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Abstract   
 
The present essay is an explanation of fallacy from Farabi's opinion and the role 
of imagination in it. The subject of fallacies، public affairs، the foundations of 
fallacies، suspect fame، illusory certainty، and the purpose of this industry are 
false imagination in the form of truth. Taking "Mahaki" and "Mushabhah" are 
for the reasons of its interference with the art of poetry، and taking it as the basis 
of science. Taking "Mahaki" and "Mushabhah" is for the reasons of its 
interference with the art of poetry. Among the roles of imagination in knowledge 
and fallacy: responsible for the powers of similarity and contrast and weakness 
in them. The use of imaginary ideas of the properties of things instead of the first 
meaning of special knowledge، because of their distance from the truth of things، 
there is a possibility of confusion and fallacy، Being placed in an imaginary 
epistemological existence. 
Key words: fallacy ،power of imagination، Delusion، 

 ،false imagination as truth. 
 
 
Extended Abstract 
 
public affairs، the common principles of the fallacy industry with polemical and 

philosophical industries; Suspicious premises and illusions of polemical grounds; 
That is، the famous premises of the suspect، and the premises of the general 

certainty، the foundations of this industry; and tricking and creating false 

assumptions in the audience، creating similes and arguments in argumentative 
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and philosophical premises، false imagination in the face of truth، and false 

pretense are the goals of this industry. From the premises of taking "Mahaki" 
and "Mushbahah" in Kitab al-Jdal، and the tendency towards accepting the 

opposite of things as the goal of fallacy in the work of Fiqwanin Al-Sha'ara'، and 

taking a simile as the goal of poetry in this work، the following conclusions can 

be inferred: a) The absence of illusion is explained in sensual powers; Because 
illusion is one of the goals of fallacy. b) the generality of "mock" and "suspicious"; 
As an end، it clarifies the fallacy.The objective of imitation is the conditional 

validity of an object from the simile، and the objective of misleading is its 

unconditional validity. This shows the use of imaginations and examples in line 
with misleading goals. This application is one of the roles of the imaginary power 
over the fallacy in the epistemological field. The definition of fallacy in Kitab al-
Maghlata "Imagining falsehood in the form of truth، and misrepresenting human 

beings in the position of falsehood" with the two components of separating the 
form of falsehood from falsehood، and combining the form of truth with 

falsehood، parallel to the detailed and combined function of the power of 

imagination in the field of customs، the wide range of the power of imagination 

in the application of the powers of perception. It shows similarities and 
differences. By means of the powers of taking analogies and comparisons، the 

power to form analogies is achieved for humans، in the case of weakness in these 

powers، fallacies cannot be avoided، and in the case of strength of these powers، 

the occurrence of fallacies can be prevented. This influence of imagination is also 
related to the epistemological field. Considering the wide range of imagination 
in the field of concepts، taking "illusion" as the goal of fallacy، the interaction of 

the goals of "simulation" and "mashbah" as the goal of arguing with the goal of 
poetry، taking fallacy as the basics of art and the necessity of teaching it to 

science students Certainty and desirableness are clarified in every theoretical 
industry. Among the situations of fallacy، lack of knowledge، ignorance، and false 

suspicion، and accordingly deception; Like the first meaning of certain 

knowledge; It means the knowledge of the self-existence of an object، which is 

very difficult for the public to access، and the public through imaginary and 

exemplary representations of the properties and properties of things; And 
persuasive confirmations are achieved through the use of argumentative and 
rhetorical techniques. Using the art of poetry to use imaginations and examples، 

and argumentation and oratory to persuade، is another effect of the power of 

imagination on knowledge. Due to the nearness and improbability of 
imaginations and examples from their truth، the possibility of anad and fallacies 



 7   زینب برخورداری و سیده مهدیه پورصالح امیری

     

 

also decreases or increases. Another meaning of special knowledge; That is، 

identification through the combined set is one of the aspects of education and، 

accordingly، it is considered as one of the signs of imitation، which indicates the 

wide range of functions of the imaginative power in knowledge. These two types 
of affectivity are also related to the epistemological field. From the preliminaries 
of man's sensory-imaginary existence، types of certainties، including essential 

and non-essential، three sensory، imaginative، and intellectual perceptions، and 

the public's lack of access to the truth of things in the intellectual order، it is a 

proof that man is in the middle order in terms of existential-knowledge. 
Imagination، and all polemical، oratorical، and sophist methods are placed above 

and below imagination due to proximity and after certainty. In this role of 
imagination، there is a link between the ontological domain of fantasy and its 

epistemological one. It seems that Sadr al-Mutalahin، inspired by the role of 

imagination in Farabi's philosophy، has reached the power of speech and from 

that to the power of prophetic imagination، and true dreams have reached the 

epistemological origin of the power of holiness and illumination through the 
power of active intellect. The source of this inspiration and its destination show 
the link between the ontological and epistemological domains of fantasy. 
Transverse intellectual weakness، as one of the two types of fallacies، is caused 

by the instinctive power derived from sensory، imaginary، and intellectual 

perceptions. 
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 1401، پايیز و زمستان 42جاويدان خرد، شماره 

 فارابی منظر از آن در خیال نقش و مغالطه صناعت تبیین
 

 زینب برخورداری * 
 سیده مهدیه پورصالح امیری **

  چکیده

 غالطه،م موضوع. است آن در خیال نقش و فارابی دیدگاه از مغالطه تبیین حاضر جستار مسأله

 حق صورتبه باطل تخیل آن، غرض و توهمی یقین و مظنون مشهوره آن، مبادی عامه؛ امور

 قوای سایر میان در آن أخذ عدم علل ترینمهم از مغالطه غرض عنوانبه «توهم» أخذ. است

 آن أخذ و شعر صناعت با آن تداخل علل از غرض در «مشبهه» و «محاکی» أخذ و نفسانی،

 :از است عبارت مغالطه و معرفت در متخیله هاینقش جمله از. است علوم مبادی عنوانبه

 ضعف و تباین و تشابه أخذ قوای دارعهده کننده،مغالطه اهداف راستای در تخییالت استعمال

 خاصی، معرفت اول معنای عوض در امور خواص تخییلی تصورات استعمال ها،آن در

 عالمات اقسام از یکی ۀزمر از خاصی معرفت دوم معنای در ترکیبی مجموعه استعمال

 .خیالی معرفتی -وجودی     حی ز در گرفتن قرار و محاکات

                                                             
سال   م ۀمقال سه عنوان  با یدکتر ۀستخرج از ر شناخت و   تحلیل مقای ای آرای فارابی و مولوی در نقش خیال بر  
 .تهراندانشگاه  ی،فلسفه و کالم اسالم ۀرشت ارفتر
 barkhordariz@ut.ac.ir   رایانامه:. دانشگاه تهران، دانشیار گروه فلسفه و کالم اسالمی *

فه و کالم اسجججالمی    ** گاه تهران   ،دانشججججوی دکتری فلسججج ند   . دانشججج مه:     . مسججج(ول  ۀ)نویسججج نا یا   را
poorsaleh68@gmail.com   
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  .حق صورتبه باطل تخیل توهم، متخیله، مغالطه،:  هاواژهکلید

 

  مسأله بیان .1

 مبادی احواالت از صنف سه حصول به منوط را نظری صناعت هر در انسان مطلوب فارابی

 هوجو کشف آنها، امتحان بر قوه) مغالطات دریافت و لوازم استنباط بر قدرت ،صناعات

 عنوانبه اصناف این . 37 و 494: 1967 فارابی،) کندمی  هاآن اصالح و مغالطات از صواب

 شوندیم معرفی نیز  منطقی و علمی، نظری،) یقینی صناعات      معل م تعلیم سهگانۀ شرایط

 صناعات در انسان مطلوبات از صنف یک به حاضر پژوهش . 393: 1ج ،1408 همو،)

 مغالطه، یستیچ مباحث با مغالطه صناعت تبیین مسألۀ. پردازدمی مغالطه تبیین یعنی نظری

 مرتبط خیال مانند مغالطه بر تأثیرگذار عوامل ترینمهم و مغالطه بروز علل مواضع،

 .پردازدمی فوق مباحث تمام به حاضر پژوهش اینرو از شود؛می

 به هاآن در خیال نقش و مغالطات رخداد علل و مواضع مغالطات، چیستی تحلیل

 و خلل اصالح و حق وجوه استنباط و کشف در ورزیدگی طریق از تغلیط از جلوگیری

 حق از بازدارنده امور جمیع به آگاهی ، 393: 1ج ،1408 ؛37: 1967 همو،) هاآن در خدعه

 صناعت، این فقدان صورت در بنابراین کند؛می کمک  80: 1961 همو،) مغالطات بر تنبه و

 .بود نخواهد حق وصول به قادر صناعات تمام به شدن      مزی ن وجود با انسان

 مباحث گیپیوست تبعبه آنگاه شود،می پرداخته مغالطه تعریف به ابتدا حاضر پژوهش در

 مانند مغالطه رخداد مواضع المغلطۀ،االمکنۀ اثر در مغالطات چیستی حوزۀ در شدهمطرح

 اثنای در. گیردمی قرار بررسی مورد خدعه تبعبه و جهل انسان، خیالی – حسی نشاء

 امیع خدعه و خاصی معرفت در متخیله قوه نقش و تأثیر از نیز مغالطه مواضع از بحث

 دیوجو مرتبت به مغالطه تعلق و مغالطات رخداد علل به ادامه در و شودمی گفته سخن

 . شودمی پرداخته خیالی معرفتی –

 

 پژوهش پیشینه .2



 7    برخورداری و سیده مهدیه پورصالح امیریزینب 
     

 

 عنوان با یکتاب فارابی، دیدگاه از مغالطه پیشینه بررسی حوزه در نگارنده جستجوی طبق

 با رسطوا با مقایسه در منتها محتوا؛ همین با ایمقاله و «مسلمان فیلسوفان نزد پژوهیمغالطه»

 افتهی نگارش «مغالطات درباره ارغنون و المنطقیات در ارسطو و فارابی آراء مقایسه» عنوان

 .است

 هایمثال و اقسام تعریف، رویکرد، به «مسلمان فیلسوفان نزد پژوهیمغالطه» کتاب در

 هخواج ابهری، رازی، فخر سهروردی، غزالی، سینا،ابن فارابی، ارسطو، دیدگاه از مغالطه

 فارابی المغلطۀاالمکنۀ بر اثر این در تمرکز. است شده پرداخته قزوینی کاتبی و طوسی

 از توانمی اام است؛ نکرده تصریح مغالطه تعریف به فارابی نویسنده، گزارش بنابه. است

 خواهدمی که اموری در صواب از ذهن شدن زایل» برمبنی مغالطه از تعریفی او عبارت

 استنباط «شود مشتبه حق با و شود پنداشته حق باطل، اینکه برای ایزمینه ایجاد و بداند

 و کرده تعریف «آن شبیه و شیء بین تمییز عدم» به را مغالطه مختصر عبارتی در او. کرد

 رخداد مواضع و مغالطات مقسم را  روانی مغالطات) قیاسی از خارج و قیاسی از أعم مغلطات

 الکم مغالطه وقوع علل عنوانبه را معنایی و لفظی به مغلطات تقسیم  او. است داده قرار هاآن

  . 155-170: 1385 ؛33-59: 1389 عارف،) است کرده لحاظ مغالطات تحلیل و بندیتقسیم

 آثار تمام گسترۀ در مغالطات چیستی بررسی به مغالطه تبیین هدف راستای در حاضر پژوهش

 حوزۀ دیگر مسائل به کنندۀرهنمون چیستی مبحث گاهی زیرا پردازد؛می فارابی دسترس در

 کتاب در همغالط چیستی مانند است؛ مغالطات حدوث فرآیند و گیریشکل سازوکار مانند تبیین

 «الباطل ضعمو االنسانعلی تلبس و الحق بصورۀ الباطل      تخی ل»: از است عبارت که المغلطۀاالمکنۀ

علل  جمله از مسائلی به پرداختن چیستی مبحث برعالوه . 196: 1ج ،1408 فارابی،)

رخداد مغالطه أعم از ذاتی)نقص فطری قوا  و عرضی)مغلطات خارج از قیاس و  

خیال در قوه متخیله و  ، نقش 10: 1948؛ 294: 1413؛ 197: 1، ج1408)همو، جزءقیاس  

گیری مغالطه در انفصال صورت باطل از باطل و ترکیب آن با ترین علل شکلعنوان مهمآن به

عنوان یکی از و به  82: 1995؛ b1996 :24 ،1405 :28؛ 196: 1، ج1408)همو، حق 

: b1996؛  167و  184 -185 :1413)همو، ترین موارد تعلیم در حوزه تخییالت و اقناعات مهم
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ترین مسائل تبیین مغالطه محسوب و مواضع رخداد آن از مهم  143-146: 1995؛ 98-99

 شود. آن پرداخته می گردد که در پژوهش حاضر بهمی

 

 چیستی صناعت مغالطه .3

ای جهت ورود به مسائل محوری تبیین مغالطات مبحث چیستی صناعت مغالطه مقدمه

ها ها و نقش آنگیری مغالطات، علل رخداد، مواضع جوالن آنهمچون نحوۀ فرآیند شکل

الطه مغشود. با این وجود از پرداخت فارابی به چیستی صناعت در معرفت محسوب می

)فارابی،  «االنسان موضع الباطل                                  تخی ل الباطل بصورۀ الحق و تلبس علی»المغلطۀ االمکنۀدر کتاب

گیری مغالطه در انفصال صورت باطل از باطل، پوشاندن  ، نحوۀ شکل196: 1، ج1408

ترین عوامل مؤثر بر حدوث آن یعنی خیال ترین یا یکی از مهمباطل با صورت حق و مهم

؛ یعنی الشعراءشود؛ عالوه بر آن هدف صناعت مغالطه در اثر فی قوانین صناعۀمی استنباط

  که سوق مخاطب به سمت قبول نقیض اموری است که موجود، 494)همان:  1«توهم»

 عنوان یکی ازکنندۀ عدم أخذ توهم بهغیرموجود، و غیرموجود، موجود توهم شود، تبیین

ار دیرا هر یک از قوای حساسه، متخیله و ناطقه عهدههاست؛ زقوای نفسانی و ادراکات آن

؛ 28: 1405؛ 80: 24-25و  b 1996 :80اکتساب نوع ادراک مختص خویش هستند )همو،

ادراکی کاذب در تقابل با ادراکات صادق حاصل « توهم»که  ؛ درحالی95و  84-82: 1995

، 1408دد )همو، گرشود که سبب و هدف مغالطه میشده از قوای نفسانی محسوب می

علت نقش مبنایی در چگونگی  ؛ بنابراین مباحث چیستی مغالطات به372-374: 1ج

گیری مغالطات و گیری مغالطه مبین یکی از عوامل مهم مؤثر در شکلسازوکار شکل

عنوان یکی از قوای نفسانی است؛ لذا چیستی مغالطه دارای کنندۀ عدم أخذ توهم بهتبیین

 ژوهش حاضر است.ارزش معرفتی در پ

المغلطۀ بعد از فراغت از مباحث قیاس به تعریف متفاوت األمکنۀفارابی در آغاز کتاب

این صناعت نسبت با سایر آثار میپردازد. او در آثار دیگر به مبادی، اشکال و غایت مغالطه 

اب تمیباشد، پرداخته است؛ اما در  این ک« تغلط»و « تضلل»، «     تحی ر»، «توهم»، «تلبس»که 
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االنسان                                   تخی ل الباطل بصورۀ الحق و تلبس علی»با بیان متفاوتی به تعریف مغالطه میپردازد. 

 . هستۀ 196: 1، ج1408)همو، « موضع الباطل فیما یقصد علمه، فیقع فیه من حیث الیشعر

ال آیندۀ انفصاصلی تعریف مغالطه شبیهسازی است. شبیهسازی میان حق و باطل به

طل و ترکیب آن با صورت حق از طریق قوای أخذ تشابه و تباین صورت باطل از با

گیرد تا ناظر قدرت تمییز خود را در تشخیص حق از باطل از دست دهد صورت می

 . 387و  372-374: 1413)همو، 

الجدل صناعت سوفسطائی را محاکی، مشبهه، مظنون صناعت جدل و فارابی در کتاب 

 . این تعریف از مغالطه، تعریف 181: 2، ج1408ند )عنوان فلسفه توهمی معرفی میکبه

گوید: گاهی تعاریف با مؤلفهها و اجزای خارج از حدود از طریق غایت است. او می

حقیقی تعریف میشوند که عبارتند از: غایت، فاعل و موضوع )چیزی که محدود در آن 

  .296: 1است  )همان، ج

نی                                       مبادی کلی فلسفی، مقدمات کل ی موهم ه یعتبع فارابی مبادی صناعت سوفسطائی را به

عبارتی در صناعت سوفسطائی، مقدمات کند؛ بهصادق انگاری مقدمات کاذب عنوان می

بر ادراک غیرموجود انگاری موجودات و موجود کاذب براساس تعریف توهم مبنی

است شوند و به همین منوال  ، صادق انگاشته می181: 2انگاری غیرموجودات )همان، ج

مبادی صناعت سوفسطائی در نسبت با جدل که دارای مقدمات مشهوره وهمی هستند 

حدی است که هر  . قرابت صناعت سوفسطائی با صناعت جدل به310-311)همانجا؛ 

آنچه که در جدل به حقیقت یافت شود، در سوفسطائی با تظاهر و تحریف به مقدمات 

اب جدلی و نمونۀ تحریفی آن، سؤال و مشهوره جدلی یافت میشود؛ مانند سؤال و جو

، و مقدمات مشهوره  a1996 :39؛ 311و  358: 1، ج1408)همو، جواب سوفسطائی

حقیقی جدلی و نمونۀ تحریفی آن، مقدمات سوفسطائی. از جهت قرابت زیاد جدل و 

سوفسطائی، غرض نهایی سوفسطائی، توهم علم، حکمت، سعادت قصوی و خیرات 

 . موضوع 372-374: 1، ج1408)همو،  2باشدکرامت، مدح و ... میجاهلی أعم از مال، 
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مغالطه نیز مانند صناعت جدل و صناعت فلسفه، امور عامه است، و تمایز این صناعات 

 باشد.ها میاز یکدیگر براساس مبادی، معرفت و غایت آن

 

 غايت مغالطه -1.3

سازی میان حق و باطل، گمراه کردن و فریب گیری مغالطه از طریق شبیهغایت شکل

                                   معنای تقل ب و وارونه جلوه دادن حق، به« تمویه»دادن از طریق پوشاندن موضع باطل، 

معنای پوشاندن وجهۀ حق و به« تلبس»گری در تلبس حق، معنای حیلهبه« المخرقۀ»

: a1996باشد )همو، لیم بودن در نفس متکلم میتحریف آن، و ایجاد توهم حکیم و ع

 . یکی دیگر از مواضعی که 371-372و   310-311؛ 12: 1، ج1408؛  39-40و 45

 3عنوان یکی از مخیالتگوید، مبحث شعر بهفارابی در آن از هدف مغالطه سخن می

غلط به                گوید: هدف مغل طکننده با محاکی میفارابی در بیان تفاوت میان مغالطه است.

انداختن مخاطب و سوق او به سمت قبول نقیض امری است تا خیال فرد موجود را 

غیرموجود و غیرموجود را موجود توهم کند؛ اما هدف محاکی ایجاد توهم نقیص نیست؛ 

  .494بلکه معطی شبیه امر به ذهن آدمی است )همان: 

وره شکیل مقدمات مشهفارابی حصول این صناعت را برای انسان سبب ایجاد قدرت بر ت

ظاهری در قالب قیاس حقیقی، مقدمات مشهوره حقیقی در قالب قیاس ظنی، مشهوره 

، و 4کندتبع تمییز میان قیاس حقیقی از غیرحقیقی میظاهری در قالب قیاس ظاهری و به

آن را در جهت ابطال موضع مجیب و حفظ موضعی که سائل درصدد ابطال آن است، 

 . ابطال موضع مجیب و حفظ موضع سائل از 371-372: 1، ج1408 کار میبرد )همو،به

های مقوم صناعت جدل در تصحیح اقوال مؤلفهسوی مغالطه از صنف جدلی برخالف 

دار حفظ وضع و و اوضاع إیقاع ظن قوی در قالب گفتگوی دو طرفۀ مجیب که عهده

: a1996؛ 311و  358: 1، ج1408باشد )همو، دار ابطال وضع است، میسائل که عهده

عبارتی غایت صناعت مغالطه از صنف جدل برخالف غایت صناعت جدل  ؛ به39

 ابطال موضع مجیب و حفظ موضع سائل است.درصدد 
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 گیری مغالطهنقش قوه متخیله در تعريف و شکل -2.3

لبس ت                            و تخی ل الباطل بصورۀ الحق و » المغلطۀاالمکنۀتعریف فارابی از مغالطه در آغاز کتاب

: 1، ج1408)همو،  «االنسان موضع الباطل فیما یقصد علمه فیقع فیه من حیث الیشعرعلی

أنتم                                         وال تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق  و»  که به نظر میرسد برگرفته از آیهی قرآنی 196

 دارای چندین نکته است:  42باشد )بقره:« تعلمون

دهد؛ یعنی انفصال صورت باطل آن را نشان میگیری این تعریف از مغالطه، فرآیند شکل

از باطل و ترکیب صورت حق با باطل. ترکیب و تفصیل رسوم از وظایف قوه متخیله 

 . قوای أخذ تشابهات و 82: 1995؛ b1996 :24 ،1405 :28شود )فارابی، محسوب می

انسان  به  447: 1، ج1408عنوان یکی از ابزارهای اولی استنباط قیاسات )همو، تباینات به

، )همودهد قدرت ایجاد ارتباط میان امور، اتصال صغری و کبری و استنباط نتیجه را می

مل یکدیگر در شناخت و سنجش امور این قوا مک . 227-228: 1، ج1408؛ 51-50: 1991

 فارابی در آراء محسوب میشوند و انسان درصورت ضعف در این قوا  به دام مغالطه میافتد.

غیر از دو اثر دیگر که قوه متخیله را محفظه رسوم محسوسات معرفی الفاضلۀ بهالمدینۀاهل

ز محسوسات بعد از محفظۀ آنچه که در نفس ا»کند: کرده است، آن را اینطور معرفی می

تر د، دقیقباشبیان فارابی در این اثر که آخرین اثر او می ،«شودها از حواس ترسیم میغیبت آن

از سایر آثار اوست. در آثار دیگر به محفظه رسوم محسوسات تصریح شده است؛ اما بیان 

تبع و به 5رسوم، الفاظ برتوان عالهرسد و مینظر میتر از آثار پیشین بهفارابی در این اثر، عام

ها داخل در مجموعه عنوان جانشین رسوم بر اثر تداوم استفاده از آنها را نیز بهمفاهیم آن

توان شود؛ بنابراین میبا محسوسات متبادر می اموری کرد که در ذهن انسان بعد از مواجهه

 را از جمله قوای تحت قوه متخیله را مخزن الفاظ و معانی رسوم، و قوای أخذ تشابه و تباین

 قوه متخیله و کارکردهای آن محسوب کرد. 

 

   جهل؛ جوالنگاه رخداد مغالطه  -3.3
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پردازد به عوامل المغلطۀ میاالمکنۀفارابی در عبارتی که به تعریف مغالطه در کتاب

غلط االمکنۀ التی فیها ییقول فیفینبغی اآلن أن»کند: گیری مغالطه نیز اشاره میشکل

تزیل الذهن عن الصواب من کل ما یطلب األمور التی شأنها أنالشیء، و فیالناظر فی

 االنسان موضع الباطل فیما یقصد                                             ادراکه، و تخی ل الباطل بصورۀ الحق، و تلبس علی

 شود.نکاتی برداشت می  . از این عبارت196/ 1: 1408)فارابی، « علمه

انسان قصد علم به آن را داشته باشد، وجود الف  امکان بروز مغالطه در هر آنچه که 

مغالطهافتادن با کسب آگاهی، خبرگی و کارآموزی در دارد. انسان میتواند پیش از به

ازای هر امر حق و علمی، صناعت جدل به تمام رهزنیهای مغالطه پی ببرد؛ یعنی به

 باطل و جهلی وجود دارد.

ی جهل عبارتاطل آگاهی نداشته باشد؛ بهوجههی بب  ناظری گرفتار مغالطه میشود که به

که از فواید نخست این  -اما درصورت ورزیدگی در صناعت جدل  داشته باشد.

 گرفتار مغالطه نخواهد شد. -صناعت است

ج  با توجه به عبارت فارابی، دو قسم باطل وجود دارد. باطلی که وجههی بطالن آن 

است. تشخیص قسم نخست آسان  آشکار است و باطلی که وجههی بطالن آن پنهان

است. در قسم دوم، وجههی باطل پوشیده میشود و بر باطل، صورت حق پوشانده 

میشود تا اینچنین اشخاص ظاهربین با دیدن صورت حق به علت جهل به حاق 

حق                      تخی ل الباطل بصورۀ ال»حقیقت در دام مغالطه گرفتار شوند؛ بر این اساس عبارت 

، وجه اشتراک تمام مغالطات محسوب میشود و «ضع الباطلاالنسان موو تلبس علی

کاران میتوانند با شبیهسازی از طریق انفصال صورت باطل و ترکیب صورت مغالطه

. این امور و امکنه، 6حق با ضمیر باطل، آن را در قالب حق به مخاطبین عرضه کنند

 مغالطه میافکند.قدرت تشخیص حق را از باطل سلب میکند و ناظر را به دامان 

خیالی و عوامل مغالطه، جهل  –ها و لوازم گریزناپذیر ادراکات حسی یکی از ویژگی 

است. فارابی جهل را به دو صنف جهل از جهت عدم و حال منقسم میسازد. جهل 

از جهت حال مانند این است که قضیهای در حقیقت موجبه باشد و انسان آن را سالبه 
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شکیل نام تبکیت را تصنف از جهل یکی از مواضع مغالطات به بینگارد و بالعکس. این

 . او در توضیح 81: 1961دهد. مغالطه تبکیت، انتاج نقیض وضع اولی است )همو، می

جهل از جهت عدم میگوید: زمانی این قسم از جهل رخ میدهد که انسان نه به ایجاب 

جهل از طریق عدم یا شک و نه به سلب قضیه، اعتقادی ندارد. موضع انسان در قبال 

ت؛ طور مطلق اسنسبت به موجودیت یا الموجودیت چیزی است یا ندانستن امری به

نظر میرسد غرض تحییر از صناعت لذا حالت شکی نیز بر او مستولی نمیشود. به

سوفسطائی که عبارت از مستولی شدن حالت حیرت ناشی از ندانستن اعتقاد صحیح 

نف تشکیکی عدمی جهل مرتبط میشود. از میان این دو  ، به ص81-82است )همان: 

: 2، ج1408)همو،  7صنف جهل، ظن مضاد علم متعلق به جهل از طریق حال است

468 ،467.  

 

 خدعه؛ از جمله مواضع جهل  -1.3-1

یکی از مواضع جهل و ظنون کاذب که جوالنگاه مغالطه را میسازند، خدعهها هستند. 

 ف معرفت عام، خاص و بالفعل تقسیم میکند.فارابی معرفت را به سه صن

معرفت بالفعل: معرفتی است که علم به هر دو مقدمهی صغری و کبری وجود دارد و با 

علم به آنها نتیجه استخراج میشود. معرفت عامی: معرفت عام به وجود طرف اول موضوع 

کر نی ذنتیجه را شامل میشود. معرفت خاصی: فارابی برای معرفت خاصی چندین معا

کرده است: الف  معرفت نفسی وجود شیء. از دیدگاه فارابی انسان توان شناخت حقیقت 

 . ب  تصور خاصه نفسی شیء. مقصود 374-375: 1413                             و إن یت اشیاء را ندارد )همو، 

از این معنا، لوازم و خواص اشیاء است. فارابی شناخت اشیاء را تنها از راه شناخت لوازم 

ج  شناخت امر جزئی از طریق مجموعهای   .374-375میداند )همان:  و خواص آنها میسر

موضوع  که علم انسان بهد  علم به طرف اکبر نتیجه؛ درصورتیکه جزئی به آن متعلق است. 

ازای هر یک از معارف، خدعه  . به484: 2، ج1408نتیجه، علم اختصاصی باشد )همو، 
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                                                                          و ظن مضاد با آن معرفت وجود دارد. خدعۀ مضاد  خدعه عامیه، خدعه خاصیه و خدعه 

 بالفعل است. 

خدعهی عامی: خدعهای است که در قیاس و خارج قیاس واقع میشود؛ مانند توهمات 

در مبادی علوم که ظن کاذب عامی یا همان جهل عامی است. در خدعهی عامی، انسان 

دارای علم عام به آن قیاس نیست؛ بنابراین نسبت به قیاس  علم خاص به قیاس دارد؛ اما

جهل عام دارد. خدعه خاصی )ظن کاذب خاص : خدعهای است که تنها در قیاس واقع 

میشود. علم در این قسم، علم عام است. خدعهی بالفعل: خدعهای است که در قیاس 

خطبی مظنون است نام قیاس عالمت خوانده میشود. این قیاس، قیاس روی میدهد و به

 ؛ 487 -489که در حقیقت منتج نیست )همان:                                   و نتیجهی ظن ی ارائه میدهد؛ در حالی

ازای هر یک از معارف عامی، خاصی و بالفعل، خدعهی عامی، خاصی و بالفعل بنابراین به

 وجود دارد. 

بینی شتبع مغالطاتی را پیتوان خدعه، جهل و بهازای هر یک از معانی معرفت خاصی میبه

عنوان نمونه اولین ها چارهای اندیشید؛ بهو کشف کرد و برای جلوگیری از رخداد آن

که انسان به شناخت معنای معرفت خاصی )وجود نفسی شیء : بدیهی است تا زمانی

و مثاالت مختلف بسنده  8وجود نفسی امری نائل نشود و به شناخت از طریق تخییالت

ازای این دوری، امکان رخداد مغالطه و عناد گریزناپذیر هکند، از حقیقت دور میشود و ب

ها، وقوع اختالف در خواهد بود؛ از همین روی فارابی در شناخت اشیاء از راه لوازم آن

ماهیات را گریزناپذیر میداند؛ زیرا هر یک از انسانها، الزمه یا خاصهای از امری را درک 

 . این طریق یکی از 375: 1413)همو، میکنند که با ادراک شخص دیگر متفاوت است 

تبع یکی از اقسام گستردهی محاکات محسوب   و به88: 1404اقسام عالمات )همو، 

میشود. معنای دیگر معرفت خاصی )شناسایی از طریق عضو مندرج در مجموعهای  

نزدیک به طریق قسمتی است که آن هم یکی از اقسام عالمات جهت شناسایی امور 

  . 92)همان:  محسوب میشود
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 نقش قوه متخیله در معرفت خاصی و خدعۀ عامی  -1.3-1-1

عنوان یکی از وظایف قوه متخیله از میان سایر قوای نفسانی أعم از حساسه محاکات به

 و 83-84: 1995 همو،) مشترک حاس ، 82: 1995 ؛28: 1405 ؛b1996 :24-23)همو، 

 bهمو،) نزوعی و  82: 1995 ؛29-30: 1405 ؛b1996   :24-23 همو،) ناطقه ، 95

 مواردی تمام از نظایر و نمونه أخذ ، 82-85: 1995 ؛28 -29: 1405 ؛81-80: 1996

 را هاآن بلکه پذیرد؛نمی اشانحقیقی صورت همان به را هاآن متخیله قوه که است

 ،11-10: 1995 همو،) کندمی پذیرش گریحکایت شأن دارای مخزون صور وسیلهیبه

 مانند اموری؛ نظایر أخذ را محاکات غایت فارابی . 105: 1967 همو، ؛143، 107-104

 نقش براساس . 494: 1ج ،1408 همو،)  کندمی بیان صیقلی اجسام در امور تصویر

 آراء رد متخیله قوه تعریف در فارابی بیان و محاکات چیستی در نظیر و شبیه محوری

 فاهیمم اولی طریقبه و الفاظ حوزۀ در متخیله گسترۀ دهندۀنشان که الفاضلۀالمدینۀاهل

 به صورتی از مفاهیم انتقال گری،حکایت هرگونه شامل محاکات گسترۀ هاست،آن

 مصادیق ترینمهم از یکی. شودمی عالمات و تشبیهات ابداالت، تر،مأنوس صورت

 انحاء از یکی عنوانبه قسمت و مثاالت تخییالت، موضع، این در بحث تناسببه محاکات

 و مدنظر مفهوم ذهن در هاآن حضور محض به - عالمات عنوانبه که است تعلیم

 امور شناسایی در را مهمی نقش–  10: 2ج  همان،) میشوند حاضر ذهن در مرجعشان

 فادهاست آن از فهم دشواری هنگامبه که است تعلیم انحاء از یکی قسمت. کنندمی ایفا

 ایبر است؛ مجموعه یک در دیگر امور با امر آن مشارکت سبببه دشواری این. کنندمی

 یکنندم تقسیم کدام هر اختصاصی اموری واسطهیبه را عام امر آن فهم، تدقیق و تسهیل

 .گردد نائل نظر مورد امر شناسایی به فرد تا

 و عناد از مثاالت و تخییالت گریزناپذیری مثاالت، و تخییالت حوزۀ در مسائل از یکی

 عقلیت طریق.  داندمی میسر طریق دو از را تصدیق ایقاع و تفهیم فارابی. است مغالطه

آیندۀ مثاالت و محاکات به تخیل و است، خواص مختص یقینی برهانی تصدیق و اشیاء

 :1413)همو، باشد از ذات اشیاء و تصدیق اقناعی خطبی جدلی  مختص جمهور مردم می
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شناخت ذات اشیاء و تصدیق   .143-146: 1995؛ b1996 :98-99؛  167و  184 -185

یقینی مجالی برای بروز عناد باقی نمیگذارد؛ اما بستر حوزههای شناختی مثالی و محاکی، 

زمینه را برای رخداد عناد، چه از طریق مغالطه و چه از طریق سوء فهم فراهم میکنند؛ با 

تصریح فارابی  که هر چقدرکه محاکات و مثاالت به حقیقت نزدیکتر و بنابهاین توضیح 

أتم محاکات و تخییالت باشند، مواضع عناد یا در آنها وجود ندارد یا در صورت وجود 

ها دشوار، اندک و پنهان است، و هر چقدرکه محاکات و مثاالت از داشتن، یافتن آن

اضع عناد در آنها بیشتر و ظاهرتر، و یافتن حقیقت دورتر باشند، به میزان دوری، مو

  .b1996 :98مواضع عناد در آنها آسانتر است )همو، 

 

 علل بروز مغالطه .4

کند.                                                                     فارابی عل ت رخداد مغالطه را هم در قیاس و هم در خارج از قیاس جستجو می

هستند که سبب زوال ذهن  9حوزهی خارج از قیاس، احواالت انسانی، هی(ات و ملکاتی

از صواب میشوند؛ مثل محبت و بغض. او جایگاه سخن در باب مغالطات خارج از 

المغلطۀ را مختص حوزهی قیاس را به کتاب بالغت و شعر ارجاع میدهد و کتاب االمکنۀ

                            . او متناظر با عل ت رخداد 197: 1، ج1408به مباحث مغالطات داخل قیاس میکند )همو، 

                                                                      در هر دو جزء قیاسی و غیرقیاسی به علل تعج ب ناظر در امور کثیر انسانی و مغالطات 

علت ضعف عقلی ذاتی و عرضی انسان، انسان به شناخت گوید: بهعالم میپردازد و می

معلول اموری؛ مانند کوچکی  10علت عدم تجربهامور نائل نمیشود. ضعف ذاتی عقل به

عقل معلول عوارض نفسانی غالب بر  سن فرد، سفاهت و حماقت طبع، و ضعف عرضی

               ضعف ذاتی عقلی  ضعف عرضی عقلی و   .10: 1948؛ 294: 1413)همو،  11انسان است

علت خارج از قیاس رخداد مغالطه محسوب میشود که عبارت از معلول نقصان فطری قوا، 

عوارض نفسانی افراطی و تفریطی منسوب به قوه نفس مانند غضب و ضعف نفس مانند 

   .64-65باشند )همو، فصول منتزعه: فس می      رق ت ن



 17    برخورداری و سیده مهدیه پورصالح امیریزینب 

     

 

المغلطۀ به برخی دیگری از منشأ رخداد  مغالطات االمکنۀطور منسجم در اواخر کتابفارابی به

د پردازد که عبارتندر یک قسم مغالطات داخل قیاس و قسم دیگر مغالطات خارج از قیاس می

 از: 

 ها قادر به شناساییکه یا انسانطوریهالف  عدم شناسایی قیاس، اصناف و مقدمات آن؛ ب

آنها نیستند یا شناخت ناقصی از آنها دارند. فارابی علت این نقص را در ترک تمرین 

صناعت منطق میداند. رفع این نقص با ارتیاض و تمرین میسر میشود. مغالطه از این قسم 

 شود.جزء مغالطات داخل قیاس محسوب می

                                                  چهارگانه یا تمام قوای چهارگانه حسی، نزوعی، تخی لی  ب  نقص در یکی از قوای اصلی

 .و نطقی

طلبی، ترک تأمل امور، توانایی محدود، کاری، راحتفارابی علل نقص فوق را در اهمال، کم

عنوان وجود مانع ضروری قوت قوا و نقص فطری انسان جستجو میکند. مغالطه از این قسم به

شوند. هر یک از علل فوق سبب طات داخل قیاسی میعلل خارج از قیاس منجر به بروز مغال

عدم تمییز انسان در علوم مکتسب از قیاس یا القیاس میشوند و نتیجهی آن حیرت آدمی، 

شک در تمام امور، عدم امکان تصحیح امور چه نزد خود و چه نزد دیگری، ضعف انسان در 

-228: 1، ج1408)همو، شود قوای أخذ تشابهات و تباینات و تشخیص دالالت الفاظ می

227.  

 
 خیالی معرفتی –تعلق مغالطه به مرتبت وجودی  .5

البرهان پس از سخن در باب اصناف معارف تصوری و تصدیقی، و تقسیم فارابی در کتاب

تصدیق به یقینی، مقارب یقینی، سکون نفسی )دورترین تصدیق از یقین  و کاذب )عدم 

میپردازد و آن را به ضروری و غیرضروری تقسیم وقوع یقین در آن  به ذکر اصناف یقین 

تغییر الوجود غیرقابلمیکند. یقین ضروری و معقوالت یقینی ضروری مختص امور دائم

  .268-269و یقین غیرضروری مختص موجودات تغییرپذیر هستند )همان: 
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 یالخطابه اصناف یقین را برحسب اصناف ضروری به یقین اطالقی و وقتفارابی در کتاب

)زایلشدنی  تقسیم میکند. او جمع ظن و یقین را در ضروری خالص اطالقی یا یقین 

روی امکانپذیر نمیداند؛ اما امکان جمع ظن و یقین را در ضروری مشوب ضروری به هیچ

                        ؛ زیرا متعل ق این نوع 457-458به امکان یا وقتی یا یقین غیرضروری میدهد )همان: 

که در زمان حاضر وجود دارند؛ اما وجود یا عدم وجود ادراک، وجودات ممکنی هستند 

ها در آینده از دیدگاه انسان مشخص نیست؛ بنابراین علم انسان نسبت به وجود فعلی آن

 ها یقین و نسبت به وجود یا الوجود آیندهی آنها ظنی است.آن

مور وجود یا عدم وجود اعنوان موجودات ممکن نسبت به علت عدم توان ادراک بشر به

مالبست انسان با هیولی،  نش(هی وجودی وها، در آینده و جنس ادراکی یقینی وقتی آن

بع اعتماد ت                                                                      استیالی قوای بدنی و نیاز و ا نس انسان به جسم و قوای حساسه و متخیله و به

فارابی میگوید:  ؛ از این جهت 372-374: 1413)همو،  است به ادراکات حسی و خیالی

ها اشیاء را به انسان»و « را تعقل میکند، مشوب به تخیل است هرآنچه که نفس آن»

 . بنابر تصریحات فارابی، 391و  374 همان:« )                                  صورت متخی ل ادراک میکنند؛ نه معقول

 شود. شناختی بر وجودشناختی مشخص میابتنای حوزۀ معرفت

تخیلی انسان و تقسیمات فارابی از اصناف  -           معرفتی  حسی -بر اساس نشاء وجودی 

یقین ضروری مشخص میشود که رابطهای ضروری میان وجود و ادراک برقرار است و 

کنندۀ مرتبه ادراکی و بالعکس محسوب میشود. انسانها به هر اندازه که وجود علت تعیین

ها به جوهر موجود کامل نزدیکتر و هر وجودی آناز مالبست با ماده فاصله بگیرند، جو

 . 373-374: 1413؛ 40-41: 1995تبع به ادراک فراتر از حس نائل میشوند )همو، به

                                                                          تقسیم سهگانهی ادراکی حسی، تخیلی و عقلی تابع متعل ق ادراک و مرتبۀ وجودی آن 

ه وجود حسی،                                ؛ بنابراین ادراک حسی متعل ق ب42-43: 1995؛ b1996 :42است )همو، 

تبع لذت حسی، و ادراک عقلی تابع وجود عقلی، جمال، بهاء و لذت جمال، بهاء و  به

 عقلی میباشد.
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معرفتی عقلی، اموری وجود دارند که انسان  -پیش از وصول به مرتبت وجودی 

ت علت ایمن نبودن به مالبس                                                         واسطهی آنها از غلط، تنازع، تضاد و تحی ر ایمن نخواهد بود.به

امور  عنوان مصححماده برمیگردد. تمام طرق معرفتی جدلی، خطابی و سوفسطائیه که به با

                         معرفتی  پیش از عقل؛ یعنی  - ، در مرحلۀ وجودی405: 1، ج1408کار میروند )هموکاذب به

معرفتی خیالی، محل ماده و لوازم  -معرفتی خیالی روی میدهند. بستر  وجودی  -وجودی 

 ثر و تصحیح است.آن أعم از تنازع، تکا

 . 

 گیرینتیجه 

 امهع امور. شودمی خالصه غایت و مبادی موضوع، در فارابی آثار در مغالطه اصلی هستۀ

 این ادیمب. دهندمی تشکیل را فلسفی و جدلی صناعات با مغالطه صناعت مشترک مبادی

 مقدمات و مظنون مشهور مقدمات یعنی جدلی؛ مبادی وهمی و مظنون مقدمات صناعت،

 ایجاد مخاطب، در باطل گمان ایجاد و خدعه صناعت، این غایت و یقینی، کلی موهمه

 و قح صورت در باطل تخییلی ادراک فلسفی، و جدلی مقدمات در تحکیه و تشبیه

 در مغالطه غایت عنوانبه «مشبهه» و «محاکی» أخذ از. است باطل موضع پوشاندن

 الشعراءصناعۀ قوانینفی اثر  در شعر صناعت هدف عنوانبه شبیه معطی أخذ الجدل،کتاب

 شودمی طاستنبا نکاتی اثر این در مغالطه غایت عنوانبه امور نقیض قبول سمتبه سوق و

 رسای میان در توهم أخذ عدم تبیین و «مشبهه» و «محاکی» مفاهیم أخذ بودن عام: جمله از

 اعتبار محاکی، هدف. شودمی محسوب مغالطه اهداف از توهم زیرا نفسانی؛ قوای

 تواندمی امر این. است آن البشرط اعتبار کننده،مغالطه هدف و شبیه از شیءبشرط

. اشدب کنندهمغالطه اهداف راستای در مثاالت و تخییالت استعمال و کاربرد دهندۀنشان

 نشان ار شناختیمعرفت گسترۀ در مغالطه بر متخیله قوه هاینقش از یکی کاربرد این

 .دهدمی

 سترۀگ نشانگر تفصیلی و ترکیبی مؤلفۀ دو با المغلطۀ االمکنۀ کتاب در مغالطه تعریف

 ملهج از امر این که است تباینات و تشابهات أخذ قوای کاربرد در متخیله قوه وسیع
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 و واق این ضعف صورت در مغالطه وقوع قیاسات، تشکیل بر را متخیله قوه تأثیرات

 زا تأثیرپذیری این. دهدمی نشان را قوا این قوت صورت در مغالطه رخداد از جلوگیری

 متخیله قوه گستردۀ دامنۀ به توجه با.  یابدمی ارتباط شناختیمعرفت حوزۀ به نیز متخیله

 «مشبهه» و «محاکی» غایت تداخل و مغالطه، غایت در «توهم» أخذ مفاهیم، حوزه در

 تصناعا مبادی عنوانبه مغالطه صناعت أخذ شعر، صناعت غایت با جدل غایت عنوانبه

 . شودمی تبیین

 و جهل  معرفت، عدم کنند،می فراهم را مغالطه رخداد بستر که تغلیط مواضع جمله از

 هک  شیء نفسی وجود به علم) خاصی معرفت اول معنای مانند باشد؛می خدعه تبعبه

 یلیتخی تصورات طرق از جمهور و باشد،می دشوار بسیار مردم جمهور برای آن به وصول

 این زا استفاده. شوندمی نائل امور شناسایی به اقناعی تصدیقات و امور خواص مثالی و

 ذکریانشا. دهدمی نشان معرفت بر را متخیله قوه تأثیرات از دیگر یکی شناسایی طرق

 و ادعن رخداد امکان حقیقتشان، از مثاالت و تخییالت این     ق رب و     ب عد ازای به که است

 ریقط از شناسایی که خاصی معرفت دیگر معنای. شودمی کمتر و بیشتر نیز مغالطه

 وبمحس محاکاتی عالمات زمرۀ از تبعبه و تعلیم انحاء از یکی است، ترکیبی مجموعه

. ستا معرفت در متخیله قوه وسیع گسترۀ نشانگر نیز معرفت از قسم این که شودمی

 زا أعم یقین أصناف انسان، خیالی - حسی       وجودی      حی ز به توجه با موارد براینعالوه

 ورجمه دسترسی عدم و عقلی، و تخیلی حسی، گانهسه ادراکات غیرضروری، و ضروری

 رد معرفتی – وجودی لحاظ از انسان برهانی، عقلی مرتبت در اشیاء حقیقت به مردم

     ق رب ازایبه سوفسطایی و خطابی جدلی، طرق تمام و بردمی بسر خیالی      وسطی  مرتبت

 خیال، از تأثیرپذیری این در. برندمی بسر خیال فروتر و فراتر مرتبت در یقین از     ب عد و

 .دارد وجود آن شناختیمعرفت با خیال وجودشناختی حوزۀ پیوند

 ناقص شناخت یا شناختعدم مانند قیاسی جزء دو هر در را مغالطات وقوع     عل ت فارابی 

   ی عرض و ،(تجربه عدم) قوا فطری نقصان معلول      ذاتی  ضعف از أعم غیرقیاسی و قیاسات،

 .کندمی عنوان تساهل و کاریاهمال همچون احواالتی و نفسانی عوارض از أعم عقل
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 هانوشتپی

له هو أن   الن معنی ت»توهم:  1 له و هو غیر                  وه منا کان موجودا  و أقمناه فی                       نتخی  ما إذا                                             موجود و ا

ها  انگاری نیست ها و هست انگاری هست نیست  معنایبه  181: 2ج ،)همان« نفوسنا، فانانعلمه 

 .است
الجدل به تطابق تشججبهی طابق نعل به نعل صججناعت سججوفسججطائی با صججناعت  فارابی در کتاب 2

شاره می  شاب کند؛ بهجدلی ا سیار قریب علت این ت سیار        ،ه ب صناعتی ب صناعت جدل را  فارابی 

سطائی و دفاع در برابر آن می        سوف سفه در برابر  صیانت فل  ایدۀعنوان فو آن را به داندمهم در 

صناعت جدل طرح می  صناعت جدل،     382کند )همان، صنهایی  سطائی با  سوف  . قرابت زیاد 

سوء        سطائی و  سوف صناعت  صناعت   ااهمیت  شان  ستفاده از این  شناخت این    دهندۀن لزوم 

صناعت است. اهمیت آن در حدی است که فارابی دو صناعت جدل و سوفسطائی را در کنار         

انگاری باطل و زوال امور  حق ،یکدیگر عامل شججناخت جمیع اصججناف مخاطبات معوقه از حق

  .79-80: 1961کند )همو، انداز معرفی میغلط
  ،ی مخزن رسوم محسوسات   دار وظایف چهارگانهعهده ی متخیلۀمخیالت از محصوالت قوه  3

:  b1996،باشجد )همو انفعاالت و مزاج می ،معقوالت ،تفصجیل و محاکات محسجوسجات    ،ترکیب

عنوان یکی از أصناف   به . صنف مخیالت  103-104و  82-83: 1995؛ 28-30: 1405؛ 25-24

نۀ  پنج بات )همو   گا خاط کات    نقش تعلیم جمهور را از a 1996 :43،م حا ثاالت و    ،طریق م م

-b1996: 97؛ 143: 1995؛ 184و  ،167،177 ،121: 1413)همو، رسجججوم امور برعهده دارند   

صناعت معطی اموری       علت أخذ هدف مغالطه.  96 ست که هر دو  شعر این ا کننده در موضع 

لیم عبه اذهان در جهت تعلیم هستند که این امور تعلیمی غیر از نفسیت و حقیقت امور متعل ق ت

  است.
سم می          4 صنف منق سه  سطائی را به  سوف سی و       فارابی اقاویل  شکل قیا سازد: الف  دارای 

شبه      شکل  شهوره. ب  دارای  شهوره حقیقی. ج  دارای     مقدمات مظنون م سی و مقدمات م قیا

قیاسی و مقدمات ظاهری مشهوره؛ بدون اینکه در حقیقت مشهور باشند. فارابی تنها      شکل شبه  

کند و بر دو صنف گذاری میعلت صحت شکل آن، قیاس ناماین سه صنف را بهصنف اول از 
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قوال  »و « مراء»ها را به ترتیب نهد و آنعلت عدم شجججکل صجججحیح نمیدیگر عنوان قیاس را به

 کند.گذاری میعنوان« مرائیا
ت  خطوط و نسب  ،الفاظ ،متصورات متخیالت در نفس  ،معقوالت ،فارابی به وجود محسوسات   5

                                                             شججأن معل م منطق را در توجه به معقوالت، دانسججتن ارتباط میان   کند. اومی ها تصججریحیان آنم

  ،)همو کندمی ها با معقوالت عنوانو دانستن نسبت آن   ، الفاظها با موجودات خارج از نفسآن

شیتی الفاظ در عوض معقوالت اذعان می و   و به محاکات بودن 9 :2ج ،1408    ،کند )همانجان

  .12-13: 1ج
بر اسجججاس تعریف و وجه اشجججتراک مغالطه، محوریت مغالطه در تخلیط باطل باحق از طریق   6

شکاالت      گیرد؛ لذا منطق که عهدهصورت انجام می  صدد رفع ا ست، در دار قوانین رفع مغالطه ا

ت؛  منطق صوری اس   -به تبع منشأ مغالطه  -آید؛ از این جهت باید گفت که منطق صوری برمی 

فکری خود توجه داشججته اسججت. این مؤلفه در   منظومۀلیکن فارابی به ماده اسججتدالالت نیز در 

ضع دیگری از آثار او یافت می  ،مبحث وحی حق از طریق   شود. اعطای مادۀ رؤیت ملک و موا

عقل فعال به هر دو جزء قوه   واسججطۀتعالی بهات اهلل تبارکافاضججشججود که                  شججخصججی محق ق می

ضه می    سپس به قوه متخی له او افا ضات به عقل منفعل                                                         ناطقه نظری و عملی و  شود. اعطای افا

ضات به قوه متخیله         سوف و متعقل تمام و اعطای افا صی، او را معنون به حکیم فیل شخ چنین 

بخش به جزئیات و محاکات کلیات  ه و آگاهیچنین شجججخصجججی، او را معنون به نبی انذاردهند

  ی سعادت نائل شده است   ترین درجهترین مراتب انسانی و عالی کند. چنین انسانی به کامل می

سوف کامل، رئیس اول  110- 121: 1995)همو،  صی می  . او همان فیل شد که   و أخص الخوا با

  .180و  183: 1413فارابی از آن نام برده است )همو، 
آید. فارابی تعلیم را  میان می                                سججخن از مخاطبت تعلیم و تعل م به ،جهلو  تبع سججخن از علمبه 7

سبت به امری می  سان  داند که حدوث علم خاص ن ست    ان شته ا پیش از تعلیم به آن علم عام دا

شججناسججد؛ اما  احواالت محسججوسججات را می ، . انسججان به علم عام474-475: 2ج  ،1408 ،همو)

س یابد. پشناسد و با تعلیم به این علم راه می  به علم خاص و جزئی نمیجزئیات محسوس را  

ورند؛ آافراد دارای علم عام نسبت به امور هستند و برای اکتساب علم خاص به تعلیم روی می   

 .دهدلذا بستر مغالطه پیش از تعلیم در جهل خاص روی می
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سوی طلب امری برانگیخته یا گریزان    سامع و ناظر به  صدی   می تخییل:  قی شود؛ بدون اینکه ت

ها خشججمگین  صججورت گرفته باشججد. اکثر مردم از همین طریق اموری را دوسججت دارند یا از آن

   8 .64و  63: 1405 ،شوند)همومی
باشججد. این هی(ت حاصججل  ر میاز نفس دشججوا هی(تی اسججت متمکن در نفس که زوال آن ملکه 9

  .51: 1ج ،1408 ،فطرت آدمی است )همو وعادت اراده، 
و مقدمات کلی یقینی غیر قیاسی در کنار طباع و برهان    تجربه را یکی از مبادی اولی علومفارابی  10

و یقین حاصل از مقدمات کلی مستفاد از تجربه را حاصل       97-98: 1967؛ 269- 271)همان: 

  ؛271: 1، ج 1408کند )همو، عنوان می جمیعو و تأمل در جزئیات محسججوس کثیر  تجوجسجج

  .95و 100: 1967
که طلب یا فرار، اشتیاق یا کراهت و   ای قوه شود. ضعف عرضی عقلی به قوه نزوعی مرتبط می   11

  .28-29 :1405؛ b1996: 24آن است )همو،  عوارض نفسانی برعهدۀ
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