرار می
گسترده است و در خود دو صنف دیگممر را جممای  صنف خیالی قرار دارند و به عیارتی صنف مخیالت بسیار

بخش قممرین که با لحن لذتها تابع انف االت نفسانی هستند و اقاویل زمانیدهد؛ زیرا بسیاری از تخییلمی
کنند و لحنی که در آن تمام این سه صنف لذت و تأثیرگذاری و شود  توجه شنونده را بیشتر به خود جلب می

و برترین و مفیدترین لحن موسیقی خواهممد بممود. فممارابی اف ممال ایممن صممنف را  ترینخیال جمع شود  کامل
گوید اگر اصناف موسیقی قممرین بمما اقاویممل شمم ری شمموند  دهد و میجزیی از اف ال اقاویل ش ری قرار می

-1185تر نایممل خواهنممد گشممت)همان  تر خواهند شد و به مقصود مورد نظر نیز سریعاقاویل ش ری کامل
1184)1  . 

 
کند کمه در جهمت رسمیدن بمه بخشی اخذ میکند و امور جدی را به عنوان امور  منف تفارابی اصناف ش ری را به منظور امور جدی و امور ل یی است مال می  .1

کند که آن همم در نهایمت بمه اهمداف اممور جمد  در جهت راحتی افراد است مال می شوند و امور ل یی را ترین مقصود انسانی)س ادت قصوی( است مال میکامل
 (.1184-1185  الکبیرموسیقیشوند)همو  منتهی می
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توان به گزارش فارابی از اصناف اش ار یونانی پرداخت که ارسطو در صناعت در راستای میحث فوق می
کند  بممه دو نمموع از ها را ذکر کرده است. فارابی از میان انواع اش ار در کنار سایر انواعی که اشاره میش ر آن

هوره از خیرات و شرور است و نوع ایامیو را پردازد که مختص اقوال مشمی 2و دراماطا 1های ایامیوها به نامآن
نیز یممادآور خیرهمما و امممور   4و دیثرمیی  3داند. انواع طراغوذیاها و رجزها و هنگام خشم میمخصوص جنگ 

شممود و در نمموع ها و ُمُدن نیممز مممدح و تجلیممل میکه در طراغوذیا مدبر مدینه  محموده هستند؛ با این تفاوت
شوند. به این ترتیب  فممارابی اصممناف اشمم اری را کممه در رات کلی یادآوری میدیثرمیی فضائل انسانی و خی

دهد. از نظر وی  دو نوع رفیقی کنند  مدنظر قرار میترویج مشهورات و اخالق محموده نقش مهمی ایفا می
 ذکرکنند و به نیز از انواع اش اری هستند که مقدمات سیاسی و نوامیسی و قانونی را توصیف می 5و ریطوری

 (.495-1/497  المنطقیاتپردازند)همو  ها میرانی پادشاهان و وقایع آنشیوه حکومت
ها به سمموی انجممام های ترویج مشهورات مطابق مالد یاد شده در برانگیختن انسانیکی دیگر از روش 

 (. 395-396  الفلسفیةاالعمالو آثار حاصل از تخیالت انسانی است)همو   6اف ال  تخیالت
ن تخیالت در فرایند انجام اف ال از دیدگاه فارابی در حدی است که او منشأ اشتیاق و میل به ت شأاهمی

دهد و ف لی را که منشأ آن ناشممی انجام اف ال را به موازات فکر و منطق و سنجش  احساس و تخیل قرار می
نهممد. او اختیار نممام می اشد کر باز احساس و تخیل باشد  اراده  و ف لی را که منشأ آن ناشی از  سنجش و ف

شممود)همو  حتی در فرایند شناخت و استنیا  عقلی و انجام اف ال  نقش م اونت را برای متخیلممه قائممل می
( و تخیالت را از عوامل مهم بسیاری از اخالقیات و اف ال مردم قلمداد 102و   100   الفاضلةالمدینةاهلآااء
(. چممه بسممیار تخممیالت انسممان کممه بمما علممم و ظممن او در تضمماد 1181  و  67   الکبیرموساایقیکند)همو   می

 
قع جدل شوند و است مال آن در موا باشد که دارای وزنی م لوم است و در آن اقاویل مشهوره از خیرات و شرور یادآوری میایامیو  یک نوع از انواع اش اری می  .1

 .(1/496  المنطقیاتو هنگام خشم و  اندوه است)همو   و جنگ
ای در آن یمادآوری باشد و تنها تفاوت آن با  نوع ایامیو این اسمت کمه امثمال و آراء مشمهوره باشد که درست مانند نوع ایامیو میدراماطا نوعی از انواع اش ار می  .2

 جا(.رسد این مفهوم از اقاویل مشهوره به مفهوم مقیوالت نزدیک باشد()هماننظر میشود که نزد اشخاص و افراد م لوم باشد)به  می
مانند لذت بردن از این صنف ش ر به هنگام استماع آن  به یمادآوری    طراغوذیا  صنفی از اصناف اش اری است که دارای وزن م لومی و چندین ویژگی است  .3

ها  اسمتفاده از ایمن نموع شم ر بمرای نغممه سمرایی در وصمف هاست  مدح و تجلیل مدبران مدن و مدینمهجام آنامور خیر و محمودی که مشوق افراد به سمت ان
 جا(.پادشاهی که از این جهان رخت بربسته است)همان

فضائل انسانی یمادآوری دیثرمیی صنفی از اصناف اش ار و دارای وزنی ض یف در نسیت با صنف طراغوذیا است و در آن خیرات کلی  اخالق کلی محمود و   .4
 جا(.شود)همانمی

ها روش پادشاهان و  وقایع و  اخیار آنمان بیمان شود و در آنها اقاویل و مقدمات سیاسی و قانونی وصف میرفیقی و ریطوری از انواع اش اری هستند که در آن.  5
 (.497شود)همان  می

ها از حواس را انجمام ای است که وظایف سه گانه حفظ صور محسوسات ب د از غییت آنقوه متخیله قوه   خیال و متخیله در آثار فارابی به یک م نا هستند.  ۀ قو  .6
سممازد)همو  کنممد و همچنممین ب ضممی از صممور را از هممم منفصممل میدهممد و ب ضممی از صممور را بمما ب ضممی دیگممر بممه انحمماء مختلممف ترکییممات ترکیممب میمی
 (.28  ل منتزعهفصوهمو  ؛ 84 و 82  الفاضلةالمدینةاهلآااء
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( و آدمی در اف ال خود متأثر از تخیالت خویش باشد. فارابی علت 502-1/503   المنطقیاتباشند)همو   
عدم وجود قوه رویه به صورت طی ی در انسان یا عدم وجود رویه بر اثر اسممتفاده و تممأثیر مسممتمر این امر را  

؛ علممت اسممتفاده مکممرر و عممادت بممه (64   فصول منتزعهداند)همو   الت در نسیت با رویه میانسان از خیا
باشد؛ اشان ی نی حس و تخیل میض ف جمهور مردم در بنیان ادراکیتأثیرپذیری از خیاالت و آثار هنری   

وال بمما اوزان و امور طیق اهداف خود به قرین کردن اقمم  به همین علت مدبران ُمُدن جهت تدبیر عالم و انتظام
(. یکی از مصادیق هنر  صناعت ش ر 504/  1   المنطقیاتپردازند)همو   تألیف الحان و اقسام دیگر هنر می

نقش تخییل  تاثیر در قوۀ نزوعیه فرد بدون روّیت و تصدیق و سنجش براساس مالد است؛ در واقممع است.  
تمموان او را دچممار یاو  م یدر عمموار  نفسممان شخص در متأثر شدن از تخیل  از خود اختیار ندارد و با تأثیر

 ش ر و آثار تخیلی در جهت وصول به س ادت یمما شممقاوت اسممتفاده کممرد.  یهیجان مفر  کرد و از این ویژگ 
پردازد. او سممه صممنف از فارابی در آثار خود مطابق با اهداف س ادت یا شقاوت به تقسیم اصناف ش ری می

پممردازد. یکند و به بیان اصناف محمود میم یدیگر را مذموم م رف   اصناف را محمود و پسندیده و سه صنف
و   یاو صنف اول محمود را اصالح قوه ناطقه  هدایت اف ال و افکار به سمممت سمم ادت  تخییممل امممور الهمم 

و ثالق را اصممالح و ت ممدیل عمموار    یها  و تقیی  شرور و صنف ثانجودت تخییل فضائل و بزرگداشت آن
-65   فصااول منتزعااهکنممد)همو   همما عنمموان میو ض ف نفس و هدایت و ت دیل آن  وه منسوب به ق  ینفسان

(؛ بنابراین تخیل با تحریک و به حرکت واداشتن انسان به سمت پذیرش و بممرانگیختن انسممان بممه سمموی 63
خیالت را سینا نیز به تیع فارابی در فرایند انجام  اف ال تابن کند.انجام اف ال  به اهداف مدبر مدینه کمک می

سممینا  نامد)ابندر کنار فکر به عنوان میادی ب ید  و به تیع تصور و تصدیق غایت را نیز تخیلی یمما فکممری می
 (.286و  285   الشفا)الایات 

 اقاویل خُلقی

واسطگ القای اخالقی ساختگی و تصّن ی اقاویل ُخلقی  اقاویلی هستند که شیوه و طریقگ مخاطب را به 
دهند و بر اثر آن مخاطب به اف ممالی  ه شخص دارای چنین اخالقی باشد  شکل یا تغییر میک در او بدون این

کنند. او ایممن سممنخ کند که افراد در کسوت به علم یا متخلق به آن خلق  عمل میشود و اقدام میمتمایل می
هممای مممورد وش (. یکممی از ر472/  1   المنطقیاااتشمممرد)فارابی   از اقاویل را از صنف اقاویل ُخطیی برمی

 تواند تأثیرگذاری بر انف االت و استفاده از خیاالت و مثاالت باشد.استفاده خطیب می
ای دانست کممه بمما سممایرآرای مشممهوره توان شکل گرفتن آراء مشهورهروش دیگر ترویج مشهورات را می

تشممابهی کممه میممان آراء مورد پذیرش واقع شده میان اجتماع تشابه و تقابل داشته باشد؛ زیرا جمهور به دلیل  
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همما بممه سممرعت تممرویج دهند و به این دلیل میممان آنوجود دارد به سرعت به قیول آرای مشهوره جدید تن می
گیرنممد بممه عنمموان شود. فارابی از چنین آرایی که بر اثر شیاهت یا ضد بودن آرای مشهوره دیگر شممکل میمی

سممینا نیممز از ابن (.411 کند)همان شهورات محسوب میها را نیز به عنوان مکند و آنمقدمات جدلی یاد می
؛ 47   المنطقفیالموجزةسینا   رابطگ تشابه و تقابلی که میان آرای مشهوره وجود دارد  سخن گفته است)ابن

دانممد کممه از جهممت . فارابی حکم آرای مشهوری را که متشابه باشند  رابطه تمثیلممی می(37   الشفا الجدل 
ارنممد و حکممم آرای مشممهوری را کممه متضمماد باشممند از جهممت تضادشممان  متضمماد تماثممل حکممم واحممدی د

شممود و از جملممه آالت . این شیوه  اسممتنیا  ذایممع از ذایممع نامیممده می(412/  1   المنطقیات)فارابی   داندمی
 .شودصن ت جدل محسوب می

نون و شممری ت های ترویج مشهورات یا برخی از مشهورات  تدوین آن در قالب  قممایکی دیگر از روش 
شوند  افراد خود را ملزم به انجام آن که آرایی در قالب قانون و شری ت به جام ه عرضه میاست؛ زیرا زمانی

شوند. شری ت در م نای عام قوانینی را در کنند و لذا قوانین به طور طیی ی جزء مشهورات آن جام ه میمی
د از سوی جمهور مردم یا جماعتی از مدبران جام ممه و توانکند؛ این قوانین میجهت اف ال آدمیان وضع می

(. اگر وضع قمموانین از سمموی مممدبر واحممد و منیممع وحیممانی 2/11یا توسط مدبر واحدی تشریع شود)همان   
توان روش دیگممر تممرویج مشممهورات را باشد  شری ت به م نای خاص کلمه خواهد بود. در همین راستا می

ای از بندنممد؛ زیممرا در عهممود مجموعممهها با یکدیگر میراد یا اقوام یا ملتهایی لحاظ کرد که افعهد و پیمان
ها هستند؛ بنممابراین بممه مممرور زمممان و بممه شممر  گیرند که دو طرف عهد ملزم به رعایت آنقوانینی شکل می

 ها به صورت آراء پذیرفته شده میان دو طرف و مشهورات میممان دو طممرف پابرجا بودن عهود  قوانین میان آن
 آید.در می
  الحکمااةالنجاااة و عیو ؛ همممو   423   الشفا)الایات سینا   انسان)ابن  گانهسه  یقوا  حوزه  در  مطال ه  
 شهوانی قوای با مرتیط و گرفته نشأت که مشهوری  آراء  ترویج  روش   که  کندمی  رهنمون  این  به  را  ذهن  (385

 مدینممه  مممدبر  که  است  آرایی  سمت  به  قوا  نای  تمایل  وی  غضی   نیشهوا  یقوا  بر  تأثیرگذاری  هستند   غضیی  و
. اسممت نظممر مممورد  مشممهوره آرای گسممترش  درصممدد خصممم  مدینممه  بممال کس  یا   دارد را    هاآن  گسترش   قصد

 مممذهب   یروحمم ی قوا تغذیه  مؤثرند؛ مانند قوا این بر که شود اعمال  مواردی  بر  تواندمی  قوا  بر  تأثیرگذاری
 نظممر بسممیار  مورد   هدف  راستای  در  تواندمی  نیز  تخیلی  آثار  از  فادهاست   یملت  و  قوم   هری  هاآموخته  و  فرهنگ 

 .باشد تأثیرگذار
توان فراگرفتن آن از زمان خردسالی و کودکی افممراد جوامممع در نظممر روش دیگر ترویج مشهورات را می 

یابند که چون اف ال غریممزی گرفت. مزیت این روش در این است که مشهورات چنان رسوخی در اذهان می
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گمارند و یا از انجام اف الی سرباز دوانند و افراد به طور غریزی به انجام اف ال همت میدر جوامع ریشه می
سینا ایممن روش را بممرای زنند. ویژگی دیگر این روش  بروز اف ال مشترد و ائتالف میان جوامع است. ابنمی

 (.2/183   الشفا)الطبیعیات سینا  بن؛ ا364-1/365  المنطقیاتگیرد)فارابی  کار میبه مصال  عمومی
سینا در برخورد با افراد دچار شک و تردید نسیت به توان از بیان ابنروش دیگر ترویج مشهورات را می  

آوری از ماده مقیوالت و مشهوراتی که بر اثر ت لیم طوالنی در میان جوامع تثییت عقاید نافع مینی بر حجت
های اقنمماع کممردن مممردم در عنوان یکی از روش توان بهش استدالل جدلی را میاند استنیا  کرد؛ لذا روشده

(.  دیگممر 14  الشاافا)الایات سممینا  ها بممه کممار برد)ابنجهت پذیرفتن و مشهوره کردن چنین آرائی در مدینه
توان تأثیرگذاری شخص دارای حسن بیان و شایسته و محیوب دانسممت کممه بممه روش ترویج مشهورات را می

ها انجامد؛ زیرا این ویژگییم در برابر سخن او و مشهوره کردن بیانات او نزد مخاطیین و مردم جوامع میتسل
 (.39شود)همان  سیب سهولت و سرعت تسلیم مردم در برابر سخنان او و انجذاب نفوس می

نی شممکل الرئیس صناعت خطابه حول محور امور الهی  طیی ی  ُخلقی و انف االت نفسااز دیدگاه شیخ
(. امور الهی  طیی ی  خلقی و انف ممالی)همو  46  المنطق فیالموجزة؛  32   المجموع کتابگیرد)همو   می

؛ 102  مختصراالوسااط؛ 39  الشاافا)الجدل ؛ 55و  46  المنطااقفیالموجزة؛ 33و  32  المجموع کتاااب
همگممی از (  1/220   شاااااتاال   43   المااوجزالمنطق   37   ئنالخزامفاااتیح   119   الحکمااةالنجاة و عیو 

طور که گفته شده است  عوامل مشهورات را در شوند. صناعت خطابه همانعوامل مشهورات محسوب می
ذاته نقش محرد و برانگیزانندگی را برای عمل کردن مردم به سمت اف ال مورد نظممر برعهممده گیرد و بهبر می

 شوند.دارد و به عیارتی مروج مشهورات محسوب می
ها با اولیات است کممه های مشهورات از حیث شدت رسو  در اذهان  میزان نزدیکی آناز ویژگی  یکی  

کنند. این قرابت تشخیص از جهت عادتی است که بر اثممر انممس بمما در عرصه تشخیص با اولیات برابری می
توان به عنوان (. عادت و انس میان آراء و قضایا را می12  الحکمةعیو مشهورات به وجود آمده است)همو  

عنوان یکی از عوامل حصول سینا ملکگ عادت را بهیکی از طرق ترویج مشهورات رخذ کرد. گفتنی است ابن
اف ال جمیل و اجتناب از اف ال قیی )که آراء مشهوره یکی از عوامل مهم حصول اف ال جمیل و اجتنمماب از 

کند که طی دف ات مکممرر ه ف لی منسوب میشود( قلمداد کرده است. او عادت را باف ال قیی  محسوب می
. اهمیت این روش از این جهت اسممت کممه بمما حاصممل شممدن ملکممگ یابدوقفه تحقق میو زمانی طویل و بی

سممینا ایممن گمممارد. ابنعادت  انسان به طور ناخواسته به سمت انجام اف ال مطابق با عادت خود همممت می
سات فاضل و یا اصحاب سیاسات شر به سمممت اف ممال روش را یکی از اسیاب هدایت و سوق اصحاب سیا

بایسممت در با توجه به اهمیممت ایممن عامممل می  (.146   تسر اسائلگیرد)همو   مورد نظر خودشان درنظر می
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 شوند این آراء به صورت عادت میان مردم شکل بگیرند.جستجوی عواملی بود که سیب می
ضایل خلقی و صناعات عملممی از دیممدگاه فممارابی فهای طریق تأدیب در ایجاد  این روش  یکی از شیوه 

در اهمیت عادت همین بس که عادت از عوامل اصمملی   (.165   الفلسفیةاالعمالشود)فارابی   محسوب می
فصااول ها  و هیئات به عنوان علت قریب رفتارهمما و اف ممال اسممت)همو   ها و واکنشاخالق  ملکات  کنش

شممود جممز (. در فرآیند حصول عادت  ملکات حاصممل نمی101  لةالفاضالمدینةآااء اهل؛ 23-24   منتزعه
االسااالم)تلخی  فیافالطو زمانی که بر اثر تداوم و ممارست مداوم  جزء ساختار شممخص شممود)بدوی   

باشممد. ترکیممب عممادات بمما (؛ پس از جمله اسیاب قریب اخالق حاصل از ملکممه  عممادت می60   سوامی  
شود)فارابی  ل ایجاد هیئت فضیلت در نفس و صدور اف ال فضیلت میاست داد طیی ی اف ال فضیلت  عام

تمموان اسممت دادات (؛ بمما عممادت می135  الحروف کتاااب؛  162   الفلسفیةاالعمال  همو   31   فصول منتزعه
چنین عادت طیی ی به سمت فضایل یا صنایع را به ف لیت رساند و به ملکه خلقی یا صناعی تیدیل کرد؛ هم

جهمممت عکمممس نیمممز عممممل کنمممد و اسمممت داد فطمممری فمممرد را از بمممین بمممرده یممما نمممازل توانمممد در می
تواند در راستای ترویج مشهورات در هدایت یا (. پس مؤلفگ عادت می83-84   المدسیةالسیاسةسازد)همو 

نزول است داد فضایل و صناعات خلقی و ایجاد ملکه منو  به مشممهورات مممورد نظممر نقممش مهمممی را ایفمما 
 کند.می

 نتیجه

ها از جمله میادی مهم نظری انجام هایی مانند منتشر شدن و برانگیختن انسانمشهورات به دلیل خاصه
های ترویج مشممهورات کننده میادی انجام اف ال جستجوی روش شوند. از شرو  کفایتاف ال محسوب می

انممد؛ اممما از   نکردههای ترویج مشهورات در آثممار خممود تصممری یک به روش سینا هیچباشد. فارابی و ابنمی
که محاکممات هایی را استنیا  کرد. در روش ت لیم قسم ملت  به دلیل اینتوان روش تأمل در آثار هر یک می

پذیرند  در قسیم ملممت ی نممی و تماثیل در تالئم با طیع و تخیل افراد هستند  افراد با رغیت این ت الیم را می
پذیرند. در بخش تأدیب قسم انف الیات  بنا بر نحمموه ال این آراء را میفلسفه ذای ه مشهوره افراد با اقناع و اقی

ال مل برخی افراد با اقیال است و برخی دیگر با اکراه. در روش ها  نحوه عکستربیت  ارث و طیی ت انسان
با میل و رغیت گذارند و افراد به دنیال این تأثیرگذاری تخیل نیز باید گفت  آثار تخیلی ابتدا بر افراد تأثیر می

گمارند. انف الیات با تخیل و آثار آن مانند نقاشی  موسممیقی  شمم ر و سممایر اقسممام به انجام اف ال همت می
هنری تداخالتی دارد؛ زیرا این آثار تخیلی ابتدا باید از پل انف ال بر افراد بگذرند  سپس افممراد بممه مقتضممای 

نند. در قسم قانون و شری ت این آراء اگر بمما اقنمماع بممر جمهممور ک ها بر خودشان اقدام به انجام اف ال  تأثیر آن
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شوند  ولی از سوی متخالفان با اکراه و باالجیممار. در اقاویممل خلقممی  صورت گیرند با اقیال مردم مواجه می
ه گمارد؛ بنابراین موضع این شیوه  البشر  از اقیال یا اکرافرد بدون اختیار  به انجام اف ال القا شده همت می

است. در روش مقاربت با آرای مشهوره نیز این آراء از جهت تشابه و تناسیی که با سایر آرای مشهوره دارنممد 
کممه شوند. در روش قوای طیی ی نیممز از جهممت آنافتند و میانشان مشهور میبه سرعت میان مردم مقیول می

هممای ت لممیم از شممود. در روش اجممه میمحرد افراد در اکثر اف ال  طیی ت و قوای آن است  با اقیال مردم مو
یابنممد بمما رغیممت و در سممط  زمان خردسالی و طیق عادات  افراد به جهممت انسممی کممه بمما آراء مشممهوره می

های خطابی و سخنان شخص دارای حسن بیان نیممز بممه دلیممل پذیرند. در روش ای آراء مشهوره را میگسترده
شممود و در ممموارد م ممدودی بممه دلیممل عممدم رغیت مواجه میتأثیرگذاری بر اذهان و قیول مردم  این روش با  

شود. در روش از طریق حجت جممدلی بممه شممر  اقنمماع تأثیرپذیری از سوی برخی افراد  با امتناع مواجه می
شممود. در مؤلفممگ افراد  با میل و رغیت و در صورت عدم اقناع  با اکراه و در برخی اوقات با امتناع مواجه می

ایجاد ملکه  افراد از خود اختیاری ندارنممد و از روی عممادت میممادرت بممه انجممام اف ممال عادت و نقش آن در  
های توان گفت روش شود. در مجموع میورزند؛ بنابراین این مؤلفه  البشر  از اقیال و اکراه محسوب میمی

اقسممام  شوند؛ به این م نا که هر یممک ازترویج مشهورات نزد این دو فیلسوف  مکمل همدیگر محسوب می
شوند  میاحثی همچون مقاربت با سینا یافت میت لیم و تأدیب در فارابی تحت عنوان خطابه و جدل در ابن

شوند؛ بنابراین هر یک از اقسممام ها به صورت پراکنده یافت میآراء مشهوره و عادت نیز در آثار هر یک از آن
شوند. از طممرف دیگممر اثر هر یک یافت می سینا  تحت پوشش مسایل دیگری درمطرح شده در فارابی و ابن

تر عمل خواهند کرد؛ های بیشتری برای ترویج  جام ه برای نیل به اهداف خود موفقبه موازات کشف روش 
 های دیگری متمسک شد.توان به روش ها میچرا که در صورت افاقه نکردن هر یک از شیوه 

هممای آن به این شکل است کممه برخممی از روش های ترویج مشهورات با میحث عوامل  رابطه میان روش 
گونه که به عنوان نمونممه قسممم انف مماالت ترویج مشهورات ریشه در عوامل و اسیاب مشهورات دارند و همان

شممود کممه های ترویج محسوب میشود  همین عامل از جمله روش آدمی از عوامل مشهورات محسوب می
یان  آرایی را که نشأت گرفتممه از ایممن عامممل هسممتند  میانشممان توان با تأثیرگذاری بر این عامل فطری آدممی

 های ترویج متداخل با عوامل مشهورات.طور است حال سایر روش گسترش داد؛ همین

 منابع
 قرآن کریم

 . 1383  قم  نشرالیالغه  چاپ اول االشااات و التنبیاات سینا  حسین بن عیدالله  ابن
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 ق.1326  قاهره  دارال رب  چاپ دوم الطبیعیات  تسر اسایل فی الحکمة وسینا   ابن
 م.1953  استانیول     به اهتمام حلمی ضیاء اولکن  دانشکده ادبیات استانیول سینااسایل ابنسینا  ابن
 م. 2007  پاریس    مقدمه و تحقیق از فواد االهوانی  دار بییلیوناساله احوال سف سینا  ابن
 ق.1404  قم  قیق س ید زائد  مکتیة آیة الله المرعشیتح لشفاء)طبیعیات  سینا  اابن
 ق.1404  قم  تحقیق س ید زائد  مکتیة آیة الله المرعشی الشفاء)جدل  سینا  ابن
 ق. 1404  قم  تحقیق س ید زائد  مکتیة آیة الله المرعشی الشفاء)الایات  سینا  ابن
یحث عن القمموی النفسممانیة او کتمماب فممی الممنفس علممی سممنة نقل در م  اساله فی ما تقرا عنده من الحکومة سینا   ابن

 م.  2005  بیروت   االختصار  تقدیم و ترجمه و تحقیق ادورد کرنیلیوس فندیک  داربییلیون
  تحقیق و شرح دکتممر محمدسمملیم سممالم  کتاب المجموع او الحکمة العروضیة فی معاسی کتاب ایطوایقا    سیناابن

 م.1950  قاهره  مکتیة النهضة المصریة
 م.1980 بیروت   دارالقلم  چاپ دوم بدوی  عیدالرحمن از  تحقیق و  مقدمه  الحکمه عیو   سیناابن
 تا الف.بی  4829نویس خانه ایاصوفیه استانیول  شماره دست  کتابمختصراالوسط  سیناابن
نامه دکتری  ب برخورداری  پایانسینا از دکتر زین  تصحی  و تحلیل هشت رساله منطقی ابنمفاتیح الخزائن   سیناابن

 .1388  اساتید راهنما دکتر نجفقلی حیییی و دکتر احد فرامرزقراملکی  دانشگاه تهران  دانشکده الهیات
نامه دکتری  سینا از دکتر زینب برخورداری  پایان  تصحی  و تحلیل هشت رساله منطقی ابنالمنطق الموجز  سیناابن

 .1388  ی حیییی و دکتر احد فرامرزقراملکی  دانشگاه تهران  دانشکده الهیاتاساتید راهنما دکتر نجفقل
 تا.بی  3نویس خانه دانشگاه استانیول  شماره دست  کتابالموجزة فی المنطق  سیناابن
انتشارات دانشگاه    چاپ دومپژوه     مقدمه و تصحی  محمدتقی دانشالنجاة من الغرق فی بحر الضالالت    سیناابن

 .1379  تهران  هرانت
 ق. 1400  قم    تصحی  عیدالرحمن بدوی  انتشارات بیدارالنجاة و عیو  الحکمة  سیناابن
  جام ة قاهره  ملتزم الطیع و النشر مکتیة القاهرة الحدیثممةچاپ دوم,     تحقیق و تقدیم محمد عیده   الادایة   سیناابن

 م.1974  قاهره
   سممیناای عوامل مشهورات از دیدگاه فممارابی و ابنبررسی مقایسه   سیده ملیحه   امیرخانی  مهناز؛ پورصال  امیری 

 .98- 79صص   1394پاییز و زمستان     سال دوم2  شماره مجله هستی و شناخت
 م.1980  اندلس  داراالندلس  االسالمافالطو  فی  عیدالرحمن  بدوی

نامه کارشناسی ارشد  بممه راهنمممایی پایان  سینا ت دا منطق ابنسامه تبیین مشاوااپایا پورصال  امیری  سیده ملیحه   
 .1393  دکتر زینب برخورداری  دانشگاه الزهرا)س(  دانشکده الهیات  بیستم اسفند ه دکتر مهناز امیرخانی و مشاور
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ر نشمم   زاده  چمماپ اولمقدمممه و تصممحی  دکتممر نجممف شرح االشااات و التنبیاات رازی  فخرالدین محمد بن عمر  
 . 1384  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی  تهران

 .1388  قم  نشر آبنوس   چاپ اول  ترجمه قرآ  بر اساس المیزا    محمدرضا  صفوی
  مقدمه و تحقیق و ت لیق از دکتممر ج فممر آل یاسممین  الفلسفیةاالعمالفارابی  ابی نصر محمد بن محمد بن طرخان   

 ق.1413  بیروت   دارالمناهل  چاپ اول
  بیممروت     مقدمه و شرح وت لیق از دکتممر علممی بمموملحم  مکتیممة الهمماللآاا اهل المدینة الفاضلة و مضاداتااابی   فار

 م.1995
 م.1996  مکتیة الهالل  بیروت     مقدمه و شرح از دکتر علی بوملحم  چاپ اولالمدسیةالسیاسة  فارابی

 ق.  1405  مکتیة الزهرا)س(  تهران  ی نجار  چاپ دوم  تحقیق و تصحی  و ت لیق از دکتر فوزفصول منتزعةفارابی  
 م. 1986  بیروت     مقدمه و تحقیق و ت لیق از محسن مهدی  دارالمشرقالحروفکتابفارابی  
  تحقیق و شرح غطاس عیدالملک خشیه  مراج ه و تصدیر محمود احمدالحضنی  دارالکاتب الکبیرموسیقیفارابی   

 م.1967  قاهره  ال ربی للطیاعه
نشممر      تحقیق و تقدیم محمدتقی دانش پژوه  اشراف السید محمود المرعشی  چمماپ اولالمنطقیةالنصوصفارابی   

 ق.1408   قم  مکتیة آیة الله ال ظمی المرعشی نجفی
 ق. 1408  قم  مکتیة آیة الله المرعشی  تحقیق و مقدمه از محمدتقی دانش پژوه  چاپ اول المنطقیات فارابی  

 .1387  مشهد  نشر دانشگاه علوم اسالمی رضوی  چاپ سوم  شناسی مطالعات دینیاوش احد    قراملکی فرامرز
 مرکز تحقیقات علوم اسالمی.  خانه حکمت اسالمیافزار کتابنرم

 مجموعه آثار عالمه طیاطیایی)ره(  مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی. 
 


