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نقش ادراکات انسانی در مراتب تکامل اجتماعات انسانی در علم مدنی 

 فارابی

 2/01/95: تاریخ پذیرش                      6/5/95: تاریخ دریافت
  مسلم طاهری کل کشوندی
  حمید پارسانیا

 چکیده

گیری انواع جوامع  به ارزیابی نقش ادراکات انسان در شکل این پژوهش درصدد است که

به عبارت دیگر، هدف از انجام این  انسانی و تکامل آنها در علم مدنی فارابی بپردازد؛

های موجود در مُدُن انسانی از  رویکرد فارابی نسبت به منشأ تفاوت پژوهش ارزیابی

روش تحقیق در این پژوهش، استفاده از . چارچوب مراتب ادراکی حاکم بر جامعه است

شود آرا این اندیشمند مسلمان  تحلیلی است و سعی می-روش اکتشافی و رویکرد توصیفی

گونه خواهد بود که  این تحقیق دهی سامان .دربارۀ مسئلۀ اصلی پژوهش، تبیین و بررسی شود

ای دربارۀ اهمیت و ضرورت اقدام به چنین پژوهشی، مبانی  پس از طرح مسئله و ذکر مقدمه

شود، سپس به مبحث انواع مُدُن انسانی از نظر  شناسیِ معرفت از منظر فارابی ارائه می انسان

گیری این جوامع مورد  بر شکل وی پرداخته خواهد شد و مبادی معرفتی و غیرمعرفتی مؤثر

های موجود در جوامع انسانی نسبت  بررسی قرار خواهد گرفت، و در پایان، به منشأ تفاوت

دهندۀ تفاوت بین مُدُن فاضله و غیر فاضله  به دوری یا نزدیکی به مدینۀ فاضله، که نشان

 .است، خواهد پرداخت

 .دراکات انسانی، مُدُن انسانیشناسی، علم مدنی، ا فارابی، معرفت :کلیدی واژگان 
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 دانشجوی دکتری دانش اجتماعی مسلمین دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  

 h.parsania@ut.ac.ir(: نویسنده مسئول)عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  
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 مقدمه و بیان مسئله
گیکری   گیرد؛ نقش فلسفه در شککل  های معرفتی شکل می دانش اجتماعی در تعامل با دیگر حوزه

مطالعکۀ  بنکابراین،  . اجتمکاعی اسکت   های بنیکادین معرفتکی علکوم    فرض علوم اجتماعی، بیان پیش

های اثرگذار بر آنها، همواره دغدغۀ خکاطر   فهو پرداختن به منطق تکامل و مؤل اجتماعات انسانی

به شیوۀ کلی در تمدن یونانی از سقراط و افالطون »اندیشمندان اجتماعی بوده است؛ این فرایند 

: 811  ،یداور زاده یتقک ) «شود، و در تمدّن اسالمی، در آرا ابونصکر فکارابی ریشکه دارد    آغاز می

مانی اسکت ککه مبتنکی بکر عقالنیکت برهکانی و       تکرین اندیشکمند مسکل    اگرچه فارابی جدّی (.96

به رابطکۀ عقالنیکت و   ( موجود در قرآن کریم و سنت اهل بیت علیهم السالم)های وحیانی  آموزه

، امکا سکایر متفککرین    ( 9 : همکان )مبانی حیات اجتماعی اقوام و امم انسانی توجه کرده اسکت  

و   خواجه نصکیرالدین طوسک   ،  خلدون ، ابن8، ابن باجه سینا ابن ، الصفا اخوان مسلمان همچون

 اجتماعیحیات  انواع هاى موجودیت مدن  و به طرح و تبیین پایهاندیشمندان مسلمان نیز  دیگر

اجتماع فاضل و اجتماع  ۀبه دو دستتوان  الصفا معتقد است که جوامع را می اخوان .اند اقدام نموده

ر آن صالح ابنای بشر موردنظر باشد و اجتماع فاضل اجتماعی است که د. غیرفاضل تقسیم کرد

مبنای این اجتماع صداقت، اخوت، محبّت، تدبیر نیکو برای اصالح امور، لحکا  صکالح بکالد و    

، فقدان انتظام الزم، همراهی و معاشکرت  یدر اجتماع غیرفاضل، تزلزل، دو رنگ. بقای عالم است

 های اصکلی و اساسکی آن اسکت    با اهل فسق و فجور و عدم لحا  صالح بالد و عالم از ویژگی

نمایکد   سینا نیز مدن انسانی را به مدینۀ عادله و غیرعادله تقسیم مکی  ابن. (9   : ج الصفا،اخوان)

شناسی انکواع اجتماعکات انسکانی     خلدون در گونه در این بین، سبک ابن. (    و 4  : نایس ابن)

را بکه دو دسکتۀ   ( ران بشکری عمک )های جوامکع انسکانی    متفاوت از سبک فارابی است، وی گونه

 .کند تقسیم می ( 4:   8  خلدون، ابن)« شهرنشینی»و « نشینی بادیه»
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 . 6 - 6 :  ، ج  6 -68 :    ؛ ج 6 -61 :   ، جالوفاء خالناخوان الصفا و  رسائل  
  4  -9  : ، مکتبۀ آیۀ اهلل العظمی المرعشی النجفی، چاپ : ، تصحیح ابراهیم مدکور، قم( 1  )  الشفا سینا،  ابن  
 . 81- 81و 
 . ارالفکر االسالمید: ، بیروت(م641 /ق861 ) رالمتوحدیتدبباجه، محمدبن،  ابن 8
 :، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، تهرانخلدون ابن خیتار: العبر،  (841 -898 ) عبدالرحمن بن محمد، خلدون  ابن  
 . سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیؤم
ی، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی و علیرضا ناصر اخالق،  (9 8 )نصیرالدین  محمدبن محمدطوسی، خواجه   

 .خوارزمی: ش دوم، تهرانحیدری، ویرای
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در   های انسانی از جمله عقالنیت و ارادۀ کنشگرانه انسان و نقش آن پرداختن به ظرفیت

تواند  ، می«هستی و چیستی جامعه»های مربوط به  تعامل با حیات اجتماعی، در کنار اندیشه

برخی . جامعه از منظری اسالمی باشد/رسیدن به دیدگاهی جامع نسبت به دوگانه فرد نویدبخش

های فکری در جهان اسالم، در بحث از نسبت معرفت و ارادۀ کنشگرانه در ساخت  از نحله

، متقدم «کنش»اند و برخی معرفت را بر  داده« گرانه ارادۀ کنش»های اجتماعی، تقدم را به  واقعیت

هایی در جهان اسالم، همچون اهل حدیث و اخبار، ظاهرگرایان و  ر این میان، جریاند. اند دانسته

بخشی چون عقل و نقل از همدیگرند، این  اشاعره وجود دارند که داعیۀ تفکیک منابع معرفت

مرتبۀ اندیشۀ نظری انسان، در »معتقدند که « معرفت معطوف به ارادۀ کنشگرانه»جریانِ طرفدار 

« کند فرایند هوشمندی در ساخت یک فلسفه، از اراده عبور می»و « او است طول حاالت روحی

؛ یعنی به برتری ارادۀ کشنگرانه بر هر کنش انسانی دیگری از ( 1  و 11 : 816  ،یرباقریم)

جمله تفکر و کسب معرفت قائل هستند، این درحالی است که برخی دیگر از اندیشمندان 

و تأخّر اراده نسبت « ارادۀ کنشگرانۀ معطوف به معرفت»ئل به مسلمان همچون فالسفۀ اسالمی قا

 . به عقالنیت و معرفت هستند

بازخوانی آرا اندیشمند برجستۀ اجتماعیِ مسلمان، فارابی، ملقب به معلّم ثانی و مؤسس 

وجود مُدُن »باره، حاوی ارزش دوچندانی است؛ با توجه به اینکه فارابی  فلسفۀ اسالمی در این

بندی این  مالک تقسیم. ( 1: 844  ،یاردکان یداور)« را فرع بر طبیعت آدمی دانسته انسانی

جوامع در چارچوب معرفتی وی به فاضله و غیرفاضله، نه تنها وهمی و خیالی نبوده است بلکه 

بندی، بر شایستگی عقل انسانی برای شناخت هدایت و سعادت  بنابر اعتقاد فارابی، این تقسیم

این عقیده بازتاب تأمل معرفتی فارابی مبتنی بر منبع عقالنی و وحیانی در . ی استنوع بشر مبتن

های  دسترس او، حین بازشناسی انواع اجتماعات بشری، تاریخ حیات اجتماعی نوع بشر و مدینه

بندی قوای ادراکی انسانی از نظر او  در عین حال، مبنای تقسیم. است موجود در زمان او بوده

دهندۀ دو نوع متفاوت از فرایندهای معرفتی  ای است که نشان گرایانه شناسی واقع فتمبتنی بر معر

موکّل بر عمل انسان بوده و »ذهن انسان در حصول معرفت است که بخشی از این ادراکات 

بنابراین دیدگاه، فرایندِ معرفتی انسان حیات  (.48: 868  ،یفاراب)« .مقصود و کنش تابع آن است

اختالف نوع فکر و »به عبارت دیگر . اعیِ خاصی را برای وی رقم خواهد زداجتم -فرهنگی

و مبتنی بر این  (49- 4: 811  ،ییطباطبا)« شود ادراک، موجب اختالف راه و روش می

بندی متنوع و مقول به تشکیکی از انواع اجتماعات، از  توان به صورت اختالفات در ادراک، می
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رسد که ساحت عملی  عنویت وحیانی نائل گشت؛ زیرا به نظر مینظر تکامل عقالنیت برهانی و م

در جوامع انسانی است و ایجاد هرگونه « ساخت اجتماعی واقعیت»عقالنیت انسانی، متکفّلِ 

ساختار اجتماعی خاص برای جوامع انسانی، نشان از همراهی نوع خاصی از تعقل از سوی وی 

های انسانی و  در بحث از ظرفیت( ق.ه6   -886)مبانی اندیشۀ اجتماعی فارابی . بوده است

. دانست« ارادۀ معطوف به معرفت»توان متعلق به جریان  نقش آنها در تکامل اجتماعات را می

بنیان نهادن چنین رویکردی در تمدن اسالمی، به دانش اجتماعی از سوی فارابی، پس از مشاهدۀ 

ابع معرفتی وحیانی از یک سو و برهانی اوضاع جوامع انسانی عصر فیلسوف، ریشه در اتخاذ من

 . از سوی دیگر دارد

ها و جهازات انسانی و نقش آنها در ایجاد حیات اجتماعی از  در ادامه با اشاره به ویژگی

های انسانی و جایگاه ادراکات انسانیِ متعاونین در این  منظر معلم ثانی، به طرح انواع مدینه

 .جوامع از نظر وی خواهیم پرداخت

  پژوهش اصلي پرسش و دفه

فارابی، با توجه به  مدنی علم در «اجتماعات تکامل مراتب در انسانی ادراکات نقش» بررسی هدف

ایفکای   ساز تواند زمینه جانبۀ وی و پیشگامی او در معرفت برهانی تمدن اسالمی، می رویکرد همه

و پیشرفت جوامع بکا  جامعه /نقش اساسی دانش اجتماعی مسلمین در ترسیم الگوی مطلوب فرد

 .هر عصری شود اقتضائات مناسبات و با مواجهه در های معرفتی انسانی ظرفیت توجه به

های مختلف  از نظر فارابی، تنوع مراتب ادراکی انسان چه نقشی در گونه»اینکه  اصلی پرسش

 «دارد؟( اعم از فاضله و غیر فاضله)جوامع انسانی 

گردد که بتوان با پاسخ  ه چند سؤال فرعی تقسیم میاین سؤال با توجه به اهمیت بحث، ب

شناختی فارابی به ادراکات انسانی  رویکرد انسان. دادن بدانها به اهداف مدنظر این پژوهش رسید

گیری انواع  شناختی فارابی به تعامل سطح معرفتی انسان با شکل چگونه است؟ رویکرد جامعه

 ختالف جوامع انسانی از نظر فارابی در چیست؟متنوع جوامع چگونه است؟ و نهایتاً ریشۀ ا

 پیشینۀ پژوهش
ترین مسکائل پژوهشکی در    عموماً از مهم« حیات اجتماعی انسانی و متقابل معرفت رابطۀ»مسئله 

شناسی معرفت است که حجم فراوانی از آثار موجود در  حوزۀ علوم اجتماعی و باالخص جامعه
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دانکش اجتمکاعی    در حکوزۀ  آنچکه  آثکار،  میان ایکن  از. این حوزه را به خود اختصاص داده است

 همکه  از تکر  مهکم  و دارد پکژوهش  با این بیشتری ارتباط شده نگاشته رویکردی با چنین مسلمین

موارد فراوانی از مطالعۀ . اند اندیشۀ فارابی در این زمینه نگاشته شده که با محوریت هستند آثاری

نظر فارابی وجود دارد اما آنچه که این تحقیکق را بکه   از « حیات اجتماعی»یا « معرفت»، «ادراک»

 بررسی نسبت ادراکات و معرفت با مراتب مختلف جوامع انسانی از نظر فکارابی کشکاند، حجکم   

، جهکاد   ، ایکران داک  ایکران  هکای اینترنتکیِ لیکب    در پایگکاه  سکنخ  ایکن  از مطالعکات  ناچیز بسیار

 . بود  و مگ ایران  ، نورمگز8دانشگاهی

ن اندیشمندان معاصری که به نوعی مسئلۀ معرفت و تکامل حیات اجتماعی را بررسی در میا

 االنسان رسالۀ ۀ،یالوال رسالۀ، سمیرئال روش و فلسفه اصولتوان به مقالۀ ششم کتاب  اند می نموده

 اخالق و یعمل عقل یها کاوشعالمه محمدحسین طباطبایی؛  ایالدن بعد و ایالدن فی ا،یالدن قبل

اهلل جوادی  آیت قرآن در جامعهشهید مرتضی مطهری؛  خیتار و جامعهائری یزدی؛ مهدی ح

 .اشاره نمود... استاد مصباح یزدی و قرآن نگاه از خیتار و جامعهآملی؛ 

 يمفهوم چارچوب
 ادراککات  نقش در تبیین فارابی نظریۀ بندی در این بخش، به منظور فراهم نمودن شرایط صورت

چکارچوب مفهکومی    اجتماعکات،  تکامکل  و گیکری  شکل در( انسان رفتیمع های ظرفیت) انسانی

کنکیم،   پژوهش را ترسیم خواهیم کرد؛ ابتدا فضای مفهومی ادراکات و معرفت انسانی را بیان مکی 

سپس با ارائۀ نظام مفهومی متناسب، چیستی و چگونگی تکامل و توسعۀ اجتماعکات انسکانی را   

 .بررسی خواهیم کرد

این اصطالح از  9.است به چیزى رسیدن «ادراک» و رسیدن «درک»ی لغوی معنا: ادراک( الف

تصورات . انسانی قرار داشته است از آن دسته مفاهیمی است که همواره مورد تأمل عالمان علوم

کشف حقایق که منجر به علم کلی یا علم جزئی برای انسان ( از و منتِج به)و تصدیقات منتَج 

ها و  ایالت منجر به جعل اعتباریات که اقسام گوناگون کنششود از سویی و عواطف و تم می

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
1 www.lib.ir   

2. www.irandoc.ac.ir 

3  www.sid.ir 

4 www.noormags.ir 

5 www.magiran.com 

 .1 8:   ج ن،آقر قاموس 9.
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گیری، نهادسازی اجتماعی و مدیریت نیازهای  یابی، تعامل گرایی انسانی اعم از هویت فعال

شود، همگی برای  گویی انسان به آنها را از سوی دیگر، شامل می نوظهور و تالش در پاسخ

 .دهند رخ می رسیدن به مطلوب خود، در نظام ادراک انسانی

در بررسی مفهوم ادراک از نظر اندیشمندان علوم مربوط به انسان، همواره دو مسئلۀ چیستی 

ادراک و ادراک ذات و نسبت مدرِک و مدرَک و ادراک غیر، مورد توجه بوده است؛ تأمل در این 

منجر شده های ادراک و معرفت  دو مسئله برای افالطون، به سنگین شدن کفۀ ترازو برای متعلَّق

است که وی درجات و مراتب ادراک و معرفت را براساس سروکار داشتن مدرِک با مدرَکات 

این مسئله نزد ارسطو کامالً عکس آن (.  1 - 1 : 891 کاپلستون، )نماید  مختلف تعیین می

چیزی است که در منظومۀ معرفتی افالطون  بود، ارسطو با اعطای اصالت به عقل و عاقل به 

لم معقوالت، در تعریف ادراک، آن را به مثابه حصول صورت شئی در ذهن انسان جای عا

افالطون برخالف ارسطو، با قول به اصالت معقول، اساس (. 1  -6  : 841 ارسطو، )داند  می

سینا  ابن(. 1 :  89 پورجوادی، )بیند  ادراک را نوعی اضافه و در ماورا عالم محسوسات می

و مالصدرا نه آن « اضافه»نفسانی دانسته، فخر رازی و سهروردی آن را حقیقت ادراک را کیفیت 

 .داند برای ادراک می« وجود»را کیفیت نفسانی و نه اضلفه، بلکه قائل به 
به معنای حصول آن چیزی « ک م ل»لغت تکامل از ریشۀ : تکامل و توسعۀ اجتماعات( ب

رود،  کار می ای به برای غایت کمّی شی« متما»اگر   .ای در نظر گرفته شده است است که برای شی
اجتماعات   .شود ابتدای کمال از انتهای تمام آغاز و برای ابعاد کیفی همان فرایند در نظر گرفته می

رو پرداختن به چیستی، چرایی و  اند؛ از این انسانی ساخته و پرداخته ظرفیت کنشگرانۀ انسان
گاه از ساحت اندیشۀ  ور حیات اجتماعی انسان هیچجامعه و سیر تکامل و تط/چگونگی رابطۀ فرد

برخی از اندیشمندان، منطق تحوالت و تکامل اجتماعات انسانی را تبیعت . انسانی دور نبوده است
و براین ( Aristotle, 2009: 3)یابی به سعادت حقیقی دانسته  از نظام خیر و تالش برای دست

اند  برای استکمال نفس انسانی خواستار بوده اساس، نه تنها پرداختن به فلسفه و حکمت را
گیری حکمت عملی نزد اندیشمندان  بلکه این شرایط، منجر به شکل(    :  شیرازی، ج)

های تکوینی و  گذاری مسیر دستیابی به سعادت حقیقی براساس ظرفیت انسانی، جهت ریل علوم
ای که به تنظیم احوال معاد و  وهانسان به شی( تولیدی)اعتباری موجود در افعال ارادی و صناعی 

 . شده است(   : 816 طوسی، )معاش فردی و اجتماعی منتهی گردد 

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
 .9 4 :اصفهانی راغب   
 .   : 1  ج الکریم، القرآن کلمات فی التحقیق   
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 روش پژوهش
 کیفی مطالعۀ نوعی این پژوهش دیگر، عبارت به. است تحلیلی -توصیفی پژوهش این انجام روش

 ای فرضیه ،نیست پذیر امکان آماری های آزمون با ها فرض آزمون چون مطالعات نوع این در. است

 بکرای  و مطکرح  و سؤاالت فرعی پژوهش اصلی سؤال فرضیه، بیان جای به بلکه شود؛ نمی طرح

 :شد خواهد طی زیر مراحل رابطه این در. شود می گردآوری الزم اطالعات آنها به گویی پاسخ

اندیشمندان مسلمان عموماً و فارابی  نظری های دیدگاه دربارۀ الزم اطالعات آوری جمع -

اجتماعات انسانی و انواع آن از سویی و نقش ادراکات انسانی در  اً دربارۀخصوص

 مطالعاتی پیشینۀ کتب، مطالعۀ طریق از امر این که گیری این جوامع از سوی دیگر شکل

گویی به  ساز پاسخ های گردآوری شدۀ زمینه گیرد، داده می صورت زمینه این در شده انجام

 .هند شدسؤاالت اصلی و فرعی پژوهش خوا

گونه خواهد بود که ابتدا مطابق با سؤاالت اصلی و فرعی، به این  مراحل انجام پژوهش این

چگونه است؟ « شناختی فارابی به ادراکات انسانی رویکرد انسان»سؤال پاسخ داده خواهد شد که 

تعامل شناختی فارابی به  رویکرد جامعه»در ادامه، به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که 

های دو  چگونه است؟ با تأمل بر یافته« گیری انواع متنوع جوامع سطوح معرفتی انسان با شکل

 .پی خواهیم برد« ریشۀ اختالف جوامع انسانی از نظر فارابی»بخش سابق، در نهایت به 

 شناختي فارابي به ادراکات انساني رویکرد انسان (0
در ابعکادی  )رۀ انسکان و جهکازات ادراککی وی    تکرین آرا فکارابی دربکا    در این قسکمت، بکه مهکم   

یکی از محورهای اساسی فلسفۀ فارابی، . شود پرداخته می( شناسی شناسی فلسفی و معرفت روان

فکارابی  . اسکت ( در ابعکاد نظکری و عملکی   )های شناختی آن در حیات او  نفس انسانی و قابلیت

د است، یعنی در جهان زیکر مکاه،   جایگاه انسان را در جهانی که کامل نیست و دچار کون و فسا

و تالش برای بازتولید نظکم    را بر حسب اتّحاد با عقل فعال  جای داد و کمال عقلی هر انسانی

کیهانی در حیات فردی و اجتماعی، از طریق محاکات و شیوۀ تقلید و مطابقت ذهن با خارج از 

ه انسکانیت انسکان، متضکمن    در قدم اول، وی معتقد است ک (. 8: 861 اکبری، ) ذهن تلقی کرد

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
رساند و  را تا مرحلۀ اتصال با عقل فعال به فعلیت می اش ای که در آن انسان با عاملیت خود، قوۀ عقالنی مرتبه  

 (.1 -1 : 681 فارابی، )کند یعنی صورت پرورش یافته و نهایی عقل آدمی  فارابی آن را عقل مستفاد اصطالح می
 .عقلی که در سلسله عقول طولیه قرار دارد و امکان اتصال با آن برای عقل انسانی وجود دارد  
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: 861  فکارابی، ) وی است و جایز نیست که به میّت جاندار گفته شود( جانداری)حیات داشتن 

سپس عامل برتری انسان در بین سایر جانداران را نیز (.   -9 ، س 84 :  1  ؛ ابن سینا، 14 

نهد،  کند، جدایی می ه میداند که انسان با آن، میان اموری که در آنها تصرف و مشاهد نیرویی می»

گیری و  آورد و از ناسودمند کناره گزیند و به دست می شناسد و آن را برمی که سودمند را می چنان

تجربکه عبکارت     .دانکد  ، فارابی ابزار ظهور این نیرو از قوه به فعل را تجربه مکی «جوید دوری می

ه در آن جزییات صادق آیکد،  درنگ در جزئیات چیزی و حکم بر کلیات آن به امری ک»است از 

« .تکر در انسکانیت اسکت    ها را داشته باشد، برتکر و کامکل   از این روی، کسی که بیشتر این تجربه

سپس فارابی در فلسفۀ خود، بر صیرورت انسکان تأکیکد ورزیکده و    (. 9 8-4 8:   8 محقق، )

بکا درک عقلیکات،   انسکان  »آنجکا ککه   . دانکد  انسان را همانند جهان عینی، محصول تعقل آدمی می

در نظکر فکارابی، نخسکتین    . (6: فکارابی ) «که جهان عینی وجود دارد شود چنان جهانی عقالنی می

های محسوس را با حواس خویش و  مراتب ادراکات برای انسان، متوجه نفس اوست که صورت

ترین خصوصیات نفکس   از مهم. یابد های محسوس درمی واسطۀ صورت های معقول را به صورت

الذاتکه محتکاج اسکتکمال دانسکتن      توان به غیرجسمانی بودن نفس و فی انی از نظر فارابی، میانس

حصول معارف بکرای انسکان از راه حکواس    »از این روی، وی معتقد است که . نفس، اشاره نمود

فارابی، ) «.است و ادراک کلیات برای او از راه احساس جزئیات است و نفس او آگاه بالقوه است

اسکتعدادی ککه   (    : 4؛ مالصکدرا، ج    -6 و س   -4، س 8 :  1  سکینا،   ؛ ابن 9: 861 

انسکان قکادر بکه شکناخت      (.  : 169 فکارابی،  ) هسکتند   تمامی آدمیان فطرتاً و از ابتدا واجد آن

سکپس عقکل میکان متشکابهات و     . حقیقت اشیا نیست، زیرا سرچشمۀ شناخت آدمی حس اسکت 

شناسد و  با عقل، برخی لوازم، افعال و تأثیرات و خواص شی را میدهد، آنگاه  متباینات تمیز می

، س  1:  1  سکینا،   ؛ ابکن 11: 861 فکارابی،  ) رود از آن پس، به معرفت مُجمَلِ نامحقق فرا می

لذا فارابی در سراسر اندیشۀ خود، دغدغۀ نحوۀ وصولِ نفس به معرفکت و مراتکب آن را    (1-1 

های انسانی در عرصۀ ادراکات، درصدد ترسیمِ هندسۀ معرفتی  یژگیفارابی با تبیین و. داشته است

اگرچه فارابی بکرای    .ها بوده است های وصول انسان به درک کلیات و جزئیات پدیده وی و راه

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
ای از تجرید و انتزاع مفاهیم از  منطقیان رساترین دربافت آدمی عقل است، چه دریافت که گونه از دیدگاه حکما و  

آغاز دریافت و تجرید از حس، . تعقل.  توهم، و . 8تخیّل، .  احساس، .  : های خارجی است، چهار مرتبه دارد هستی
 (.91 : 811 فارابی، )یگر جانداران است و پایان آن به سبب عقل است و همین دریافت تعقلی سبب جدایی آدمی از د

فارابی، ابونصر، آرا اهل المدینۀ : برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ جهازات انسانی و ادراکات از نظر فارابی رک به  

 .   : ؛ فصول منتزعۀ46-11: ؛ السیاسۀ المدنیۀ   ،    -9  : الفاضله
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برای انسان در نیکل    گرفت، در عین حال، ابزاری جز عقل عقل انسانی توانی محدود در نظر می

دن عقکل را، ککه منبکع شکناخت اسکت، ککاری بیهکوده و مهمکل         به معرفت قائل نبود و کنار نهکا 

در عین حال، معتقد بود به جهکت حضکور در عکالم طبیعکت و قکدرت قکوۀ تخیکل          .دانست می

:  1  سکینا،   ؛ ابکن  6: 861 فارابی، ) «.کند مشوب به تخیّل است هرچه نفس تعقل می»انسانی، 

 . (، س آخر16 

 شناختي فارابي رویکرد جامعه (2
هکای انسکانی، در جریکان     هکای تمکدنی و فرهنکگ    بنکدی گونکه   الت عمیق فارابی دربارۀ سنختأم

موضکوع اندیشکۀ وی، تمکام جوامکع انسکانی را شکامل       . ایِ فلسفۀ اسالمی کم نظیر است اندیشه

ونمو ککرده و فرهنگکی بکه     ای خویش رشد شود که از درون خود و به نیروی فطری و طبیعی می

ارکان اندیشۀ اجتماعی فارابی دربارۀ جوامع انسکانی دو  . (  :   8 وری، فالط) اند وجود آورده

هکای   و رککن دوم آن ویژگکی   8های طبیعی انسان و جهازات او پایه دارد، که رکن اول آن ویژگی

ورزی در حوزۀ حیات اجتماعی انسکانی، دو   فارابی برای اندیشه. است  اجتماعی و اقتضائات آن

امّت در زبان قرآن به معنکی  . را وارد دستگاه فلسفی خود کرده است« تملّ»و « امت»واژۀ قرآنی 

ای است که رسول و پیغمبری برای آن فرستاده شده باشد، خواه آن جامعه بکه ایکن    قوم و جامعه

اسکت،   4در قرآن، دین و شریعت 9همچنین ملّت  .فرستاده ایمان آورده باشد، خواه نیاورده باشد

 کننکد  تی که فرستادگان به عنوان درس الهی بکه امّکت خکود عرضکه مکی     یعنی محتوای آن تعلیما

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
 .کند عقل برخی لوازم، افعال و تأثیرات و خواص اشیا را درک میدر مقام تمیز بین متشابهات و متباینات، آنگاه که   

از نظر وی « عقل». البته باید توجه داشت که فارابی در این بحث متوجه منابع دیگر شناخت همچون نقل هست  
 .بپردازد... تواند با آن به تشخیص منابع دیگر شناخت چون نقل، طبیعت، تاریخ و ابزاری است که انسان می

منظور از خصوصیات و جهازات انسانی همه آن ابعاد وجودی است که حیات فردی را برای انسان به ارمغان  8
 (.89- 8تا،  ؛ فارابی، بی   و  1 : 18  فارابی، )آورده است 

منظور از این پایه، حیات اجتماعی و خصوصیات آن است که انسان با قرار گرفتن در آن متأثر از این   
 .شود اش داده می خاصی به زندگی خصوصیات، جهت

 89سوره النحل، آیه   
گوید و همچنین از نیاز مردم به زندگی  فارابی در کتاب الملۀ از آیین یا همان فرهنگ اجتماعی مردم سخن می 9

در این رساله شالودۀ آرا اهل مدینه ریخته شده است . اجتماعی و آشنایی با نیکی و بدی و اخالق و رفتار
 (.18 : 894 ژوه، پ دانش)
 .81و  84سورۀ یوسف، آیات . 4



 
 

 

 

 
 0931سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان / هاي اجتماعي متفكران مسلمان فصلنامه نظريه   01 

  

 

گاه فارغ از تجربۀ جامعه  به تعبیر قرآن، تاریخ حیات بشر بعد از بعثت پیامبران، هیچ. (  : همان)

سکویی   و اجتمکاعی انسکان، سکمت    -نبوده است، اگرچه این تجربه به جهت اقتضکائات شکناختی  

در توضکیح پایکۀ اول اندیشکۀ اجتمکاعی       .ی انسان رقم زده استمتفاوت و گاهاً متعارض را برا

فارابی این نکته قابل ذکر است که از نظر وی، انسان موجودی اُنسکی و مکدنی بکالطبع اسکت و     

؛ السیاسکۀ المدنیکۀ،   69فارابی، مدینکه فاضکله،   ) ماند حیات بشری بدون تعاون باقی و پایدار نمی

زندگی کند و برای تأمین وسایل حیکات نکاگزیر اسکت ککه بکا       تواند تنها  اگرچه انسان نمی. (86

دیگران در تعاون باشد، ولی انسان در نظر فارابی تابع جامعه نیست، بلکه جامعه تکابع تصکوری   

به این ترتیب فارابی تعاملی . (   : 816 داوری اردکانی، ) است که فارابی از ماهیت انسان دارد

گیکرد؛ وی نفکس انسکان را برحسکب تعلکق آن بکه        نظر مکی دوسویه بین معرفت و اجتماعی در 

را مطکابق قکوای     های اجتماعی ، فارابی نظامرو ایناز . گیرد اجتماعات مدنی، مختلف در نظر می

صکورت   داند که به به عبارت دیگر، قوای نفس انسان را حروفِ ریزی می. کند نفسانی مرتب می

همچنکین در رککن دوم   (.   : 844 انی، داوری اردکک )اسکت   جامعکۀ مسکطور  درشت در کتاب 

گیرد و رشکد   توان به بیان اصولی پرداخت که طبق آن جامعه شکل می اندیشۀ اجتماعی وی، می

  (. 8 فارابی، کتاب الحروف، )داند  فارابی پیدایش و رشد جامعه را نیازمند سه امر می: کند می

مثابه سرمایۀ ذاتی با خود به ای به  امر اول، فطرت و سرشتی است که هر فردی و جامعه . 

 .همراه دارد

 .امر دوم، تحرک اعضا و جوارح جسمانی و نیروهای نفسانی است در ایجاد متناسب با آنها . 

امر سوم انتخاب اسهل است که به منزلۀ اصلی برای تحقق دادن به دو امر مذکور محسوب  .8

سته برای تحقق به آنچه شود؛ به این معنی که حرکات جسمانی و نفسانی فرد و جمع پیو می

 .گیرد تر است انجام می که آسان

ای براساس میل افراد به اجتماعی زیستن شکل  بدین ترتیب اولین پایۀ اساسی هر جامعه

گیرد و با تداوم همکاری و تعاون با دیگر افراد انسانی، شکل جامعه نیز دچار تحوالتی  می
کارگیری زبان و ذهنیات در بین جوامع انسانی  شود که فارابی این تحوالت را در کیفیتِ به می

که نشان از میزان عقل است که ( 86 -   و   8 -81 : فارابی، کتاب الحروف )کند  دنبال می
انسان آن را در جوامع انسانی به فعلیت رسانده، به عبارت دیگر، ریشۀ تفاوت و تکامل جوامع 

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
 .سوره بقره 8  آیه ( رک به)برای مطالعه بیشتر در این خصوص   

 8 :   8 فالطوری، : به نقل از   
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های ادراکی و  ها در توانایی این فرهنگ انسانی نسبت به همدیگر، به فعلیت رسیدن هریک از

شناختی فارابی نسبت به تطور جوامع انسانی، به دور از  بنابر رویکرد جامعه  .کاربرد زبان است
کارگیری زبان، در بیان آنچه که  های اتوپیایی و فرازمینی، این خودِ انسان است که با به تحلیل

به عبارت دیگر، اَشکال متنوع . عه خواهد شداش است، باعث تحول جام مقتضای مرتبۀ معرفتی
این . اند هایی است که اعضای آن جوامع را تشکیل داده جوامع انسانی، تجلّی مرتبۀ معرفتی انسان

شود که انواع  تر ظاهر می تحلیل دقیق فارابی نسبت به تحوالت جوامع انسانی، هنگامی برجسته

بندی جوامع و تقسیم آنها  د و به نظر نگارنده دستهنمای های فاضله و غیرفاضله را طرح می مدینه
های فاضله و غیرفاضله از سوی فارابی، تماماً براساس آگاهی دقیق وی از سیر تاریخ  به مدینه

اندیشۀ بشری در جوامع مختلف انسانی بوده است، نه براساس تأمالت صرفاً انتزاعی که مطابق 
 .واقع نبوده باشد

 علم مدني فارابي

ه بحث از نقِش انسان و ادراککات او در سکاختن جامعکه نکزد فکارابی، مبتنکی بکر نگکرش         جایگا

آنجا که بکه اعتقکاد او،   . شناسی وی در علم مدنی اوست شناختی و روش شناختی، معرفت هستی

فکارابی  . بخشی از حکمت برای انسان مربوط به اعمال ارادی و سجایای اخالقی اکتسابی اسکت 

جای اخالق، تدبیر منزل و تکدبیر مکدن،    امالً از ارسطو پیروی نکرده و بهدر تقسیم علوم عملی ک

هدف نهایی انسان رسیدن به (. 6 : 816 داوری اردکانی، )علم مدنی، کالم و فقه را آورده است 

سعادت است و هر فرد در راه نیل به کمال، فطرتاً به اموری احتیاج دارد که به تنهکایی قکادر بکه    

تواند به آن کمال برسکد، نتیجکه    فقط در اجتماعات و با تعاون و همکاری میتحقق آن نیست و 

: 849 و  1  -61 : 846 فارابی، )گذرد  گیرد که سعادتِ حقیقی از مسیر اجتماع انسانی می می

علم مدنی دربارۀ افعال، ملکات، اخالق و طبکع بشکری،   نظر فارابی،  اساس از بر این. (9  -1 8

ها در قالکب شکرایع و قکوانین بکرای      شوند و سننی که حکومت نسانی صادر میکه از آنها افعال ا

اهکدافی  همچنین (. 46: 669 فارابی، احصاءالعلوم، )کند  اند، بحث می جوامع انسانی وضع نموده

زند و نهایتاً اینکه این اعمال چگونه حیکات خکاص    ها از انسان سر می که براساس آنها این کنش

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
) گردد  زیرا فارابی معتقد است، منشأ پیدایش زبان، به احتیاج انسان در اظهار آنچه که در ضمیر داشته برمی  

ترین جوامع انسانی  سپس خطابه و پس از آن کاربرد شعر   ذا استفاده از تمثیل در ابتداییل(  8 -81 : الحروف
و (    -1  : همان)و جدل که در سرحد معرفت ظنی برای جوامع انسانی قرار داشته است  (86 -    همان،)

 .باشد می(    -   : همان)در ادامۀ تکامل زبان انسانی، سرحد کاربرد یقینی از زبان، مرحلۀ برهان 
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؛ R. Lerner & M. Mahdi, 1963: 86. )پکردازد  آوردند، می سان به ارمغان میاجتماعی را برای ان

های متقابکل   گرایی انسان در عرصۀ کنش به اعتقاد فارابی، ممکن است فعال(. 11: 669 فارابی، 

با (. 11: 669 فارابی، )اجتماعی، بر مبنای درک وی از سعادت حقیقی یا غیر حقیقی شکل گیرد 

اختیار برای انسان در حیات فردی و اجتماعی وی، علم مدنی فارابی ظرفیکتِ   قائل شدن اراده و

اجتماعی معاصر را دارد، زیرا علم مدنی وی به بحث در قلمرو وسکیعی   مبنا قرار گرفتن در علوم

 .پردازد های فردی و اجتماعی انسان می از حوزه

 يگیری آنها از نظر فاراب انواع جوامع انساني و چگونگي شکل .0
ترین آثار خود، که در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی قابل طرح هستند، پس از طرح  فارابی در مهم

های  با اتکا بر عقل قدسی، که در شناخت موجودات و ارزشهای فلسفی  مسائل متداول در بحث

عملی کارگیری عقل  توجه به شناسایی و به برد، در حوزۀ عقل نظری، بی آنها از وحی الهی بهره می

حضور عقل قدسی، مسیر تدبیر مدن در جهان اسالم را نسبت به آنچه »نبوده است؛ به همین دلیل 

های ابتدایی آثارش پس  وی در بخش(.  6:  86 پارسانیا، )« .گرداند در یونان بوده است ممتاز می

لسه مراتبی نظام س اند، که همۀ موجودات از او صدور یافته« نخستین وجود»از پرداختن به مسئلۀ 

های  های وجودی وی، پدیده عقالنی هستی را تبیین نموده و پس از آن با تمرکز بر انسان و ظرفیت

داند که بر مدار کنش انسانی، یعنی اراده و آگاهی آدمیان،  اجتماعی را مصنوعات و محصوالتی می

ضکروریات   از« نیکازآدمی بکه اجتمکاع و همککاری    »اساس، وی معتقد است  براین . موجود است

فارابی اجتماعات انسانی را به اعتبار شمول جمعیتی آنان بکه کامکل و   . گیری اجتماع است شکل

 و کوچک( وسطی)، میانی(عظمی)بزرگ : اند قسم سه اجتماعات کامل بر. کند غیرکامل تقسیم می

موره ، دومی اجتماعی کملت در بخشی از مع «معموره» نخستین آنها اجتماع همۀ ساکنان(. صغری)

اجتماعات غیرکامله، شامل اجتماعات روستا، محله، کوچه و  .اهل یک شهر است و سومی، اجتماع 

آید و شهری که  از نظر فارابی، خیر و کمال در شهر و اجتماعات بزرگتر از آن به دست می. اند خانه

و شرط خواهدبود  «مدینۀفاضله» مردانش در آنچه موجب سعادت است با یکدیگر همکاری کنند،

 .تشکیل اجتماع فاضل و متفاضله و معمورۀ فاضله نیز همین است

و آن را (. 44 : همان)از نظام معنایی عقالنی برخوردار است « مدینۀ فاضله»از نظر فارابی، 

محصول اتفاق جمعیت یک شهر برای رسیدن به سعادت حقیقی با رویکردی معرفتی در سطوح 

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
 .بخش مسکون کره زمین که انسان آباد کرده است  
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این حالت . داند متافیزیکی، عقل عملی و عقل تجربی می مختلف عقالنیت مثل عقل قدسی، عقل

به حد کمال خود رسیده باشد و « افق آگاهی و ارادۀ انسانی»دهد که دو عنصر  زمانی روی می

به . ای است که فارابی درصدد تبیین آن است تحقق این وضعیت، در جامعۀ انسانی، آن مسئله

ر تکامل دو عنصر آگاهی و ارادۀ انسانی است عبارت دیگر، تفاوت جوامع بشری با یکدیگر د

در ادامه با طرح . گیری انواع گوناگون اجتماعات بشری شده است که این تفاوت سبب شکل

 .انواع جوامع از نظر فارابی و علت تفاوت آنها، به روشن شدن بحث خواهیم پرداخت

مدینۀ جاهلیّه . ه قرار دارندالّضهای جاهله و فاسقه و متبدّله و  در برابر مدینۀ فاضله، مدینه
آن است که اهلش سعادت را نشناخته باشند و حقیقت سعادت به ذهن ایشان نیز نرسیده باشد و 

ای است  ضروریّه مدینه. ضروریّه، بذّاله، خست، کرامت، تغلّب و جماعیّه :قسم است ششآن بر 
ت که اهلش گشایش را غایت بذّاله آن اس. که اهل آن به حداقل ضروریات زندگانی قناعت کنند

مدینۀ خسّت و شَقْوَت آن است که در آن، لذت خوردن و نوشیدن و نکاح . زندگی شمرند

ای است که هدف مردم آن، بزرگی و شهرت و احترام  مدینه( سرفرازی)کرامت . هدف قرار گیرد
یند و کسی بر ای است که اهل آن تالش کنند بر دیگران غالب آ تغلّب مدینه. ها باشد میان ملت

مدینۀ . ندا بندوباری ای است که اهل آن خواهان آزادی و بی جماعیّه مدینه. ایشان غالب نیاید
له آن است که هم آرا و هم افعال اهل فاسقه آن است که آرای اهل آن مانند آرای اهل مدینۀ متبدّ

ته و آرای فاسدی آن، در گذشته مانند آرا و افعال اهل مدینۀ فاضله بوده و سپس دگرگون گش

اند و رئیس آن به خطا چنین پندارد که  نسبت به خداوند و موجودات دومین و عقل فعّال یافته
رانند  های فاضله حکم می همۀ کسانی که به دنبال یکدیگر بر مدینه. شود وحی بر او نازل می

اتفاق افتد که  که گویی یک حاکم است که زندگانی جاودان دارد و اگر چنان. مانند نفس واحدند
گروهی از ایشان در یک زمان، در یک شهر یا شهرهای بسیار حکم رانند، باز چنان است که 

هایی که  ند و نفوس آنان نفس واحد است و این حکم دربارۀ گروها گویی همۀ ایشان یک پادشاه
این  پس از سپری شدن هر گروه از. دهند نیز جاری است تر مدینه را تشکیل می مراتب پایین

رسد و به ارواح  شود و به سعادت می رود، اما روحشان رها می مردمان، بدن آنها از میان می

 (.81-9  :ابواب)گردد  شوند متصل می هایی که جانشین آنها می گروه

 ریشۀ تفاوت اجتماعات انساني در علم مدني فارابي . 2

عی وی بکه حیکات انسکانی از    سو و رویککرد اجتمکا   شناختی فارابی از یک در بحث موضع انسان

های انسانی در ساختن حیات اجتمکاعی خکویش و    های پیشین، به ظرفیت سوی دیگر، در بخش
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گانه بکرای انسکان همچکون     ها عبارت بودند از دارا بودن قوای پنج این ظرفیت. دیگران اشاره شد

ن  بکه سکه نکوع تقسکیم     فارابی معتقد است که میل در انسا. نمویه، غاذیه، حاسّه، متخیّله و ناطقه

میلی که متأثر از قوۀ خیال برای .  کند؛  میل به اشیائی که قوه حاسّه آنها را درک می.  :  شود می

. شود میلی که متأثر از قوۀ ناطقه نسبت به اشیا برای انسان حاصل می. 8شود؛ و  انسان حاصل می

های آنهکا و معنکای    تر، جایگاهها و پدیدآورندگان دور فارابی حصول ادراک نسبت به علل هستی

که هست، برای  ها را چنان های فرمانروایی بختی و رئیس اول مدینۀ فاضله و همچنین جایگاه نیک

لذا هر دو رککن  . زند داند که از اعضای جامعه سر می های معیّنی می اعضای جامعه مقدّم بر کنش

کثرت اقسام مدینه ذات  (.  1- 1: 899 فارابی، )داند  نظر و عمل را در زندگی اجتماعی مهم می

رساله ،رسائل فلسفیه  ،الفاراب ) باشد است و وحدت آنها خارج از ذات و عارض  یا ظاهرى م 

هکاى   ها و اجتماع اساس قائل به کثرت نوع  و انواع متنوع مدینه  براین (. 1ک   18 :اعضإالحیوان

معتقکد بکه وحکدت    های مختلف، فارابی  رغم امکان ترکیب اتحادی مدینه بهبنابراین ؛ مدن  است

مثکل حیوانکات و کلیکه    دانکد   و هیچ یک را قابل تقلیکل بکه دیگکری نمکی    ت بوده اسنوع  آنها ن

مدینه و اجتماع  ،اساس  براین ،حال آنکه انسان و ،هاى طبیع  که هر کدام یک نوع هستند پدیده

ى افعال در مدینه را نیکز همکان   غرض و مباد. نه یک نوع ،باشند در حقیقت انواع م  ،هاى مدن 

 .داند رسانیدن و رسیدن اهل مدینه به سعادت و به همان غایت م 

ای باشد  عنصر آگاهی و ارادۀ انسان موجب شده است تا کنش انسانی پدیده»از سوی دیگر 

که بر دو عنصر اراده و آگاهی انسان قوام یابد و مبتنی بر نگرش توحیدی به هستی کنش انسانی 

جفرافیای توحیدی عالم، در متن مشیت و علم الهی، هویت مسئوالنه و متعهدانه پیدا می در 

اساس است که فارابی کنش انسانی را از سه حال خارج   براین(.   :  86 پارسانیا، )« .کند

ای دیگر نکوهیده و برخی نیز نه ستوده است و نه  ای از آنها ستوده، پاره داند، که پاره نمی

های پسندیده گاهی از روی تصادف برای  وی معتقد است که کنش(.   : 861 فارابی،)نکوهیده 

افتد اما سعادت آن نیست که مبتنی بر چنین افعالی حاصل آید، بلکه سعادت  آدمی اتفاق می

حقیقی آن است که انسان از روی اختیار و انتخاب، احوال و افعال پسندیده را برای خود و 

، اخالق را نیز ( 9: همان)داند  فارابی کنش انسانی را ناشی از اخالق او می. جامعه انتخاب نماید

ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ــ
این . برد کار می فارابی اصطالح اراده را هم برای میل به مفهوم کلی آن در هر سه نوع، و هم برای دو نوع میل به  

که این نوع از نامد  می« اختیار»را که  محصول ادراک و تفکر عقالنی  باشد، « میلی»در حالی است که فارابی تنها 

 .فقط مخصوص انسان است« میل»
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مورد توجه ( خوب یا بد)را برای متخلق شدن به یک خلق « عادت»داند و فرایند  اکتسابی می

داند که در  شود را چیزی می ، و دلیل اینکه اخالق از عادت حاصل می(9 : همان)دهد  قرار می

کنند مردم را به  مداران و حکمرانان تالش می ه شده است، آنجا که سیاستجوامع بزرگ مشاهد

فارابی با طرح معیاری دو . اعمال نیکو عادت دهند تا بدین راه از آنان مردمانی نیکو بسازند

سو و جامعه انسانی  گیری شخصیت از یک وجهی معتقد است که رابطۀ اراده و آگاهی در شکل

ای  زمانی است، برای اینکه بتوان تشخیص داد که جامعه وسویه و همای د از سوی دیگر، رابطه

و قدرت ( معرفت)انسانی بر سبیل سعادت است یا خیر، معتقد است باید دو مؤلفۀ جودت نظر 

ای که  شود و جامعه نامیده می« آزاده»کسی که این دو خصلت را دارد . اراده در میانشان باشد

ترین جامعه به مدینۀ فاضله است؛ هرکس از این دو  زدیکمشتمل بر چنین افرادی باشد، ن

خویی  و نامند که جامعه دچار چنین خلق می« حیوان صفت»بهره باشد معموالً او را  خصلت بی

کسانی که تنها جودت رأی دارند ولی از قدرت . دورترین جامعه نسبت به مدینۀ فاضله است

اند که از قدرت اراده برای  ای دیگر کسانی شوند؛ پاره نامیده می« بنده»اند، بالطبع  بهره اراده بی

توانند به کسانی اتکا  انجام کارهای بزرگ برخوردارند ولی جودت رأی ندارند، این گروه می

حال اگر اینان به صاحبان . کنند که با جودت رأی، آنها را به راه راست و درست رهنمون شوند

منقاد و مطیع آنان نگردند به زمرۀ جانورخویان در  جودت و رأی و قدرت اراده اتکا نکنند و

سان از زمرۀ  شوند و بدین آیند، اگر منقاد و مطیع گردند در بیشتر اعمال خود کامیاب می می

 (.91-96: همان)شوند  روند و جز آزادگان می بندگان بیرون می

ی است که چیست؟ جودت تمییز چیز( به عنوان شاخصۀ معرفت معیارین)اما جودت تمییز 

یابد؛ چیزهایی که آدمی  بایست بشناسد دست می با آن آدمی به شناخت تمامی چیزهایی که می

چیزهایی که آدمی تنها باید آنها را بشناسد ولی نیاز نیست به آنها .  : اند باید بشناسد بر دو گونه

ه هم باید آن را کمال آنچ. چیزهایی که هم باید دانست و هم باید به آنها عمل کرد.  عمل کند 

بایست  زیرا علم ما به چیزی که می. شناخت و هم به آن عمل کرد، این است که به آن عمل کنیم

رو، هرگاه علم به چنین چیزهایی برای  به آن عمل کرد مساوی با عمل به آن چیز نیست؛ از این

و چیزهایی که  ای دربَر ندارد ما حاصل شود ولی به عمل نینجامد، آن علم مهمل است و فایده

ولی برای . بایست آنها را شناخت و نیازی به عمل نیست، کمال همان علم است و بس تنها می

هایی وجود  نیاز به عمل، صناعت آگاهی بر هریک از این دو، یعنی علمِ نیازمند به عمل و علمِ بی

رسانند که تنها  ییک گروه ما را به معرفت چیزی م: اند ها یا علوم بر دو گونه این صنعت. دارد
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رسانند که در آن علم و  بایست به آن علم پیدا کرد و گروه دیگر ما را به معرفت چیزی می می

هایی که ما را به آکاهی  صناعت. بخشند اند و به ما در عمل به آن امر توانایی می عمل هر دو الزم

کنند بر  عمل رهنمون میبایست به آن عمل کرد و همچنین توانایی انجام آن  بر چیزهایی که می

اندرکار  اند و کارهایی که آدمی در جامعه دست ای از آنها مربوط به جوامع پاره: اند دو گونه

اند و  ای دیگر مربوط به اخالق آنهاست مانند پزشکی، بازرگانی، کشاورزی و مانند اینها و پاره

کدام خوب و کدام بد است و  توان تشخیص داد کدام اعمال شایسته و کدام ناشایست، با آنها می

فارابی معتقد است مقصود (.  4- 4: همان)توانایی انجام دادن این اعمال را به دست آورد 

ای در پی تحصیل زیبایی  پاره: اند بنابراین صنایع بر دو گونه. صنایع جملگی یا زیبایند یا سودمند

هایی که مقصود از  صناعت. تطور عام، حکم شود و به طور خاص، فلسفه نامیده می است که به

ای  شوند هرچند شاید پاره آنها تحصیل چیزهای سودمند است، حکمت به معنای عام نامیده نمی

لذا (.  4-48: همان)خوانده شوند ( حکمت)ها، از بهر تشبه به فلسفه به این نام  از این صناعت

لم و عمل با هم، صناعت یکی تنها علم است و دیگری ع: است  از آنجاکه زیبایی بر دو گونه

پردازد و نیازی به  ای است که به شناخت موجودات می است؛ یکی فلسفه  فلسفه نیز بر دو گونه

شود؛ دیگر آن است که با شناخت چیزهایی  نامیده می« فلسفۀ نظری»عمل ندارد و نظریه یا 

اساس از نظر فارابی  نبر ای. شود نامیده می« فلسفۀ عملی»سروکار دارد که نیاز به عمل دارند و 

توان آگاهی پیدا  یکی سروکار دارد با این مطلب که چگونه می: فلسفۀ مدنی نیز بر دو گونه است

هایی که این اعمال نیکو و توانایی عمل به آن از آنها صادر  کرد بر اعمال نیکو و خلق و خوی

آورد؛ دیگری به مطالعۀ  شوند؛ علمی که اخالق و اعمال نیکو را در ما به صورت ملکه درمی می

آورد و توانایی تحصیل  پردازد که اخالق و اعمال نیکو را برای جوامع به ارمغان می اموری می

- 4: همان)نامند  این علم را فلسفۀ مدنی می. کند این امور و حفظ آنها را به آن جوامع اعطا می

ادت باشد و معرفت جز از لذا از نظر فارابی، ضروری است که معرفت راه رسیدن به سع(. 48

حال آنکه جودت تمییز نیز خود ریشه در . شود جودت تمییز برای انسان و جامعۀ او حاصل نمی

توانایی انسان بر دست یافتن به صدق یا حقیقت دارد و اینکه بداند آنچه بر آن آگاهی یافته 

اهی خود آگاهی گمان صدق و حقیقت است از سوی دیگر، بتواند بر کذب و بطالن آگ است بی

گمان کذب و بطالن است و از آن روی  یابد و بداند که آنچه بر آن آگاهی یافته است بی

همچنین بر بطالن شبیه به حق آگاهی یابد و در این مورد به بیراهه نرود و حقیقت در . بگرداند

و فریفته گوهر خویش را از حقیقت آمیخته به بطالن بازشناسد و در این مورد به بیراهه نرود 
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افعال و سنن و عادات و ملکات و »در مقیاس اجتماعیِ این نظریه، وجود حکومتی که . نشود

و این حکومت باید در عالقمند . نماید را در شهرها و میان مردم رواج دهد ضروری می« اخالق

 (.14 : 669 فارابی، )کردن مردم به حفظ این ملکات کوشا باشد تا از میان نروند 

(.  4- 4: 861 فارابی، )شود، صناعت منطق است  که با آن قوت ذهن حاصل میصناعتی 

زیرا چیزی که  .(49: همان)او است « عقل»ترین صفت نیکوی آدمی از نظر فارابی همانا  خاص

هنگامی که آدمی چیزی را –نام عقل را گاهی به ادراک آدمی . سازد عقل است آدمی را آدمی می

کند نزد گذشتگان معموالً  چیزی که آدمی با اتکا به آن ادراک می. کنند اطالق می -کند ادراک می

 .معروف است« نطق»به 

 گیری نتیجه

های آنهکا   ها و پدیدآورندگان دورتر، جایگاه فارابی حصول ادراک و معرفت نسبت به علل هستی

ککه   را چنکان هکا   های فرمانروایی بختی و رئیس اول مدینۀ فاضله و همچنین جایگاه و معنای نیک

. زنکد  داند که از اعضای جامعه سر مکی  های معینی می هست، برای اعضای جامعه، مقدّم بر کنش

قائل بکه کثکرت نکوع  و    فارابی . داند لذا هر دو رکن نظر و عمل را در زندگی اجتماعی مهم می

ی مختلکف،  ها رغم امکان ترکیب اتحادی مدینه ؛ بههاى مدن  است ها و اجتماع انواع متنوع مدینه

مثکل  داند  و هیچ یک را قابل تقلیل به دیگری نمیت بوده اسمعتقد به وحدت نوع  آنها نفارابی 

 ،اساس  براین ،حال آنکه انسان و ،هاى طبیع  که هر کدام یک نوع هستند پدیده ۀحیوانات و کلی

عال در مدینه غرض و مبادى اف. نه یک نوع ،باشند هاى مدن  در حقیقت انواع م  مدینه و اجتماع

؛ از سکوی دیگکر،   داند را نیز همان رسانیدن و رسیدن اهل مدینه به سعادت و به همان غایت م 

ای باشد که بر دو عنصر اراده و  شود تا کنش انسانی پدیده عنصر آگاهی و ارادۀ انسان موجب می

یای توحیدی آگاهی انسان قوام یابد و مبتنی بر نگرش توحیدی به هستی کنش انسانی در جفراف

 .عالم، در متن مشیت و علم الهی، هویت مسئوالنه و متعهدانه پیدا کند
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