فصلنامه علمي – پژوهشي نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان  /سال هفتم /شماره دو/پايیز و زمستان  /1693ص 176 -111

تحلیلی بر ضرورت و امتناع مدینه نزد فارابی
تاریخ دریافت69/1/42 :

تاریخ پذیرش69/5/16 :
مرتضی بحرانی

چکیده
پرسش این مقاله این است که تعارض «اجتماعی بودنِ غیراجتماعی انسان» در اندیشۀ
فضیلتمحور فارابی چگونه تبیین میشود؟ تحلیل فلسفی اندیشههاي فارابی نشان میدهد که
مباحث او درخصوص مدینه در دو سر طیف ضروري و ممتنع بودن مدینه در نوسان است.
او درخصوص نسبت انسان فاضل و مدینۀ فاضله بیوطنی و جهانوطنگرایی را پیشنهاد
میدهد :از یکسو انسان فاضل در مدینه محقق میشود و از سوي دیگر ،مدینۀ غیرفاضله
امکان فضلیتمندي انسان را منتفی میکند و انسان فاضل به بیرون از مدینه سوق
دادهمیشود .از این نظر ،مدینه امري ممتنع است چون سازندگان مدینه ،یعنی انسانهاي
فاضل ،یاراي ساخت مدینۀ خود را ندارند .او در بحث از معمورۀ فاضله گذر از مدینهگرایی
به جهانوطنگرایی را تجویز میکند .معموره ،اجتماع بزرگ همۀ جماعتهاي بشري در
سراسر زمین است که با ریاست واحد ،براساس اعمال فضیلتمندانه هدایت میشود؛ گویی
معموره فقط میتواند در قالب فاضله تصور شود که آن نیز در حد یک آرمان باقی میماند و
لذا اندیشۀ معموره نیز راه به نفی و امتناع میبرد .از سوي دیگر ،او کمال انسان را در مدینه
میداند و بهطور خاص ،او ذیل بررسی انواع مدینههاي غیرفاضله به ضرورت مدینه
میپردازد .در میانۀ بحث از مدینههاي غیرفاضله از یکسو ،و مدینه و معمورۀ فاضله از سوي
دیگر و با نظر به عدم تحقق عینی مدینه و معمورۀ فاضله ،او به نفی مدینه و اثبات کرانههاي
مدینه نظر میدهد.
واژگان کلیدی :مدینهگرایی (زندگی مدنی) ،بیوطنگرایی ،جهانوطنگرایی ،فالسفۀ
مسلمان ،فارابی.
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مقدمه و بیان مسئله
یکی از مسائل مهم پیشاجامعهشناسی ،هستی جامعه است .جامعهشناسی دانش ناظر به کنش
انسان در جامعه است .اما بدون تحقق حرف «در» (ظرف) ،جامعه و جامعهشناسی محقق
نمیشود .ازایننظر ،مسئلۀ با دیگران بودن یا نبودن و کم و کیف شکلگیري و ازهمپاشی روابط
اجتماعی همواره از مهمترین دغدغههاي اندیشمندان سیاسی بودهاست 1.این موضوع در دوران
مدرن با ماکیاولی ،هابز ،روسو و نیچه شکل جدیدي یافت و مدرنیته نیز در همین تجدیدنظر
زاده شد(اشتراوس2.)1831 ،کانت این موضوع را با مفهوم «تضادِ اجتماعی بودنِ غیراجتماعی»
صورتبندي کرد.

8

این تضاد در آراي بیشتر فیلسوفان اسالمی نیز منعکس شدهاست .به بیانی دیگر ،تضاد میان
مدینۀ فاضله و غیرفاضله از یکسو و از سوي دیگر ،تمایالت عرفانی و صوفیانه براي
کناره گیري از مدینه ،حکایت از تنگناي هستی اجتماعی انسان دارد .فارابی اگرچه به این تضاد
پی برده است اما موضوع ضرورت و امتناع مدینه را در دو ساحت جداگانۀ مدینۀ فاضله و
غیرفاضله به بحث گذاشتهاست؛ براي او مدینههاي غیرفاضله بر ضرورت هستی اجتماعی آدمی
داللت دارد و مدینۀ فاضله سویههاي غیراجتماعی بودن فرد فاضل را نشان میدهد .فرد فاضل
نمیتواند فضایلش را به پاي مدینههاي غیرفاضله قربانی کند؛ لذا به امتناع و انکار مدینه میرسد.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1سقراط هنگام محکومیت به مرگ ،پیشنهاد گریز از شهر را نپذیرفت .افالطون در تمثیل غار و هنگام دلنگرانی
فیلسوف براي بازگشت مجدد به غار ،حضور اجتماعی را در نسبت با منفعت فیلسوف به بحث میگذارد.
( .)Vernezze, 1998براي ارسطو ،انسان ضرورتاً مدنی است و بیرون از شهر ،جاي ددان و دیوان (خدایان) است
(راس.)863 :1811 ،
 .2هرچند که اشتراوس نتیجۀ اجتماعی اندیشههاي اینان را بحران در تجدد یا بحران فلسفۀ سیاسی میداند.
 .8اگرچه ماکیاولی انسان را فطرتاً خودگرا میدانست که از روي طبع ،به فضایل و از جمله اجتماعی شدن ،رو
نمیآورد؛ بااینحال ،قائل بود که میتوان انسان را به شیوۀ اجتماعی تربیت کرد .قدرت انسان ـ در محدودۀ
محدودیتهایش ـ بسیار عظیمتر از طبیعت و شانس است .اجتماعیشدن انسان از یکسو ،ناشی از انعطافپذیري
او در برابر کمبودها و تکثرات و از سوي دیگر ،مستلزم اعمال زور بر طبیعت و همنوعان خود است؛ آنچه اعمال
زور را توجیه میکند میل به شکوه و جالل است که حضور شهریار و لویاتان را نیز ضروري میسازد .کانت ذیل
مفهوم «تضاد»« ،اجتماعی بودن غیراجتماعی انسانها» را مطرح میکند؛ یعنی تمایل آنها به ورود در جامعه ،اما
تمایلی که ضمناً با بیزاري آنها از این اقدام همراه است و پیوسته جامعه را تهدید به از همپاشی میکند (گاراندو،
.)32-33 :1838
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همچنانکه گفتهشده ما از آغاز و پایان خِرد (زبان) و زمان بیخبریم؛ همچنین ما از آغاز و
پایان جامعه نیز بیاطالعیم .این بیاطالعی اما از وظیفۀ ما درخصوص تأمل در باب هستی و
چیستی جامعه و تحلیل کنش اجتماعی نمیکاهد .تحلیل جامعهشناختی کنش انسان پیوند عمیقی
با تحلیل فلسفی چیستی جامعه دارد .از این نظر ،این پژوهش کوششی براي تبیین آن تضاد و
بررسی توأمان ضرورت و امتناع مدینه نزد فارابی است.

اهداف و پرسش پژوهش
فارابی در کنار صورتی از کمالطلبی به نام «اجتماع شهري (مدینه)» ،گونههایی دیگري از
کمالطلبی را نیز به بحث میگذارد .هدف این پژوهش بررسی تضاد نهفته در آراي فارابی
درخصوص چیستی مدینه و کمال انسانی است؛ تضادي که خود را در تضاد اجتماعی بودن
غیراجتماعی انسان نمایان میسازد .ازایننظر و بهطور خاص ،هدف پژوهش حاضر بررسی و
تبیین امکانها و بدیلهایی است که درپی تحقق سعادت ،از یک سو ـ و در تقابل با مدینه ـ به
یک اجتماع جهانی (معموره) اشاره دارد که با خود نوعی بیوطنگرایی را نیز تجویز میکند؛ از
سوي دیگر ،به مدینههاي غیرفاضله پرداخته خواهد شد .اگرچه تصور و تصدیق غالب
پژوهشگران بر آن تعلق دارد که فارابی صرفاً فیلسوف مدینههاي فاضله هست ،در اینجا تبیین
خواهد شد که او براي مدینههاي غیرفاضله نیز رهنمود فلسفی ارائه کردهاست؛ مدینههاي
غیرفاضله همان مدینههاي ضروري هستند که نه تنها نمیتوان آنها را نادیده گرفت بلکه
هنجارمندي گزارههاي فارابی درخصوص آنها براي ما بسیار حائز اهمیت است.
با عطف توجه به اهمیت مسئلۀ جامعه ،و با توجه به ضرروت اندیشۀ سیاسی براي
جامعهشناسی این پرسش اهمیت مییابد که از میان اندیشمندان ،فارابی چیستی مدینه را در
نسبت با کمال انسان در مدینه ،چگونه تحلیل میکند؟ و تضادِ اجتماعی بودن غیراجتماعی انسان
را با چه بدیلهایی از حیات (فردي و اجتماعی) توضیح میدهد؟ آیا اجتماع انسانی در همۀ
سطوح براي او امري ضروري است و او در همۀ حاالت ،حضور فرد در مدینه را توصیه
میکند؟ فارابی بهطور مبسوط ،به مسئلۀ اجتماع انسانها پرداختهاست .او انواع «امکان»هاي با
دیگران بودن (اجتماع) را پیش کشیدهاست .از نظر او ،همانند ارسطو ،انسان موجودي کمالطلب
است؛ اما او برخالف ارسطو ،و با توجه به اینکه مقوالتی چون کمال ،سعادت ،ریاست و
فضیلت را مشترک لفظی میداند ،مدینه را در دو سطح ضروري و ممتنع به بحث میگذارد .او
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اجتماع را «صورت» کمال میداند و انجام اعمالی خاص در مسیر غایت نهایی اجتماع (یعنی
فضایل) را «محتواي» کمال میداند .متناسب با محتواي کمال ،صورتهاي مختلفی از مدینه
شکل میگیرند و درصورت تغایر میان صورت و محتوا ،صورت (مدینه) نفی میشود و انجام
اعمال فضیلتمند در بیرون از مدینه و در کرانههاي آن متصور میشود .خوانشهاي غالب از
آراي فارابی ،عموماً بر اندیشۀ او در باب مدینه و بهطور خاص ،مدینۀ فاضله متمرکز است
بهنحوي که هم زیست مدنی غیرفاضالنه و هم دو سر طیف بیوطنی و جهانوطنگرایی در
تفسیر اندیشۀ او به محاق رفتهاست.

پیشینۀ تحقیق
تاکنون در باب آراي اجتماعی فارابی تأمالت زیادي شدهاست .داوري اردکانی در سه کتاب
فارابی ( ،)1811فارابی مؤسس فسلفه اسالمی ( ،)1811فارابی فیلسوف فرهنگ( )1832شرح
کاملی از آرا و افکار فارابی بهدست میدهد .در هر سه اثر ،ضمن بررسی انواع جوامع نزد
فارابی ،به مسئلۀ تعاون و اجتماع انسانی پرداخته شدهاست .ادبیاتی که میریام گالستون ()1836
در فضیلت و سیاست؛ فلسفه سیاسی فارابی ،درخصوص نحوۀ خوانش متن فارابی در اختیار ما
میگذارد ،و تحلیلی که وي درخصوص مؤلفههاي سعادت در مدینههاي فاضله و غیرفاضله بیان
میکند از جهات متعدد این پژوهش را تحتتأثیر خود قرار دادهاست .سید جواد طباطبایی در
مقدمۀ درآمدي فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی ایران ( ،)1832وقتی به حوزۀ فلسفۀ سیاسی در
ایران میپردازد ،فارابی را «بزرگترین نمایندۀ آن» و «مهمترین فیلسوف سیاسی ایران» میداند.
علیاصغر حقدار در کتاب قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی ایرانی از فارابی تا نائینی ( )1811در
مبحثی با نام «فلسفۀ سیاسی و ملکداري» ،به طرح اندیشههاي سیاسی فارابی ،با تمرکز بر
ویژگیهاي رئیس مدینۀ فاضله پرداخته است .در پژوهش عبدالمحسن مشکوهالدینی با عنوان
«ملت و ارکان پایداري آن در متون فارابی»( ،)1832گزارههایی در باب «علل پیوندهاي روانی» و
«روشهاي گوناگون جلب تعاون» بیان میشود که ناظر به روابط میان فرد و جامعه است.

ناظرزاده کرمانی در کتاب اصول و مبادي فلسفه سیاسی فارابی؛ شرح نظریه مدینه فاضله با
تطبیق برآراء افالطون و ارسطو ( ،)1816مطالبی را درخصوص اندیشۀ فارابی در ارتباط با انواع
مدینهها ارائه میدهد .ماجد فخري نیز در مقالۀ «فلسفۀ اخالق فارابی و پیوند آن با اخالق
نیکوماخس» (در :زنجانی اصل ،)212 : 1838 ،گسترۀ گرهخوردگی فلسفۀ اخالق فارابی با
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اخالق ارسطویی ،بهویژه با نظرداشت به کتاب فصول منتزعه ،را آشکار میسازد .سیدشرفالدین
خراسانی در مقالۀ «محدودیتهاي تاریخی آرمانشهر فارابی» (در :زنجانی اصل ،همان،)31-3 :
سنجش تاریخی نظریات فارابی دربارۀ دولت آرمانی را پی میگیرد .او مینویسد فارابی در
«آرمانشهر خود الگوي عصر خویش را دنبال میکند» و لذا تقسیمبندي طبقات جامعه به پنج
دسته ،برخالف افالطون که مدینه را به سه دسته تقسیم میکند« ،دقیقاً پاسخگوي واقعیت
ساختار اجتماعی زمان خودش است»(.همان).36-31 :
حد فاصل پژوهش کنونی با پژوهشهاي پیشین در این است که تأکید و تمرکز همۀ آنها بر
ضرورت «شهرنشینی» انسان با نظر به فضایل میباشد و لذا هم به مدینههاي غیرفاضله توجه
نمیشود و هم اینکه دو وجه «جهاننشینی» (که سویۀ دیگر آن آوارگی است) و «حاشیهنشنی»
(که سویه دیگر آن انزوا میباشد) در آن بررسیها غائب است .این درحالی است که نزد فارابی
براي رسیدن به کمال و سعادت ،امتناع حضور در مدینه (در قالب آوارگی ،امتناع یا حتی در
مرگ) نیز موجه است .مهمتر اینکه مدینههاي غیرفاضله همان صورت ضروري مدینه هستند.
ازاینرو نمیتوان از نظریات موجود در باب چیستی مدینه نزد فارابی ،چارچوبی را براي بحث
و پژوهش کنونی اتخاذ کرد.

تعریف مفاهیم
مفهوم ضرورت در این پژوهش ناظر به بودگی و بایستگی مدینه ،در شکل غیرفاضلۀ آن است؛
جایی که رابطهها و کنشهاي اجتماعی در جریان است .آنهم درست در جایی که مدینه در
صورت فاضله خود ضرورتش را از دست میدهد .مفهوم امتناع براي آرمانی بودن مدینۀ فاضله
و پیامدهاي آن که نفی مدینههاي موجود است بهکار رفتهاست .بهتعبیري دیگر ،فارابی تضاد
اجتماعی بودن غیراجتماعی انسان را حسب چهار مفهوم توضیح میدهد:
یکی مفهوم ضروري مدینه(هاي) غیرفاضله که طی آن انسان ناگزیر از یک زندگی اجتماعی
و رابطه و همکاري با دیگران در خصوص ضروریات زندگی و غایتی است که آن را بهمثابه
کمال در نظر گرفتهاست .این غایات در مصادیقی چون ثروت ،لذت ،کرامت و قدرت (یا ترکیبی
از آنها) خالصه میشوند؛ دیگري مفهوم ممتنع مدینۀ فاضله است که در حد یک آرمان باقی
میماند؛ سوم معموره یا اجتماع بشري است که آنهم راه به امتناع میبرد و درنتیجه سوداي
چنین معمورهاي فرد را به آوارگی در جهان میکشاند؛ و درنهایت ،انزواطلبی فرد فاضل در
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کنارههاي مدینههاي غیرفاضله است .این دو شق اخیر به جهت هستیشناختی با مدینۀ فاضله
نسبت تساوي دارند.

روش تحقیق
پرسشها و اهداف این پژوهش به شیوۀ تحلیل فلسفی و با استناد مکرر به آثار فارابی به
پاسخهاي درخور نزدیک خواهند شد .وجه نوآوري این مقاله بر این نکته تأکید میورزد که
فارابی عالوهبر اینکه فیلسوف مدینۀ فاضله است ،فیلسوف مدینههاي غیرفاضله نیز هست .این
بُعد از اندیشۀ او براي زندگی در وضعیت کنونی ما نیز الزاماتی دارد که در این مقاله برخی از
آنها به اجمال به بحث گذاشته میشود .بدین منظور ،ابتدا موضوع ضرورت اجتماع براي کمال
انسان به بحث گذاشته میشود که طی آن انواع سعادات و اجتماعات بشري برشمرده میشوند و
سپس با توجه به این تقسیمبنديها ،هستی اجتماعی انسان در سه وضعیت «شهروند یک مدینه
خاص بودن»« ،اهل زمین بودن» ،و «بیرون از مدینه (و حتی بیرون از این جهان) بودن» مورد
کنکاش قرار میگیرد .نفی مدینه و زندگی در کرانههاي شهر ،پس از فارابی در آثار سایر
فیسلوفان مسلمان نیز متبلور شدهاست که اشارهاي به آنها نیز خواهد شد .در واپسین مبحث،
ضمن ارائۀ نقدي بر خوانشهاي موجود از اندیشۀ سیاسی فارابی ،برخی از الزامات اندیشۀ او
براي وضع کنونی اندیشه و عمل سیاسی مطرح میشود.

یافتههای پژوهش
 .1انسان :موضوع دانش کمال
نزد فارابی ،انسان موجودي بالقوه (داراي قواي) و رو به کمال است و کمال انسانی بدون
همکاري در اجتماع بهدست نمی آید(الفارابی .) 38 :1221 ،مبناي این سخن فارابی ،تقسیمبندي
وي از علوم (براساس انواع موجودات) است .در این تقسیم بندي ،موضوعات علم یا ثابت
هستند (مانند موجود اول) به نحوي که دانش درباب آنها باعث این نمی شود که انسان در
ماهیت آن موضوعات تغییر ایجاد کند (الفارابی) 13 :1221 ،؛ یا موضوعاتی هستند که دانش
درباب آنها ،تغییر و تحول در آنها را ایجاب میکند .موضوعات سه گانه این دانش عبارتاند
از فرد ،خانواده و مدینه .به دیگر سخن ،موضوعات نخست ،از آغاز داراي کمال هستند اما
موضوعات متأخر کمالشان بسته به انواعی از دانش و ایجاد تحول در آنهاست (الفارابی،
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 38 :1223و الفارابی .)223 :1231،دراین میان ،کمال انسان و خانواده و مدینه بههم وابسته
است .انسان در مدینه و به کمک خانواده است که به کمال می رسد .لذا دانشهاي اخالق،
تدبیر منزل و سیاست به هم پیوسته و مکمل هم هستند .انسان در صورت مدینه و در سیرت
فضایل است که به کمال می رسد؛ هرچند در تشکیل آن صورت ها و تشخیص این فضایل به
چندگانگی و غیرحقیقت راه یابد.
فارابی پس از توضیح چیستی فضایل و اجتماع (بهمثابه سیرت و صورت کمال انسان) ،به
تقسیمبندي اجتماعات میپردازد.

 .4شهر ،جهانشهر و بیشهر
مهمترین صورت کمال ،مدینه یا اجتماع شهري است .فارابی اگرچه «اجتماع شهري» را براي
تحقق کمال پیشنهاد میدهد ،اما اجتماعات دیگري نیز پیش میکشد که مهمترین آنها« ،اجتماع
جهانی» است .او اجتماع انسانها را براي کمال ضروري میداند ،چراکه اجتماع منصه ظهور
فعالیتهاي انسانی (فضایل) است؛ اما اجتماع انسانی قبل از آنکه بتواند انسان را به کمال
برساند ،خود باید کمالیافته باشد .ازایننظر ،اجماعات انسانی یا کامل هستند یا غیرکامل.
اجتماعات غیرکامل عبارتاند از اجتماع یک روستا ،اجتماع یک محله ،اجتماع یک کوي و
اجتماع یک منزل .این اجتماعات بهخوديخود کامل و کاملکننده نیستند ،بلکه ازآنجاکه عضوي
از یک اجتماع بزرگتر (مدینه) و در خدمت اهداف آن هستند ،میتوانند در سیر کمالی انسان،
مفید فایده واقع شوند .اجتماعات کامله ،خود سه بخشاند :صغري ،وسطی و عظمی؛
تقسیمبندي اجتماعات مدنی (انواع مدینهها) در دل تقسیم کالنتر انواع «اجتماعات انسانی»
صورت میگیرد .اجتماع کوچک همان مدینه است ،که خود انواعی دارد(الفارابی ،بیتا  )36 :و
اجتماع متوسط اجتماع یک امت است و اجتماع بزرگ اجتماع همۀ آدمیان روي کره زمین
(معموره) است .مدینه جزئی از امت ،و امت نیز جزئی از معموره (کل بخشِ آباد و مسکونی
زمین) است (الفارابی .)113 :1223 ،این گذر ،گذر از کثرت به وحدت است .این گذر از جز به
کل و از ناقص به کامل ،درخصوص طبقات مدینه نیز صادق است .در مدینه هر عضوي بسته به
کمال وجودي خود ،در خدمت عضو دیگر است .رئیس مدینه باالترین کمال را دارد و همگان
خادم او هستند (الفارابی .)11 :1133 ،کمال نهایی ،عضویت و/یا ریاست اجتماع کاملۀ فاضلۀ
عظمی (معموره) است.
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پس از تبیین شکل اجتماع ،فارابی آن را در نسبت با اعمال و غایات آدمیان به بحث
میگذارد .فارابی از هر سه اجتماع «مدینه فاضله»« ،امت فاضله» و «معموره فاضله» سخن
میگوید .چون در کنار مدینۀ فاضله ،مدینههاي غیرفاضله امکانپذیر (و بلکه ضروري) هستند و
در کنار امت فاضله امتهاي غیرفاضله متصور هستند( ،که میتوانند مدینه فاضله را مبدله
سازند) لذا هیچیک از این دو اجتماع ،کمال نهایی را ندارد ،کمال نهایی در معموره فاضله محقق
میشود ،چراکه در کنار معمورۀ فاضله ،دیگر جایی براي غیرفضایل وجود ندارد .ازایننظر،
گویی مطلوب فارابی «مدینه» نیست؛ بلکه درواقع همان «معموره» است و چون معمورۀ فاضله
درحد یک آرمان است ،فارابی ابتدا به مدینۀ فاضله و امت فاضله بازمیگردد و چون فاضله بودن
این دو نیز یک آرمان به حساب میآید ،او دست از همه اجتماعات فاضله میکشد و «فرد
فاضل» را پیش مینهد .به دیگر سخن ،ضرورت نظري اجتماع (براي کمال انسان) که از اجتماع
مدنی شروع و به اجتماع جهانی ختم میشود ،با یک تضاد و مشکل عملی مواجه است :از یک
سو ،مدینۀ فاضلهاي وجود ندارد و مدینههاي غیرفاضله موجود نه تنها امکان کمال را فراهم
نمیکند ،بلکه به دلیل وجود انواع رذایل (فضایل غیرحقیقی) ،انسان را به سمت نقصان و
شقاوت میکشاند و از سوي دیگر ،حتی اگر مدینه یا امت فاضلهاي وجود داشته باشد ،در کنار
سایر مدینهها و امتهاي غیرفاضله ،در معرض تبدل است و لذا بهجاي مدینه و امت ،معموره
اولویت پیدا میکند که این نیز خود یک آرمان است .این معمورۀ فاضله ،آنگاه که در عمل
ممکن نباشد ،فیلسوف را به ساخت خیالی آن میکشاند و لذا براي فیلسوف همۀ عالم وطن
اوست و از اینجاست که آوارگی را پیشه میکند .فیلسوف مسلمان ،در کنار این گزینه ،به گزینۀ
انزوا در حاشیۀ مدینه نیز اهمیت میدهد .تضاد در این است که از یکسو ،کمال فرد در اجتماع
ممکن میشود و از سوي دیگر ،فضایل در اجتماع غیرفاضله محقق نمیشود و اجتماع فاضله نیز
یک آرمان دستنیافتنی است.
از نظر فارابی« ،این امکان هست که فردي فاضل به ارادۀ خود یا بدون ارادۀ خود در مدینۀ
غیرفاضله ساکن شود .در این صورت آن انسان فاضل در آن جامعه ،غریب است» (الفارابی،
 .)36 :1221او انسان فاضلِ ساکن در مدینۀ جاهله را به حیوانی تشبیه میکند که در میان سایر
حیوانات از جنس آنان نیست ولی پایش مثل آن حیوانات است (همان) یا بهعبارتی ،با سري
متفاوت که هر لحظه ممکن است از سوي آنها آسیب ببیند .در چنین وضعیتی که انسان فاضل
نمیتواند در شهر زیست کند ،فارابی پیشنهاد گریز از شهر را مطرح میکند .او تصریح میکند
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که «بر انسان فاضل حرام است که در مدینههاي فاسد بماند بلکه بر او واجب است که اگر مدینۀ
فاضلی وجود داشت ،به آنجا هجرت کند و اگر مدینۀ فاضلهاي وجود نداشت ،انسان فاضل در
این دنیا غریب است و زندگی تلخ و ناخوشاحوالی خواهد داشت؛ بهنحوي که مرگ براي او
برتر از زندگی است» (الفارابی 21 :1133 ،و الفارابی .)36 :1221 ،نکتۀ مهم این است که فقدان
انسان فاضل خود خسارتی براي مدینه است« .مدینه باید به قدري که سعادت ناشی از وجود
انسان فاضل را وانهاده است ،غبطۀ روزگار خود را بخورد» (الفارابی.)33 :1133 ،
وجهی از ترک کردن مدینه در این است که از نظر فارابی ،انسانهاي غیرفاضل (آنهایی که
شر را بسان فضیلت میپندارند) ،حتی رئیس چونان «وحوش» هستند .براي همین است که
فارابی داستان زاهدي را بیان میکند که بهدرستی و عبادت مشهور بود اما پادشاه بر او خشمی
گرفته و لشکریانش را در تعقیب او فرستاده است و او در هیئت درویشی طنبور به دست «قصد
فرار از مدینه» را داشت (الفارابی .)81 :1211 ،درست همانسان که انسان فاضل بهگونهاي است
که میتوان او در «طبقهاي باالتر از انسانیت» جاي داد ،انسانهاي غیرفاضل نیز از طبقۀ انسانیت
خارج شده و «نوابت» و «وحشی» نامیده میشوند .نکتۀ جالب اینجاست که در نظر فارابی ،هم
انسان فاضل (که همۀ فضایل را دارد) و هم انسانهاي غیرفاضل (که همۀ رذایل را دارد)
هیچیک «به شهر خدمت نمیکنند» .با این تفاوت که اولی میتواند ریاست کند (و تمامی شهر
به او خدمت کنند) و دومی استحقاق ریاست نیز ندارد ،بلکه «او را در هیچ مدینهاي جاي
نیست» و باید که از مدینه خارج شود (الفارابی.)88 :1133 ،
فارابی در «میانه» فضیلت و رذیلت ،حضور در انواع مدینههاي غیرفاضله را پیش میکشد.
مدینه هاي غیرفاضله صورت ضروري اجتماع بشري هستند .به جز فرد فاضل ،سایر انسانها
گریزي از این مدینهها ندارند .ازآنجاکه انسان ذاتاً کمالطلب است ،تمامی مساعی این انسانها
در چنین مدینههایی نیز رو به کمال است؛ گو اینکه آن کمال ،کمال واقعی نباشد و صرفاً یک
مشترک لفظی باشد.
جاي تأمل است که کثرت آدمیان که خود الزمۀ اجتماعات متکامل (مدینه ،امت و معموره)
است ،از لوازم فساد نیز هست .فارابی تعدد و تنوع انسانها را متناظر با همان نیاز به کمال
میداند که طی آن انسان هاي بیشتري مورد نیاز هست تا نیازهاي همدیگر را برطرف کنند و
بدین طریق زمینهاي آباد کرۀ زمین اندکاندک از اجتماعات انسانی پر میشوند (الفارابی،
 .)112 :1223اما با زیاد شدن انسانها ،دشمنی نیز شکل میگیرد .در نظر فارابی ،در هر اجتماعی
ابتدا خصال نیک حاکم است و سپس با ازدیاد نفوس آدمیان و کثرت اعضاي مدینه ،اخالقشان
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به بدي و دشمنی میگراید :در آغاز حسد بین آنها گسترش مییابد و سپس به دشمنی و قطع
رابطه و دوري از یکدیگر و درنهایت به جنگ منتهی میشود(الفارابی .)31 :1211 ،فارابی از آن
جهت مسئلۀ جنگ را مطرح میکند که در نظر وي ،نقیض جنگ یعنی دوستی ،عامل پیونددهندۀ
اعضاي مدینه است« .دوستی اجزا مدینه و مراتب آن را به هم پیوند میدهد»(الفارابی:1133 ،
 1.)13از نظر فارابی ،فساد افراد نه تنها به مدینه ،بلکه به کل عالم نیز سرایت میکند .یکی از
دالیل وجود فساد در مدینه این است که ریاست مدینه به دست فیلسوف نیست .از نظر او ،همۀ
انواع ریاستهاي جاهله هرچند هم که تالش کنند نمیتوانند مدینۀ فاضله حقیقی را برقرار
سازند؛ زیرا که قوانینی که صادر میکنند از مراجعی غیر از فلسفه (یعنی از سفسطه ،خطابه،
جدل و شعر) است و لذا سیاستهاي پیشنهادي آنها براي شهر ،سیاستهاي غیربرهانی و
ناخالص است (الفارابی .)82 :1223 ،فارابی از جهتی دیگر ،مدینه را به بدن تشبیه میکند که
صحت و سقم آن به دست طبیب است؛ و درست درحالتیکه مدینه به غیرفضایل روي
آوردهاست و اصالح مدینه فقط از طریق اشاعۀ فضایل و به دست فیلسوف و انسانهاي فاضل
(همچون طبیبان حاذق) ممکن میشود ،به لحاظ عملی امکان اصالح براي آنان نیست؛ بلکه
خود آنان نیز در معرض فساد هستند (الفارابی 12 :1133 ،و .)22
از بین رفتن اخالق و سیرت یک قوم به دو دلیل میتواند باشد :به فسادي که ناشی از
فراموشی اخالق و نوامیس از سوي خود مردم باشد (داخلی) ،فسادي که ناشی از حملۀ یک
پادشاه (ملک) دیگر بر آنها باشد (خارجی) .اگرچه این وظیفۀ رئیس مدینۀ فاضله است که به
شرایط تبدل مدینه آگاهی داشتهباشد و از تغییرات فسادآور آن ممانعت به عمل آورد (الفارابی،
 ،)63 :1221اما ازآنجاکه چنین اتفاقی حادث میشود راهحلهايِ پس از این تبدل (و از جمله،
خروج از مدینه) نیز ارائه میشود .با فرض ممکن بودن مدینۀ فاضله ،صورتبندي مدینههاي
غیرفاضله ،دستورالعمل ضروري زندگی ،ناشی تبدل مدینۀ فاضله است.

 .3انفراد قبل از اجتماع و مدنیالطبع بودن انسان
فارابی در کتاب الجمع بین رایی الحکیمین به یکی از موارد ادعایی اختالف بین افالطون و
ارسطو اشاره میکند که طی آن قائالن به اختالف میان آن دو مدعی شدهاند که افالطون از دنیا و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1البته جنگ خود میتواند در ایجاد مدینه نقش داشته باشد« :همانا جنگها از مهمترین اسباب شکلگیري مدینه
هستند» «الفارابی ،تلخیص النوامیس افالطون ،پیشین .»63 :از این نظر« ،مدینهها یا قدیمیاند یا جدید» «همان.»61 :
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اجتماع گریزان بود و بیشتر آثارش نیز حاکی از همین است ،درحالیکه ارسطو فردي مدنی و
دنیاطلب بود و امالکی جمع کرد و وزیر اسکندر شد .فارابی در تالش براي جمع آرا این دو
فیلسوف و در جهت رفع آن اتهام میگوید« :حقیقت امر اینگونه نبودهاست؛ چراکه افالطون خود
انواع سیاستها را تدوین کرده و به تهذیب آنها پرداختهاست و سیرههاي عادالنۀ حکومت و
اجتماعات انسانی و نیز فضایل مدنی را تبیین کردهاست( ».الفارابی .)38 :1236 ،بهویژه این نکته
براي فارابی حائز اهمیت است که «افالطون فساد ناشی از رهاکردن مدینه و ترک تعاون مدنی را
تبیین کردهاست»(.همان .)31 :بااینحال ،او براي تبیین اختالف ظاهري میان آن دو فیلسوف،
میگوید که افالطون و ارسطو داراي دو نفس متفاوت بودند؛ براي هر دو استحکام قواي نفس
حائز اهمیت بود ،با این تفاوت که افالطون ابتدا به تهذیب نفس پرداخت و سپس وارد سیاست
و جامعه شد ،اما ارسطو از همان آغاز داراي قواي نفس قوي بود و همزمان به فعالیت مدنی
پرداخت و نیازي به انفراد قبل از اجتماع نداشت» (همان).
با این مالحظه که فارابی از یکسو کمال انسان را در شهرگرایی میداند و از سوي دیگر،
«شهرگریزي» تجویز میکند ،تبیین پارادوکس ضرورت و امتناع مدینه (فضیلت و غیرفضیلت
مدینه) نزد او ،با نگاهی به اسطورۀ مدنیالطبع بودن انسان ادامه مییابد .براي بیشتر فیلسوفان
مسلمان ،و بهطورخاص ،براي فارابی انسان مدنیالطبع است .نه تنها زندگی بلکه ،کمال او نیز در
مدینه روي میدهد؛ اما مؤلفههاي صوري و محتوایی کمال (مدینه و کردارهاي انسانی) باهم
تناسب پیدا نمیکنند .براي ایجاد این تناسب ،فیلسوف دست به ایجاد شقوق در مدینه و فرد
میزند ،اما هرچه بیشتر متکثر میشوند ،عدم تناسبشان بیشتر میشود .ازهمینرو ،انسان بهرغم
تعریف منطقی آن به «حیوان ناطق مدنی» ،دو مصداق فردي دارد :فرد فلسفی و فرد مدنی؛ که
اولی به ناطق بودن نزدیک است و دومی از آن دور و دومی به حیوانیت (وحوش) نزدیک است
و اولی از آن به دور؛ آنجا که فرد فلسفی تأیید میشود ،فرد مدنی نفی میگردد و وقتی فرد
مدنی تعریف میشود ،تالش میشود تا از وجه فلسفی دور بماند (در این خصوص ،رک:
بحرانی .)1836،مدینه نیز داراي دو اعتبار فاضله و غیرفاضله میشود که نه اولی موجود است و
نه دومی معدوم .بلکه اولی یک آرمان است و دومی یک ضرورت .از این منظر ،تنها در مدینۀ
فاضلۀ آرمانی است که فرد مدنی و فلسفی وحدت مییابند و با این اتحاد ،اجتماع نیز به
رسمیت شناخته میشود .در مدینۀ فاضله فیلسوف هم فردیت مدنی دارد و هم فردیت فلسفی،
اما از آنجا که مدینۀ فاضله محقق نیست اما فیلسوف خود را موجود مییابد او در مدینۀ
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غیرفاضله تنها داراي فردیت فلسفی است ،لذا ایدۀ مدنیالطبع بودن و ناطق بودن انسان وضعیت
پارادوکسیکال مییابد :مدنیت و ناطقیتی که پیش از این بهمثابه لوازم کمال انسان تصور میشد
اکنون نفی میشوند و فیلسوف براي اثبات وجود خود ضرروتاً باید به بیرون از شهر و
همسایگی سگان نقل مکان کند.
این پارادوکس براي افالطون و ارسطو مطرح نبود؛ چراکه براي یونانیان مدینه چونان
تختهسنگی بود که مجسمۀ انسان از دل آن بیرون میآید؛ اما در فلسفۀ اسالمی ،انسان بیرون از
مدینه نیز مصداق دارد (انسان فاضل) و درون مدینه نیز گاهی انسان غیرانسان پنداشته میشود.
فارابی افراد ناسازگار با قواعد مدینه را «نوابت/گیاهان خودرویی» یا «سبعی /وحشی» میداند که
باید دِرو و زدوده شوند .این افراد نه در مدینه جایی دارند و نه خود میتوانند مدینهاي تأسیس
کنند (الفارابی 23 :1221 ،و  .)123فرد فاضل نیز به نفی وطن خاص یا به سمت و سوي
جهانوطنی سوق می یابد که هر دو به معنی وانهادن تیغ حیات و سپر اجتماع و قرابت با مرگ و
درگیرشدن با مخاطرات آن است .فارابی در کنار مدینه ،دو مفهوم امت و معموره را پیش
میکشد که مراتب باالتر از مدینه هستند .لذا ،برخالف اندیشۀ یونانی ،مدینه مبدأ کمال نیست؛
وانگهی ،مدینه مقصد کمال هم نیست؛ اگرچه «با» مدینه هم میتوان به کمال رسید ،اما کمال
ضرورتاً «در» مدینه روي نمیدهد؛ کمال نهایی «بعد» از مدینه بهدست میآید.

 .2اخالقیات کلبی و گرایش فلسفه به عرفان
خروج از مدینه در اندیشۀ فارابی ،زمینههاي دیگري نیز دارد .فارابی در بررسی و نامگذاري
انواع شاخههاي فلسفه ،وقتی به فلسفۀ کلبیون میرسد ،مینویسد« :شاخهاي از فلسفه که نامشان
حسب شیوۀ رفتارشان و نوع اخالقشان است ،شاخه اصحاب دیوجانس است که به شاخۀ سگان
نیز معروفاند؛ زیرا آنان به تکالیف مدنی باور ندارند بلکه توصیهشان به این است که نزدیکان و
برادران خود را دوست داشته و از سایر مردمان بگریزند و این همان اخالقی است که در میان
سگان یافت میشود» (الفارابی33 :1812 ،؛ الفارابی .)162 :1223 ،اخالقیات کلبی نشانهاي از
بالتکلیفی و انزواي فرد فاضل و داللتی بر امتناع مدینه است .در چنین حالتی گزارههاي
فیلسوفان رنگ و بوي عرفانی به خود میگیرد .به بیانی دیگر ،درحالیکه فلسفه میکوشد کثرات
بعد از وحدت را توضیح دهد ،عرفان ـ در پی آن شکست ظاهري ـ تالشش معطوف به این
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میشود که در انبوهه کثرات ،حامی وحدت باشد .عرفان (غیرمدنی) توحید و وحدت فرد را
بیرون از مدینه میجوید.
دغدغۀ سرشت اجتماعی بشر و رویکرد اضطراري خروج از مدینه در قالب انزواي از شهر و
آوارگی در جهان ،بعد از فارابی نیز در میان فیلسوفان مسلمان ادامه داشت .در سنت حکمت
اسالمی ،تضادِ ناگزیري از مدینه یا گریز از مدینه ،با گذر از اندیشۀ فلسفی به عرفانی بیشتر
قابلفهم میشود؛ هرچند ابنسینا نام حکمت مشرقی را بر آن میگذارد و بعدها ابنطفیل در
تفسیر همین حکمت مشرقی ،دو مبحث حیبن یقظان و سالمان و ابسال را طرح میکند .در
حکمت اسالمی ،نماد بیوطنگرایی ،حکایت سگان ،و نماد جهانوطنگرایی ،حکایت مرغان
است .ابنباجه در «تدبیر المتوحد» نحوۀ زیست فردي را توصیف میکند که در انزواي
خوساخته ،در جامعه به امر تعقل مشغول است و بهواسطۀ آن سعادتش محقق میشود؛ در نگاه
او ،در مدینههاي غیرفاضله ،آراي افراد و در نتیجه ،اعمال آنها «صادق» نیست و با آنچه فیسلوف
مدّنظر دارد ،مطابقت ندارد .اما در همین وضعیت هم کسانی یافت میشوند که از درونِ ضاللت

به هدایت رهنمون شوند (ابنباجه .)1823 ،ابنسینا نیز در رساله حیبن یقظان (زنده بیدار)
انسان فاضل را به کرانههاي شهر فرا میخواند .از آن سوي ،پیام منطقالطیر ،در راه بودن و
سیاحت است(عطار13 :1812 ،؛ همچنین رک :غزالی .)1833 ،ابنسینا حکایت میکند که از
شهر خود بیرون میرود ،به «نزهتگاهی که گرد آن شهر بود با یاران خویش ...پیري از دور پیدا
شد ...و گفت نام من زنده است و پسر بیدارم ...و پیشه من سیاحت کردن گرد جهان است»
(ابنسینا .)6 :1866 ،این فرد در میان جمع بودن را براي خود نوعی حبس و دربندي میداند و
رها شدن از آن حبس را در انزوا و سیاحت ممکن میداند« .این یاران که به گرد تو اندرند و از
تو جدا نشوند ،رفیقانی بداند و بیم است که تو را فتنه کنند و به بند ایشان در مانی» (همان.)13 :
ادامۀ حی بن یقظان ،دستورالعمل نحوۀ بریدن تدریجی از شهر و رفتن به کرانههاي شهر است.
این سیاحت چنانکه به صراحت در پارهاي موارد ذکر شده ،همان اندیشه ،تعقل و تفکر است.
اما تفکري که الجرم زمینهاش کرانهروي است .در سایر آثار فلسفیـعرفانی نیز مسئلۀ سفر
پیگیري شدهاست .ابنطفیل نیز در حی بن یقظان وصول به حقیقت را در «جستوجو» ممکن
میداند (ابنطفیل .)23 :1881 ،سهروردي نیز در الغربه الغربیه میگوید« :با برادر خود عاصم از
دیار ماوراءالنهر به بالد مغرب سفر کردم»؛ اما آنها گرفتار در چاهی زندانی میشوند« .تا اینکه
هدهد نامهاي از پدرمان به ما آورد که نوشته بود اگر خواهی با برادرت خالص یابی ،در عزم
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سفر سستی مکن ...و دامن را بیفشان و ...زنت را بکش که او را پسمانده نیست» (سهروردي،
 :1833ج .)216 :2اندیشیدن در باب سفرِ تأملی و تأمل سفرگونه ،موجد پیدایش انبوهی از
رمزينامههایی شدهاست که سلوک و سیاحت محور همۀ آنهاست.

1

توصیه به بیوطنگرایی و جهانوطنگرایی با نفی حضور در اجتماعی خاص ( بهویژه نفی
بدن ،به شیوۀ معدوم کردن خود از طریق مرگ) همراه میشود .تن به مرگ دادن سهروردي
بیچیزي نبود .از اینجاست که سعادت واقعی بعد از مرگ ،براي نیکان روي میدهد و نفوس
آنها به آرامش میرسد و بدان نیز بعد از مرگ به شقاوت میرسند و نفوس آنها یا به اسطقسات
بدل میشود یا مجدداً در هیئت جسمی دیگر (انسان یا حتی حیوان) ظهور مییابد .چنانچه
فارابی تصریح میکند ،نفوس اعضاي مدینههاي جاهله ،به دلیل عدم دستیابی به حقیقت،
درنهایت ،رو به نیستی دارد؛ چون وراي کمال ،آنقدر نقصان ادامه مییابد تا اینکه به نیستی ختم
شود (الفارابی .)183 :1223 ،از این نظر ،اندیشۀ مدینۀ فاضله ،با مرگ و سکون قرابت مییابد؛
مرگی که حیات ابدي و سعادتمند را بهدنبال دارد و اندیشۀ مدینۀ غیرفاضله با زندگی پیوند
میخورد؛ زندگیاي که رو به تباهی دارد و (در موارد متعدد) به شقاوت میانجامد .باري ،یا
دیگران ،موجد فضیلت هستند و با آنها (در اجتماع) میتوان زندگی کرد یا نه؛ در صورت دوم یا
باید خود را کشت (به دست خود یا به دست دیگران) ،یا دیگران را کشت؛ فارابی با طرح
مدینههاي غیرفاضله کرامیه ،خست و نذاله و بهویژه مدینۀ جماعیه ،امکان همزیستی با دیگران را
مطرح کرده است و با طرح مدینۀ فاضله و تغلبیه ،امکان کشتن دیگران را (چون این هر دو
مدینه ،خودها و دیگريهاي قوي و همزیستناپذیر دارند و لذا نوابت و اغیار و نیز همسایگان
در معرض نابودي هستند) و در نبود مدینۀ فاضله ،امکان انزوا یا آوارگی را (که هر دو گزینه به
دلیل وانهادن حفاظ اجتماع ،مخاطرهخیز و مرگآورند) .گویی ،اندیشۀ مدینۀ فاضله به نفی
اجتماع (عینی) و اندیشۀ مدینۀ غیرفاضله به تثبیت آن میانجامد.

نتیجهگیری
هدف این پژوهش تحلیل فلسفی تضاد اجتماعی بودن غیراجتماعی انسان نزد فارابی بود .این
تضاد (نه چنانکه در عصر مدرن با مقوالت امنیت و آزادي توضیح دادهمیشود) با مقولۀ فضیلت
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1سید ضیاء الدین سجادي مجموع این رمزينامه را در مجموعهاي گرد آوردهاست .حیبنیقظان و سالمان و
ابسال تحقیق و نگارش سید ضیاءالدین سجادي ،1832 ،تهران :سروش.
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توضیح دادهمی شود؛ اما فضیلتی که مشترک لفظی است و همین اشتراک ،مفسران و پژوهشگران
را از پرداختن به بعد غیرایدهآل اندیشههاي فارابی بازداشته است (.بحرانی.)1831 ،
فارابی صرفاً فیلسوف فضیلت و مدینۀ فاضله (در معناي آرمانی آن) نیست .چراکه چنین
فلسفهاي ،در پی بروز تضادهایش ره به نفی مدینه میبرد؛ او به مدینههاي غیرفاضله نیز نظر
دارد .از همینرو ،او با توجه به مبحث منطقی اشتراک لفظی ،انواع سیاسات ،سعادات ،ریاسات و
حتی عدالتها و دوستیها را به حقیقی و غیرحقیقی تقسیم میکند (الفارابی .)22 :1133 ،در
نگاه او ،مدینهها یا ضروري هستند یا فاضله .مدینههاي ضروري به انواع غایاتی نظر دارند که
غیرحقیقی هستند .مطلوباتی چون لذت ،ثروت ،کرامت و قدرت انواع مدینههاي غیرفاضله را
شکل میدهد که در نظر اعضاي آن ،مدینهها اشکالی از سعادت غایی هستند .فارابی چهار غایت
را براي مدینههاي غیرفاضله استقرا میکند :مدینۀ نذاله اجتماعی است که افرادش براي
«ثروتاندوزي» با یکدیگر تعاون دارند .در مدینه ،خست افراد بهخاطر «انواع لذت حسی و
خیالی» (حاصل از نکاح ،مأکول و مشروب و سرگرمی) با یکدیگر همکاري دارند .مدینۀ کرامیه
اجتماعی است که براي «مورد اکرام واقع شدن» با یکدیگر تعاون دارند .اگر حب کرامت به حد
افراط برسد ،به مدینۀ تغلبیه یا جباران بدل میشود که در آن «تغلب و سلطه» امري مطلوب و
محبوب است .اما مدینۀ جماعیه اجتماعی است که در آن آزادي ،چونان ابزاري براي تحقق
غایاتی بهکار میرود که در سایر مدینهها ،مطلوب و محبوب است .براي آنها معیارهاي انتخاب
رئیس نیز متکثر است و لذا در این مدینه «ریاست جز با ارادۀ مرئوسین اتفاق نمیافتد» (الفارابی،
.)32 :1223
این مدینههاي ضروري ،صورت و محتواي واقعی دارند و افراد مدنی براي دستیابی به
خوشبختی مدّنظر خود ،در قالب اجتماع و تعاون ،اعمالی را انجام میدهند که بهخاطر انجام آنها
نمیتوانند از مدینه خارج شوند .در مدینههاي غیرفاضله نیز عناصر مدنی مانند دوستی ،ریاست،
عدالت ،سلسلهمراتب روابط و تعاون وجود دارد و فارابی بهنحو هنجاري ،وجود این مؤلفهها را
براي قوام مدینه ضروري میداند .هنجار فضایل غیرحقیقی در نظر فارابی منطقاً کماهمیتتر از
هنجار فضایل حقیقی نیست :در اینجا ،اشتراک در لفظ سنگینی اشتراک در معنا را نمیکاهد.
تمام تضادي که در فلسفۀ فارابی ناظر به مدینه وجود دارد ناشی از همین وحدت هنجارمندي
اندیشه اوست .از این نظر ،فلسفۀ غیرفضیلتمحور فارابی وجود انسان غیرفاضل در مدینه را
تأیید میکند؛ آنها نیز در پی سعادت خود هستند .اما انسان فاضل ،اگر هم ساکن این مدینهها
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باشد ،زندگی سختی خواهد داشت ،چراکه در محتوا و صورت ،در مقوالت اصلی ،مدینه با سایر
ساکنان مدینه مشکل دارد :او نه میتواند با آنها دوستی کند ،نه میتواند با آنها تعاون داشتهباشد،
نه در سلسلهمراتب روابط میتواند خادم آنان باشد و ....لذا در کنار فلسفۀ مدنی فضیلتمحور
که در نهایت ،بیوطنی یا جهانوطنی را تجویز میکند ،مسئلۀ مهاجرت نیز به رسمیت شناخته
میشود .او نه تنها مهاجرت انسانهاي فاضل از مدینههاي غیرفاضله به مدینۀ فاضله را تجویز
میکند ،بلکه آنگاه که در باب مدینۀ جماعیه سخن میگوید (مدینهاي که در آن هر کسی
میتواند براي خود غایت خاصی را تعریف و تعقیب کند) آن را در نظر بسیاري از مردمان
مدینهاي اعجاببرانگیز و خوشبختیآور توصیف میکند بهنحوي که هرکسی را سوداي
مهاجرت و اقامت در آنجا هست و به همین دلیل روزبهروز آن شهر بزرگ و بزرگتر میشود
(همان .)111 :اما اندوه فلسفی امثال فارابی از اینجا برمیخیزد که مدینههاي ضروري ،که حسب
معیار «حقیقت» ،به دلیل ارتکاب اعمال «قبیحه» و «رذیله» درحال ضرر و زیان هستند،
مدینههایی این جهانی و تمامشدنی هستند .هر دو مفهوم قباحت و رذالت در اصل ،بهمعناي
پراکندگی و فروکاستگی است .راهحل ـ براساس اندیشۀ فضیلتمحور ـ این است که اگر تحقق
مدینۀ فاضله امکانپذیر نیست  ،صورت کمال را در مدینۀ غیرفاضله دنبال کند و اگر آدمی در
مدینۀ ضروري غیرفاضله نیز خرسند نیست ،میتوان (باید) صورت کمال را رها کرد و به
محتواي کمال در هیئت غیراجتماعیِ بیوطنگرایی و جهانوطنگرایی روي آورد .درنهایت
اینکه اگر کمال نه به صورت و نه به محتوا (مشترکاً یا منفرداً) محقق میشود ،توقف زندگی
(مرگ) کمال نهایی است.
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