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چکیده
ابونصر فارابی ،بهعنوان مؤسس فلسفۀ اسالمی ،در مواجهه با علوم یونانی ،از جمله فلسفۀ
سیاسی ،سعی کردهاست با تکیه بر آموزههای اسالمی ،علوم یونانی را بازخوانی و متحول
کند .محصول این بازخوانی و تحول ،طرحِ علومی متناسب با فرهنگ اسالمی از جمله علم
مدنی است .این مقاله تالش میکند این فرایند بازخوانی و تحول را با استفاده از
روششناسی بنیادین توضیح دهد .روششناسی بنیادین ،در سه بخش ،چگونگی «شکلگیری
نظریات علمی» را تبیین کرده و توضیح میدهد .بخش اول ،ابعاد منطقی و معرفتی نظریه؛
بخش دوم ،ابعاد وجودی-اجتماعی نظریه و بخش سوم ،تأثیر تعامالت بنیادین فرهنگی بر
شکلگیری نظریه است .در بخش سوم ،در الگوی مواجهۀ فعال با فرهنگهای دیگر ،به
بازخوانیِ عناصر فرهنگ «دیگر» براساس «عناصر بنیادین» فرهنگ «خود» اشاره میشود،
برخی از عناصر فرهنگ غیر پذیرفته و برخی دیگر بازگردانده میشوند و درنهایت منجر به
سازگاری عناصر فرهنگیِ بیگانه با فرهنگِ خودی میشود .در علم مدنی فارابی عناصر
بنیادین فرهنگ اسالمی ،توسط رسول و از طریق اتصال با عقل فعال (وحی) شکل میگیرد و
براساس آن ،علومسیاسی یونانی بازخوانی میشوند.
واژگان کلیدی :روششناسی بنیادین ،فارابی ،علم مدنی ،ارسطو ،خطابه.
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مقدمه و طرح مسئله
ابونصر فارابی که برخی او را مؤسس فلسفۀ اسالمی دانستهاند (داوری ،)1931 ،جایگاه ویژهای
در شکلگیری فلسفۀ اسالمی و نیز فلسفۀ سیاسی اسالمی دارد .این جایگاه ویژه که به دلیل تأثیر
فارابی از منابع مختلف معرفتی نظیر آموزههای اسالمی ،فلسفۀ یونانی و اندیشههای ایرانی است،
زمینۀ تفاسیر متعددی از فارابی را فراهم آوردهاست (داوری اردکانی1931 ،؛ طباطبائی1930 ،؛
دایبر1931 ،؛ رضوانی1939 ،؛ روزنتال1933 ،؛ فشاهی1933 ،؛ کرمر1901 ،؛ مهدی1937 ،؛
ناظرزاده1901 ،؛ والتزر 1900 ،و  ،1311مهاجرنیا .)1937 ،بادامچی ( )111 :1931با تأکید بر
مسئلۀ «جمع بین عقل و وحی» این تفاسیر را در چهارگونه صورتبندی کردهاست )1
یونانیکردنِ دین اسالم؛  )1کالمیکردنِ فلسفۀ اسالمی؛  )9ایرانشهری کردنِ فلسفۀ سیاسی
یونان و اسالم؛  )4جمع بنیادین اسالم محمدی (ص) وحیانی و فلسفۀ یونانی عقالنی .از میان
این چهارگونه تفسیر ،گونۀ چهارم به تفسیر ما از فارابی در این مقاله نزدیکتر است .بهنظر
می رسد تمایز ماهوی علم مدنیِ فارابی از فلسفۀ سیاسی (عملی) ارسطو که در ادامه به آن
خواهیم پرداخت نیز تابعی از تالش فارابی برای جمع بین عقل و وحی باشد.
علم مدنی فارابی هرچند شباهتهایی با فلسفۀ سیاسی ارسطو و افالطون دارد ،اما معلم ثانی
با تکیه بر آموزههای اسالمی ،این علم را تغییر داده و متناسب با فرهنگ اسالمی بازخوانی
کردهاست« .قرآن و سنت که مجموعه گفتارهای پیامبر و سنن ایشان را شکل میدهد ،دو منبع
عمدۀ اسالماند و هردو چهارده قرن در قلب سنت اسالمی باقی ماندهاند» .اما از لحاظ علمی ،در
تمدن اسالمی ،شاخههای مختلف علمی که با این دو منبع اصلی سروکار داشتند ،پیش از
شاخههای دیگر دانش پدید آمدند و بر همۀ علوم دیگر از جمله علومطبیعی یا علوماجتماعی از
راههای مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر گذاشتند (اقبال .)41 :1934 ،به بیان دیگر ،ما در بررسی علومِ
مختلفی که از تمدن اسالمی گذشته به ما رسیده ،با یک هستۀ مرکزی مواجهایم که همۀ این
علوم اعم از نجوم ،فیزیک ،ریاضیات ،سیاست و  ...پیرامون آن شکل گرفتهاند .علیرغم
تفاوتهایی که میان نظریات مختلف علمی وجود دارد ،این هستۀ مرکزی یا آنچه مظفر اقبال
قلب سنت اسالمی می نامد ،ثابت و الیتغیر است .بنابراین پژوهش در تاریخ این علوم ،نیازمند
توجه به این هستۀ مرکزی است.
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برای تمرکز بر نقش این هستۀ مرکزی و تغییراتی که فیلسوفان مسلمان در علم یونانی رقم
زده اند ،در این مقاله از روش شناسی بنیادین استفاده شدهاست .این روششناسی میکوشد
چگونگی «شکلگیری نظریات علمی» را تبیین کرده و توضیح دهد .ویژگی خاص
روش شناسی بنیادین که ناظر به چگونگی تکوین یک نظریۀ علمی است و طرح آن ،دربارۀ
چگونگی تکوین علم مدنی در فارابی تاکنون صورت نگرفته است ،می تواند نوآوریهای این
فیلسوف مسلمان با تکیه بر فرهنگ اسالمی را دربارۀ فلسفۀ سیاسی یونانی ترسیم نماید.

اهداف و پرسشهای مقاله
هدف ما در این مقاله ،این است تا نشان دهیم فارابی ،با تکیه بر آموزههای اسالمی و تعامل با
فلسفۀ سیاسی یونانی ،چگونه به تکوین علم مدنی اقدام کرده است؟ از اینرو در ادامه سعی
کردهایم تا با استفاده از روششناسی بنیادین ،به پژوهش دربارۀ چگونگی تکوین علم مدنی
ابونصر فارابی بپردازیم .از اینرو این مقاله میکوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که بر اساس
روششناسی بنیادین ،علم مدنی فارابی در فرهنگ اسالمی چگونه تکوین یافته است؟ یا به بیان
دیگر ،با استفاده از روششناسی بنیادین نشان دهیم که فارابی در تعامل با فلسفۀ سیاسی ارسطو
و افالطون ،چگونه از آموزههای اسالمی بهره برده و علم مدنی را صورتبندی کرده است؟

پیشینۀ تحقیق
با توجه به موضوع خاص این مقاله که بررسی علم مدنی در فارابی است ،آثاری که به فلسفۀ
سیاسی فارابی پرداختهاند ،بهنوعی پیشینۀ این تحقیق محسوب میشوند .سیدجواد طباطبائی در
کتاب زوال اندیشۀ سیاسی در ایران ( )1903با نگاهی کامالً متفاوت نسبت به تفسیر ما از فارابی
به شرح فلسفۀ سیاسی فارابی پرداخته است .او در این کتاب با اصالتدادن به فلسفۀ سیاسی
یونانی ،مخصوصاً فلسفۀ سیاسی ارسطو ،فلسفۀ سیاسی فارابی را بر اساس نگاه یونانی به
سیاست تفسیر کرده است .به عقیدۀ او «امروزۀ همۀ پژوهشگران تاریخ و تاریخ اندیشه ،بر پایۀ
بررسیهای تطبیقی و نیز با سودجستن از دستاوردهای دانش جدید ،بر آناند که آزادی و بهویژه
سیاست –حتی به معنایی که در ادامۀ سنت یونانی در اندیشۀ دوران جدید غربی فهمیده شده-
از نوآوریهای اندیشۀ یونانی بوده است .همچنانکه فلسفه ،یعنی اندیشۀ عقالنیِ غیر ملتزم به
ادیان و اسطورهها را نخست ،یونانیان تاسیس کردند و در واقع تاریخ فلسفه –اعم از مسیحی،
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اسالمی و  ...به معنای دقیق کلمه ،جز تاریخ بسط فلسفۀ یونانی در میان اقوام دیگر نبوده است،
تاریخ فلسفۀ سیاسی در دورۀ مسیحی و اسالمی[ ،از جمله فلسفۀ سیاسی فارابی] نیز به هر حال
تاریخ بسط فلسفۀ سیاسی یونیان در این دورۀ تمدنی است» (طباطبائی .)11 :1930 ،محسن
مهاجرنیا در کتاب فلسفۀ سیاسی فارابی نشان میدهد که نظریهپردازیِ فارابی دربارۀ رئیس
مدینه ،چیزی جز توجیه فلسفی نظریۀ نبوت و در مواردی امامت شیعی نیست .هرچند تفسیر
مهاجرنیا با رویکرد این مقاله به فارابی قرابت بیشتری دارد ،اما مقالۀ پیشِ روی به جهت ارائۀ
روشمند آرا فارابی و بهرهگیری از روششناسی بنیادین نسبت به تحقیق مهاجرنیا متمایز است؛
بهعالوه موضوع این مقاله به جهت مقایسۀ علم مدنی فارابی و فلسفۀ سیاسی ارسطو از ویژگیِ
پژوهشهای تطبیقی بهرهمند است ،درحالیکه در پژوهش مهاجرنیا این تطبیق دیده نمیشود.
فرناز ناظرزاده در کتاب فلسفۀ سیاسی فارابی ( )1901تأکید زیادی بر مواجهۀ فارابی با یونانیان
و تشریح آن دارد .موضوع این پژوهش با این مقاله قرابت دارد ،اما اوالً موضوع این مقاله
خاصتر و معطوف به مقایسۀ علم مدنی فارابی و فلسفۀ سیاسی یونانی است و ثانیاً در اینجا بر

ارائۀ روشمند آراء فارابی تاکید شده است .محسن رضوانی در کتاب فلسفۀ سیاسی اسالمی در
غرب ( ،)1939بیشتر به بررسی نگاه مستشرقین به فلسفۀ اسالمی پرداخته و در این میان به
تفاسیر آنها از فارابی نیز اشاره کرده است .ازاینرو ،هرچند نقد او به نگاه این مستشرقین به آراء
فارابی به مسئلۀ این مقاله نزدیک شده ،اما درصدد ارائۀ تفسیری جامع از آراء فارابی برنیامده
است .با نظر به این پیشینۀ تحقیق ،موضوع این مقاله به دو جهت خاص ،نسبت به پژوهشهای
گذشته متمایز میشود؛ اول ،تمرکز این مقاله بر تمایز علم مدنی فارابی از فلسفۀ سیاسی یونانی
مخصوصاً فلسفۀ سیاسی ارسطو و دوم ،ارائۀ علم مدنی فارابی با بهرهگیری از روششناسی
بنیادین که میکوشد تا زمینههای وجودی معرفتی و غیر معرفتی دخیل در شکلگیری این علم را
تشریح کرده و توضیح دهد.

مالحظات نظری :روششناسی بنیادین
برای توضیح چگونگی شکلگیری یک نظریۀ علمی ،میتوان از مفاهیم ،نظریات یا

روششناسیهای متفاوتی بهره برد .بهعنوان مثال ،ایمره الکاتوش با انتشار کتاب روششناسی
برنامههای پژوهش علمی ( )1307تحوالت علم را بر مبنای برنامههای پژوهشی توضیح داده و
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کوشیده است تا تفسیر معقولگرایانه از ساختار فعالیت علمی ارائه دهد .مفهوم دیگری که با
کتاب ساختار انقالبهای علمی ( )1307توماس کوهن مطرح شد ،پارادایم 1است .کوهن که
منتقد دیدگاههای انباشتی تاریخنگاری علم است ،پارادایم را بهعنوان مفهومی مطرح میکند که
طرفداران یک علم عادی و متعارف ،1با تکیه بر پیشفرضها و مقدمات ،به فعالیت علمی در آن
مشغولاند (کوهن ) 93 :1931،و تداوم علم متعارف ،وابسته به تداوم پارادایم است
(چالمرز .)173 :1930،با این حال از نظر کوهن ،پارادایم جدید نسبت به پارادایم قبل از انقالب،
قیاسناپذیر است (همان )111،و این قیاسناپذیری نشان میدهد نمیتوان برای توضیح تحول
فلسفۀ سیاسی یونانی به علم مدنی فارابی از آن بهره برد.
این نظریات یا مفاهیم و نمونههای مشابه آن ،مانند گفتمان که توسط میشل فوکو مطرح شد
و با کارهای الکالوموف در تحقیقات اجتماعی بهکار گرفته میشود ،هرچند در توضیح
چگونگی شکلگیری و تکوین نظریات علمی مدرن به کار گرفته شدهاند ،اما بهرهگیری از آنها
در توضیح چگونگی تکوین علم مدنی فارابی که اقتضائات معرفتی متفاوتی دارد ،فارغ از ندیدن
بسیاری از مفاهیم معرفتی این علم ،توضیحی دربارۀ تاثیر هستۀ مرکزی آموزههای اسالمی بر
تکوین این علم ارائه نمیکند .در حالیکه روششناسی بنیادین که از خاستگاه سازگار با علم
مدنی فارابی ،یعنی فلسفۀ اسالمی صورتبندی شده ،میتواند ظرائف و دقائق چگونگی تکوین
این علم را توضیح دهد .فیالمثل روششناسی بنیادین ،قائل به القیاس بودنِ پارادایم علمی
یونانی و پارادایم اسالمی حاکم بر علم مدنی فارابی نیست ،بلکه با اشاره به یک هستۀ مرکزی
وحیانی ،تصرفات و تغییرات فارابی در علم یونانی را توضیح میدهد.
« مجموعه مبانی و اصول موضوعهای ک ه نظریۀ علمی بر اساس آن شکل میگیرد،
چارچوب و مسیری را برای تکوین علم پدید می آورد که از آن با عنوان روش شناسی بنیادین
یاد میشود» (پارسانیا .)01 :1937،بر اساس این روششناسی« ،هر نظریه برای شکلگیری و
تکوین تاریخی خود از برخی مبانی معرفتی و نیز زمینههای غیر معرفتی بهره میبرد .مبانی
معرفتی با آنکه با شیوههای «منطقی» در تکوین تاریخی نظریات دخیل اند ،ارتباطات منطقی
نفس االمری نیز با نظریه دارند .اما مبادی وجودی معرفتی و غیر معرفتی عواملی هستند که در
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 paradigm
2 Normal science
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حوزۀ فرهنگ حضور به هم رسانده و به همین دلیل شناخت ارتباط این عوامل با نظریات
علمی به منزلۀ شناخت رابطۀ نظریه با فرهنگ است» (پارسانیا.)0 :1931،
در اینجا ما با سه حوزه مواجهایم :اول ،مقام نفساالمر یک اندیشه یا نظریه است .حوزۀ دوم،
اندیشه را در جهان دوم یعنی ظرف آگاهی و معرفت عالِم و در اینجا متفکران مسلمان بررسی
میکند .این حوزه معموالً دچار تغییراتی است که بر اساس اقتضائات زمان ،شکل میگیرد .اما
حوزۀ سوم ،مقام اثبات اندیشهها یا نظریهها است .اندیشهها یا نظریهها در ظرف فرهنگ و
اگاهی جمعی ،تاثیرات قابل توجهی داشته است (پارسانیا.)3 :1931،
ازاینرو ،ما در تکوین و شکلگیریِ یک اندیشه ،بایستی به سه حوزه توجه کنیم .حوزۀ
نخست ،ابعاد منطقی و معرفتیِ اندیشه است .هر اندیشهای« ،نخست بهلحاظ نفساالمرِ خود ،با
برخی تصورات و تصدیقات آغازین همراه است ،این تصورات و تصدیقات اگر بدیهی یا
بالضروره راست نباشند ،بهعنوان اصل موضوعی یا مصادره که در دانشی دیگر برای متعلم اثبات
شده است ،لحاظ میشود» (پارسانیا .)17 :1931،مبانی و اصول موضوعۀ هر علم را میتوان به
چند دسته تقسیم کرد :مبانی هستیشناختی؛ مبانی معرفتشناختی؛ مبانی انسانشناختی؛ مبانی
مربوط به سایر علوم (پارسانیا .)17 :1931،بنابراین هر اندیشه به حسبِ ذات و نفساالمر خود،
دارای مجموعه ای از لوازم و روابط منطقی است .هر نظریه بر برخی اصول موضوعه و مبادی
هستیشناختی ،معرفتشناختی و مانند آن مبتنی است و براساس روش خاصی که از آن مبادی
است ،شکل میگیرد و ملزومات منطقی مختص به خود را نیز دارد و این مسئله نشان میدهد که
یک نظریه در عرصۀ فرهنگ نیز مستقل از مبانی و ملزومات خود نمیتواند شکل بگیرد
(پارسانیا.)14 :1931 ،
حوزۀ دوم ،ابعاد وجودیِ اجتماعی هر اندیشه است که خود به دو بخش زمینههای وجودیِ
معرفتی و زمینههای وجودیِ غیر معرفتی تقسیم میشود .در این حوزه ،تأثیر خودِ عالم از
زمینههای اجتماعی تشریح میشود ،زیرا «عمیقترین الیههای فرهنگی و اجتماعی ،الیههایی
است که عهدهدار تفسیر انسان و جهان است  ...بهعنوان مثال ،نظریههای علم مدرن در قرن
نوزدهم و بیستم ،پس از ورود بنیانهای معرفتی آنها در سدههای پس از رنسانس شکل گرفتند.
این نظریه ها اگر چه در چارچوب رویکردها و مکاتب مختلف پدید آمدند ،اما همۀ آنها با روش
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مدرن علم تولید شدهاند و این روش متاثر از تفسیر جدیدی بود که فرهنگ غرب در دوران
جدید از عالم و آدم ارائه داد» (پارسانیا.)11 :1931 ،
زمینههای وجودیِ غیر معرفتی ،زمینههایی هستند که میتوانند فعالیتِ علمیِ عالِم را در
جهتی خاص رونق بخشند یا افول دهند .بهعنوان مثال« ،در فرهنگهایی که حقایق علمی با
صرفِ نظر از معرفت و آگاهی فردی و اجتماعی بهرسمیت شناخته میشوند و تامالت عقلی و
دریافتهای شهودی و وحیانی نسبت به آن حقایق در بین عالمان و نخبگان علمی آنان حضور
زنده دارند ،تأثیر زمینههای معرفتی در آنها فعالتر است .به بیان دیگر عوامل غیر معرفتی تحت
تاثیر زمینههای معرفتی در جهت تکوین نظریههای علمی فعال میشوند» (پارسانیا.)17 :1931 ،
براساس روششناسی بنیادین ،در روند شکلگیری یک اندیشۀ مشخص یا تمایز یک اندیشه
از اندیشهای دیگر ،بعد از تغییراتی که در ذهنِ نظریهپرداز رخ داده ،یک گام اساسی و مهم دیگر
باقی می ماند .تنها وقوع تغییرات در حوزۀ مبانی معرفتی و غیر معرفتی مؤثر بر عالِم ،منجر به
شکلگیریِ یک نظریۀ جدید بدیع نمیشود ،بلکه بایستی «مسئلهای» خاص که مختص به آن
اندیشه است ،مطرح شود تا یک اندیشۀ خاص و متمایز نسبت به گذشته شکل بگیرد .بهعنوان
مثال ،بایستی یک مسئلۀ خاص برای یک متفکر در عصری خاص مطرح شود تا اندیشۀ او از
اسالفش متمایز شود« .مسئلۀ علمی ،پدیدهای است که در شرایط مختلف تاریخی ،تحت تأثیر
عوامل معرفتی و غیر معرفتی پدید میآید و مسئله پدیدهای است که در اثر ناسازگاری در درونِ
یک مجموعۀ فرهنگی بهوجود میآید و به همین دلیل امری نسبی و تاریخی است» (پارسانیا،
.)17 :1931
اما حوزۀ سوم ،حوزۀ مربوط به پس از شکل گیریِ نظریه یا اندیشه است .درواقع «یک
نظریه ،پس از شکل گیری در تعامل با محیط معرفتی و اجتماعی خود قرار میگیرد و خود
به همراه آثاری که به دنبال میآورد ،به زمینه های وجودی معرفتی و غیر معرفتی تاریخی ملحق
می شود و بدین ترتیب ،میتواند مس ائل علمی جدیدی را ایجاد کند و یا آنکه امکان نظریات
علمی نوینی را پدید آورد» (پارسانیا « .)11 :1931 ،ورود نظریۀ علمی از فرهنگ مولد به
فرهنگ مصرفکننده ،میتواند دو صورت داشته باشد :مصرف و مواجهۀ فعال و مواجهه و
مصرف منفعل» (پارسانیا .)19 :1931 ،در الگوی مواج هۀ فعال که نمونۀ آن ،مواجهۀ فرهنگ
اسالمی سده های نخستین با تمدن یونانی است« ،فرهنگ مصرف کننده در انتخاب نظریه،
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قدرت گزینش داشته و نظریه های را برای حل مسائل داخلی خود یا حتی مسائلی که در اثر
ارتباط با فرهنگ دیگر برای آن پیش آمده است ،با لحاظ زمینههای معرفتی و انگیزهها و
عوامل غیرمعرفتی خود انتخاب می کند .در این حال نظریه به هنگام انتقال توسط مصرفکننده
بازخوانی و در صورت لزوم بازسازی میشود» (پارسانیا.)19 :1931 ،

روش تحقیق
با نظر به ماهیت نظری این مقاله ،روش تحقیق روش تطبیقی است .در این مقاله تالش بر آن
ب وده تا با در نظر گرفتن جایگاه خاص فارابی در نقطۀ تعامل فرهنگ یونانی و فرهنگ اسالمی،
مفاهیم و نظریات برجسته ای که او با تکیه بر مبانی اسالمی ،در این تعامل ابداع کرده ،با تطبیق
دیدگاه او با فلسفۀ افالطون و ارسطو استخراج شوند .سعی شده است تا با تکیه بر روششناسی
بنیادین «روشِ» تعامل فارابی با فلسفۀ افالطونی و ارسطویی و چگونگی ابداع مفاهیم و نظریات
جدید تشریح گردد .در واقع روششناسی بنیادین نشان میدهد که چگونه فارابی ،پس از تعامل
با فلسفۀ یونانی ،نظریۀ متفاوتی را با تکیه بر عناصر فرهنگ اسالمی بازسازی کرده است .ما این
بازسازی را در موضوع علم مدنی بررسی کردهایم.

یافتههای تحقیق
همانطور که در قسمت اهداف و پرسشها مطرح شد ،پرسش اساسی این مقاله این است که
براساس روششناسی بنیادین ،علم مدنی فارابی در فرهنگ اسالمی چگونه تکوین یافته است؟ یا
به بیان دیگر ،با استفاده از روش شناسی بنیادین نشان دهیم که فارابی در تعامل با فلسفۀ سیاسی
ارسطو و افالطون ،چگونه از آموزههای اسالمی بهره برده و علم مدنی را صورتبندی کرده
است؟ بااینحال ،پیش از توجه به مراحل روششناسی بنیادین ،ضروری است توضیح مختصری
دربارۀ هستیشناسی خاص فیلسوفان مسلمان مطرح شود.
 .2مبانی هستیشناسی :عالم برزخ و گریز از ثنویت هستیشناختی
فیلسوفان مسلمان ،از جمله ابونصر فارابی ،برای رهایی از دوگانههایی که در تفکر یونانی میان
انسان و جهان خارجی یا جهان نظر و عمل شکل گرفت با تکیه بر آموزههای اسالمی ،دست به
صورتبندی جهانبینی زدند که در آن ،در میان عالم الهوت (فوقالقمر) و عالم ناسوت
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(تحتالقمر) ،عالمِ دیگری وجود دارد« .جهانشناسیِ سنتِ صدرایی و سینایی ایرانی با سه عالمِ
ملک (ناسوت) ،ملکوت و جبروت (الهوت) نمایندۀ حکمت مشرقی است .عضو دراکۀ عالم
جبروت ،عقل و عضو دراکۀ جهان مُلک ،حواس ظاهر است .اما میان آندو وجود عالمی میانی یا
همان ملکوت ضرورت دارد که عضو دراکۀ آن نه عقل و نه قوای ادراک حسی ،بلکه قوۀ خیال
است» (فداییمهربانی  .)41 :1939،هرچند جزئیات این جهانبینی پس از ظهور سهروردی و در
اندیشۀ صدرایی تکمیل میشود ،اما نقطۀ آغاز آن ،بهشکل اولیه و خامتر در آرا ابونصر فارابی
است.
برخالف جهانبینی فارابی ،در جهانبینی یونانی ،ارسطو با نقد استادش افالطون ،سعی کرد با
تعریف حقایق کلی در قالب صور اشیا ،بر ثنویت افالطونی میان جهان مثل و رونوشتها فائق
آید ،اما خود گرفتار ثنویت میان واقعیت خارجی و ذهن انسانی گردید .منطق ارسطو «تحلیل
صور فکر» است (کاپلستون )917 :1911 ،و درنهایت ،تنها ذهن را از خطا در اندیشیدن باز
میدارد ،اما و توضیحی دربارۀ ارتباط ذهن و جهان خارجی نمیدهد .مطابق تحلیل پژوهشگران
غربی نظیر کاپلستون ( )917 :1911و آرنت ( ،)1933ارسطو برخالف فیلسوفان مسلمانی نظیر
فارابی و ابنسینا ،قائل به عقل فعال نیست تا بتواند از این طریق ،بر این ثنویت فائق آید
(ابراهیمی دینانی 1)909 :1933 ،و از اینرو فلسفه را به حیطۀ منطق فرو میکاهد 1.درحالیکه در
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1اتصال با عقل فعال ،به معنای عبور از انحصار تعریف مفاهیم با استفاده از چارچوبها و حدود منطقی است.
برای مثال «مباحثی که سهروردی در قواعد تفکر ارائه میدهد کامالً دارای وجه هستیشناختیاند و به محک مباحث
اشراقی و عرفانی اعتبار دارند .قواعد فلسفیِ سهروردی ابداً تا سر حد مباحث مفهومی و کالمی و خطابی تنزل
نمی یابند .سهروردی در یکی از مباحث خود در باب تعریف حقیقی ،روش مشائیان در تعریف را ،که یا به حد
است یا به رسم ،زیر سؤ ال برده و بر مبنای حکمت اشراقی به ایضاح تعریف میپردازد (فلسفی 41 :1937 ،به نقل
از فدایی مهربانی.)10 :1939 ،
 .1کاپلستون این مسئله را بهخوبی تشریح کردهاست .درنظر ارسطو «افراد که در واقعیت خارجی است ،حقیقتاً
جوهر (اوسیا) یا جوهر اولی (پر وتای اوسیا) و انواع و کلیات که موضوع تفکر فلسفی است ،مجازاً و به شکل
ثانوی ،جوهر (جوهر ثانوی یا دویتر ای اوسیای) هستند .به این شکل ،تناقضی در ارسطو شکل میگیرد :اگر فقط
فرد به نحو حقیقی جوهر است و اگر علم (فلسفه) با جوهر سروکار دارد ،بالضروره نتیجه میشود که فرد متعلق
فلسفه است ،درحالیکه ارسطو در حقیقت ضد این را تعلیم میکند زیرا علم (فلسفه) با کلی سروکار دارد نه با فردِ
جزئی» (کاپلستون.)940 :1911 ،
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جهانبینی سهالیۀ فیلسوفان مسلمان ،از جمله فارابی ،ما از طریق وحی ،به یک هستۀ مرکزی
دسترسی داریم .اما از آنجا که منشا این هستۀ مرکزی ،از عالَمِ ماورایِ حس است ،الیتغیر بوده و
با مرگِ این انسان یا آن انسان پایان نمیپذیرد .این شیوۀ بدیع ،نیازمند نوعی جهانبینی بدیع
است .فارابی ،هرچند در جهانبینی بطلمیوسی  -ارسطویی که هستی را به دو قلمرو فوقالقمر و
تحتالقمر تقسیم میکند ،قرار دارد ،اما «برزخ» 1را در میان این دو قلمرو تعریف میکند .در یک
سویِ بزرخ ،عقل فعال ،بهعنوان آخرین عقل از سلسلۀ عقول قلمرو فوقالقمر و در سویِ
دیگرش ،اولین موجود از موجودات تحتالقمر یعنی انسان قرار دارد .بنابراین برزخ ،محل تالقیِ
انسان و عقل فعال است و انسانی که با عقل فعال اتصال برقرار میکند ،نبی مرسل یا فیلسوف
است .بنابراین در بزرخ است که قوانین و نوامیس مدینۀ فاضله به پیامبر افاضه میشود .برزخ،
محلِ «ایجاد ارتباط و اتصال میان طبقات متمایزۀ موجودات» است (مهاجرنیا 191 :1937،و
فارابی .)11 :1911 ،نیازی به گفتن نیست که در فقدان برزخ در جهانبینی اسالمیِ فارابی ،ما
بازهم در جهانبینی ،گرفتار دوآلیسم عالم فوقالقمر و تحتالقمر خواهیم شد.

1

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1تعابیر دیگری نظیر «اقلیم هشتم ،ناکجاآباد ،مجمعالبحرین ،ارض ملکوت ،شهر جابلقا یا جابلسا و عالم مثال،
همگی بهعنوان معادل هایی برای عالم برزخ که عالمی میانِ عالم عقول مجرد و عالم محسوس است ،بهکار رفتهاند.
عالمۀ طباطبائی آنرا به این دلیل خیال منفصل میداند که از خیال حیوانی که متصل به حیوان است ،مستقل است
(طباطبائی .)943 :1931 ،هانری کربن معادلِ  mundus imaginalisرا برای آن بر میگزیند تا آنرا از عالم خیالی و
غیرواقعی که در تفکر غرب با عنوان  imaginaireبهکار رفته و مربوط به خیاالت موهومی است متفاوت کند
(مهربانی .)930 :1931 ،با این حال تعابیر جابلقا و جابلسا در احادیث شیعی نیز آمدهاست .امام حسن مجتبی
(علیهالسالم) در روز شهادت امیر مؤمنان (علیهالسالم) میفرمایند« :اگر از جابلقا تا جابلسا را بگردید ،مردی جز من
و برادرم حسین (علیهالسالم) را فرزند پیامبر نخواهید یافت» (قمی ،1934 ،ج 141 :1به نقل از همان.)473 ،
 .1بااینحال نباید تصور کرد که نظام بطلمیوسی را همۀ متفکرین مسلمان پذیرفتهاند .قطبالدین شیرازی (-1191
. 1911م) ،ابن هیثم درکتاب الشکوک علی بطلمیوس ،مسعودی ،ابوعبید جوزجانی ،نورالدین ابواسحاق بطروجی
(حدود 1177م) ،جابربنافلح (حدود 1177م) و برخی دیگر بر جهانبینی بطلمیوسی نقدهای جدی نوشتهاند.
«ویکتور رابرتس» در  1310نشان داد که الگوی فلکیِ ابنشاطر (متوفی به  1901م) با الگوی کوپرنیک (-1409
 )1149یکسان و بالطبع مقدم بر آن بوده است (اقبال .)13 :1773 ،علیرغم این تقدم ،نکتۀ عجیب و در عین حال
روشنگر اینجاست که در جهان اسالم ،هیچ گاه انقالب کوپرنیکی در فلسفه رخ نداد و هیچ فیلسوفی میان عقل
نظری و عقل عملی گسست ایجاد نکرد .دربارۀ مسئلۀ علم در جهان اسالم همچنین میتوان به این اثر نگریست:
Saliba, George )1994(, A History of Arabic Astronomy, New York: New York University Press.
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 .1حوزۀ اول ،ابعاد منطقی-معرفتی :اتصال با عقل فعال
همانطور که ذیل مالحظات نظری آورده شد ،روششناسی بنیادین در بحث از تکوین و
شکلگیری اندیشه ،در حوزۀ نخست به ابعاد منطقی و معرفتی آن اندیشه میپردازد .در این راستا
طرح عقل فعال در میان فیلسوفان مسلمان از جمله فارابی قابل توجه و دقت است .طرح عقل
فعال در میان فیلسوفان مسلمان ،این امکان را پیشِ روی آنها نهاد تا از ثنویت یونانی رهایی
یابند .در تفکر یونانی ،بهتبع ثنویت هستیشناختی ،فیلسوف یا انسان کامل (حیوان ناطق) با
بهرهمندی از قوۀ نطق به حقایق کلی عقالنی دست مییابد و از این جهت با دیگر انسانها
متمایز است .میان فیلسوف و انسانهای دیگر ،همواره ثنویتی طبیعی برقرار است .بردگان،
بالطبع ،درگیرِ کارِ بدنیاند و طبیعت «بدنهای بردگان را برای انجام وظایف پستِ زندگی
نیرومند ساخته اما بدنهای آزادگان را اگرچه برای اینگونه پیشهها ناتوان گردانده ،درعوض
شایستۀ زندگی اجتماعی آفریده است» (ارسطو .)11 :1939 ،اما در جهان اسالمی و با توجه به
سهالیه بودن هستی ،عالوهبر فیلسوف ،پیامبر یا نبی مرسل به شکلی متفاوت با عقل فعال اتصال
برقرار کرده و حقایق کلی را دریافت میکند .پیامبر یا نبی مرسل در قیاس با فیلسوف که واجد
قوۀ عقالنی است ،واجد قوۀ عقل «و» قوۀ متخیله است و بنابر این فرض ،نبی یا پیامبر انسانی
تکاملیافتهتر از فیلسوف است.
در این رابطه ،مناقشهای بر سر تفسیر فارابی راجعبه تقدم فلسفه بر دین یا بالعکس وجود
دارد (بنگرید به داوریِ اردکانی 193 :1931 ،و بکار .)171 :1933 ،این مناقشه را از دو مسیر

میتوان حل کرد .اول مسیری است که مهاجرنیا از طریقِ مقایسۀ محتوای دو کتاب احصاءالعلوم
که متأثر از تقسیمات ارسطویی علم است با آراء اهل المدینه الفاضله که با تأثیر از فرهنگ
اسالمی نوشته شده ،حل کردهاست .این ابهام معموالً از این عبارت که «شرایع فاضل ،همگی
ذیلِ فلسفه هستند» 1در کتاب المله ،برخاسته و «سبب شده که بسیاری از محققین [از جمله
داوری اردکانی] تصور کنند فارابی ،فلسفه را بر دین ترجیح و برتری دادهاست؛ اما حق آن است
همچنین دربارۀ سازگاری دیدگاه اسالمی (باالخص رویکردِ حدیثی-روایی) با دستاوردهای جدید نجومی ،میتوان
به این اثر مراجعه نمود:
شهرستانی ،هبهالدین ( ،)1930اسالم و هیئت ،ترجمۀ سیدهادی خسروشاهی ،قم :انتشارات بوستان کتاب.
 .1الشرایع الفاضله کلها تحت الکلیات فی الفلسفه (المله)40،
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که این تقدیم ،صرفاً از حیث متدولوژیکی است نه آنکه اصل فلسفه بر دین مقدم باشد و معلم
ثانی خود به این مهم توجه داشته» است .مسیر دوم ،توجه به معنای تقدم و تأخر در نظر فارابی
نسبت به دین و فلسفه است .او در کتاب الحروف میگوید« ،هرگاه مله از منظر انسانی لحاظ
شود ،از نظر زمانی متأخر از فلسفه است»( 1فارابی1410 ،ق .)09 :این تفسیر با تمایزی که
میان فیلسوف و نبی مرسل برقرار میداند ،سازگار است .نبی همچون فیلسوف ،ابتدا (دستکم
بهلحاظ تقدم زمانی) ،حقایق عقلی را از عقل فعال دریافت میدارد و سپس آنها را در قالب
نوامیس مدینه و شرایع با استفاده از قوۀ متخیله که برای انسانهای عادی قابل درک است ،بیان

میکند .فارابی در کتاب الحروف ،به این نکته تصریح دارد که «علم کالم و فقه از نظر زمانی
متأخر و ذیلِ مله هستند»( 1همان .)04 ،دراین تعابیر مهم از کتاب الحروف ،دو نکتۀ اساسی
وجود دارد ،اول اینکه تأکید فارابی بر «تاخیر زمانی» و «منظر و حیثتِ انسانی» گویا حکایت از
آن دارد که این تقدم و تأخر رُتبی نیست .بکار نیز بهشکل مشابهی این تفاوت را تفاوت روشی
میداند « :به عقیدۀ فارابی ،دین و فلسفه ،هر دو با حقیقتی واحد سروکار دارند .هر دو موضوعی
واحد دارند ،هر دو اصول غایی موجودات (ذات مبدأ نخستین و ذات مبادی ثانویِ غیرمادی) را
شرح می دهند ،هر دو هدف غایی انسان ،یعنی سعادت اعلی و هدف غایی دیگر موجودات را
بیان میدارند ،اما هرجا فلسفه بر اساس ادراک عقلی و به روش برهانی سخن میگوید ،دین،
اصول خود را براساس تخیل و به روش اقناعی بیان میدارد» (بکار .)171 :1933 ،اما نکتۀ دوم
این است که فارابی نه واژۀ دین ،بلکه واژۀ «مله» را متأخر از فلسفه میداند .بکار به این نکته نیز
اشاره دارد و معتقد است ،فارابی ،نه حقیقتِ دین که نزدِ خداوند متعال است ،بلکه «مله» «یعنی
سنتِ وحیشده را که با بعدِ ظاهریِ سنتِ مبتنی بر وحی سازگار است» ،با فلسفه قیاس کرده و
متأخر از آن میداند« .واژۀ مله ،اصطالحی مناسب است زیرا به جامعهای دینی با مجموعهای از
اعتقادات و قوانین یا احکام اخالقی-شرعی مبتنی بر وحی اشاره دارد .بعد خارجی سنت مبتنی
بر وحی را باید با اعتقادات و آداب عملی این جامعۀ دینی پیوند داد» (بکار.)170 :1933 ،
با حل این مناقشه ،آشکار میشود که دریافت حقایق کلی ،بهلحاظ معرفتی منحصر به طبقۀ
فیلسوفان نیست ،بلکه هرکسی در هر سطحی ،میتواند بکوشد و به درک آن نائل آید .همانطور
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1المله اذا جعلت انسانیه فهی متاخره بالزمان عن الفلسفه (الحروف.)09،
 .1صناعه الکالم و الفقه متاخرتان بالزمان عنها و تابعتان لها (الحروف.)04،
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که بکار توضیح میدهد ،براساس نظرِ فارابی« :وحی به دو طریق در باالبردنِ تعقل [افراد] مؤثر
است .نخست اینکه بعد نظریِ وحی ،گنجینهای از معلومات را برای نفس انسان فراهم میآورد
تا در آن بیندیشد .در آغاز ،معلومات نظری وحیشده بر پاساس ایمان یا از طریق تخیل پذیرفته
میشوند .آنگاه فردی که دارای ذهنی فلسفی است میتواند با تأمل در آنها به تعقل یا درک
شهودی نائل آید .راه دیگرِ کمکِ وحی به تعقل ،آموزش شعایر دینی و احکام اخالقی است.
فارابی چنین میانگارد که این شعایر و احکام ،راه را به سوی تعقل همواره میسازد» (بکار،
.)171 :1933
در اینجا یک موضوع مشترک که از طریقِ قوۀ متخیلۀ نبی ،بعد از اتصال با عقل فعال (وحی)
در قالب شرایع و نوامیس مدینه بهدست ما رسیده ،وجود دارد که همانند یک هستۀ مرکزی ،در
میانۀ همۀ علوم تمدن اسالمی حاضر است .این هستۀ مرکزی ،برخی از عناصر فرهنگهای
وارداتی را که با خود سازگار است پذیرفته و برخی دیگر را باز میگرداند .نبی یا پیامبر مرسل
که از نظر فارابی ،مُثلِ انسانی است ،به دلیل نحوۀ اتصال خاصش با عقل فعال ،امکان گفتگو با
مردم عادی و هدایت آحاد مردم مدینههای زمینی به مدینۀ فاضله را برای او میسر میسازد .ما در
اینجا انسانی را داریم که از یکسو ،به هستۀ مرکزی وحیانی متصل است و میتواند قواعد
جهان شمول ارائه کند و از سوی دیگر ،امکان تأسیس و هدایت مدینه و شهر و بنابراین فعل
سیاسی را دارد.
 .3حوزۀ دوم ،وجه وجودی-اجتماعی :پیامبر ،مُثُل انسانی فارابی
روششناسی بینادین در حوزۀ دوم به ابعاد وجودی مؤثر بر شکلگیری نظریه میپردازد که خود
به دو بخش زمینههای وجودی معرفتی و زمینههای وجودی غیر معرفتی تقسیم میشود .در این
زمینه ،اتصال با عقل فعال ،وجه انسانشناختی مهمی در نظریۀ فارابی نیز دارد .پیامبر یا نبیِ
مرسَل در نظر فارابی ،نوع انسان یا نمونۀ آرمانی انسان یا همان مُثل انسانی است .فارابی با
تمایزی که میان فیلسوف و نبی مرسل (رسول) برقرار میسازد ،نشان میدهد که تا چه اندازه از
آرا سیاسی یونانیان ،باالخص افالطون و ارسطو ،فاصله گرفتهاست.
براساس تفسیری که عمدتاً نویسندگانی نظیر اشتراوس ( )1909و هانا آرنت ( )1933از
فلسفۀ سیاسی یونانی ارائه دادهاند ،هرچند تأمل نظری و پرداختن به فلسفۀ نظری باالترین
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فضایل دانسته میشود ،اما این سامانِ «پولیس» 1است که بهگونهای شکل گرفته تا امکان تأملِ
محض نظری و پیدایش فلسفۀ سیاسی فراهم آید .بهمعنایی دیگر ،چنانکه مورخین یا تحلیلگران
تمدن یونانی مدّنظر قرار میدهند (برای نمونه بنگرید به :یگر1901 ،؛ گمپرتس-1117 :1901 ،
1111؛ آرنت ،)1933 ،فلسفۀ سیاسی ارسطو را نمیتوان منفک از تمدن یونانی و شهر آتن
دریافت .سیاست در نظر ارسطو «بهخالف دانشهای نظری ،فنی از فنون حکمت» بهطور کلی،
محسوب نمیشد بلکه ناظر به «محدودۀ شهری معین» قلمداد میگردید (طباطبائی119 :1903 ،
و لیدمان .)13 :1931 ،به بیان دیگر ،این ساختار سیاسی پولیس بودهاست که امکان طرح فلسفۀ
سیاسی را به ارسطو داده است.
در یونان ،ساختار سیاسی شهر یونانی اجازه میداد بهجهت آنکه عدهای خاص بهطورکلی ،از
مشغولیت در امور معیشتی فارغ بودند و نیز به جهت آنکه امور معیشتی ،بهطور کلی برعهدۀ
«بردگان» قرار داشت ،حیطهای عمومی ایجاد شود که در آن ،انسانهایی خاص به زندگیِ
سیاسی[ 1محض] یا «زندگیِ وقف نظر» 9بپردازند که در آن ،بتوانند فارغ از «ضرورت»های
معیشت یا آنچه آرنت ،زحمت 4مینامد ،تأمل کنند و این تأمل که مبتنی بر قیاسهای خطابی و
با رعایت قواعد منطقی بود ،جز از طریقِ «آزادی» از معیشت و زحمت میسر نمیشد« .زحمت،
فعالیتی که تنها به منظور امرار معاش ،تنها بهمنظور حفظ روند زندگی بود ،اجازه نداشت وارد
حیطۀ سیاسی شود و این با قبول خطر عظیم سپردن کسب و کار و تولید به سختکوشیِ بردگان
و بیگانگان بود ،بهطور که آتن درواقع بدل شد به «شهر وظیفهبگیران» 1با «پرولتریایی از
مصرفکنندگان» که ماکس وبر بهروشنیِ تمام آن را توصیف کرده است» (آرنت.)03 :1933 ،
همانطورکه در اینجا میبینیم ،امکان طرح فلسفۀ سیاسی در ارسطو صرفاً با اتکا به جدایی
کامل از زندگی عادی و متغیر اجتماعی-سیاسی صورت گرفتهاست؛ به تعبیر دیگر ،میان انسان
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Polis
2. Bios politicos

 :Vita contemplative/bios theoretikos .9روشن است که این تعبیر اشاره به نوعی نظرورزی دارد که حتی
موضوع نظرورزی نیز امور انتزاعی باشد.
 : Labour .4ارسطو در کتاب سیاست نیز از به واژۀ زحمت در جایی اشاره میکند که رهایی از آن ،مترادف با
پرداختن به سیاست است« :کسانی که استطاعت گریز از زحمت را دارند ،خدمتکارانی میگمارند تا وظیفۀ
معیشت را برعهده گیرند و خودشان ،به سیاست یا حکمت سرگرم شوند» (ارسطو.)10 :1939 ،
5. Pensionopolis
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فیلسوف و زندگی انسان های عادی در پولیس ،یک ثنویت عمیق برقرار است .فلسفۀ سیاسی
ارسطو هرچند در ظاهر با اتکا به قیاسهای منطقی ،ظاهری جهانشمول دارد ،اما با تغییرات
حوزۀ سیاسی زندگی در یونان سازگار نیست .با این حال عدم جهانشمولی فلسفۀ یونانی
منحصر به ارسطو نیست و فلسفۀ سیاسی افالطون نیز نسبتی با جهانشمولی و حقایق کلی
ندارد.
چنانکه میدانیم آرمانشهر افالطونی ،آرمانشهری سختگیرانه و البته با شرایطی خاص و
جزئی است .شرایطی که کمالِ آن ،در شهری با  1747شهروند یا به تعبیری  1747خانواده با 90
هفت پاسدارِ قانونِ حداکثر  17ساله و حداکثر  07ساله ،شورای شهر  917عضوی ،وزیر آموزش
و پرورش حداقل  17ساله محقق میشود (کاپلستون .)101 :1911 ،زن و شوهری که در مدت
یک دورۀ دهساله فرزندانی پدید نیاورند ،باید در صدد جدایی و طالق برآیند .مردان باید بین
سنین سی تا سیوپنج و دختران باید بین شانزده و بیست ازدواج کنند .مردان خدمت سربازی را
بین بیست و شصت سالگی انجام خواهند داد و زنان بعد از بچهآوردن و پیش از پنجاه سالگی
چنین خواهند کرد .هیچ مردی پیش از سیسالگی و هیچ زنی پیش از چهلسالگی به امور دولتی
منصوب نخواهد شد (کاپلستون .)101 :1911 ،بهواقع اگر فلسفۀ سیاسی افالطون یا ارسطو
فلسفههای سیاسی جهانشمول بودند ،چگونه چنین الزامات خاص و جزئی را صادر نمودهاند
که جز در شرایطی خاص محقق نمیشود؟
فارغ از این قوانین که همگی حاکی از اختصاص داشتنِ فلسفۀ افالطونی و ارسطویی به
شهرهای یونانی دارد ،هم افالطون و هم ارسطو ،بردگی و زندگی بردگان را به آن جهت
میپذیرند «که به آنها نیاز دارند» (کاپلستون .)101 :1911 ،از سوی دیگر ،نوع آموزشِ حاکم و
فروانروا یا مردِ سیاست از مسیر ریاضیات ،آنهم نه برای انجام محاسبات ،بلکه برای کسب
آمادگی برای درک معقوالت «فلسفی» ،میگذرد (کاپلستون .)111 :1911 ،بنابراین حتی در
موردی نظیر افالطون ،همچون ارسطو ما با شهری مواجهایم که در یکسو ،انسانهایی قرار دارند
که زندگیشان وقف زحمت و معیشت است و در سوی دیگر ،انسانهایی هستند که مشغول
سیاستورزی با تکیه بر قیاسهای خطابیاند و از قضا ،هیچ ارتباطی میان ایندو برقرار نیست.
اینجا یک نوع تضاد و ثنویت عمیق میان نظر و عمل برقرار است.
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در مقابل ،فیلسوفان مسلمان از جمله فارابی ،با طرح عقل فعال و توضیح خاصی که از نحوۀ
اتصال پیامبر یا نبی مرسل با عقل فعال براساس قوۀ متخیّله مطرح ساختند ،کوشیدند بر این
ثنویت فائق آیند .فارابی در تحصیلالسعاده ،در رأسِ نظامهای سیاسی از تعابیری مانند «مَلک
مطلق»« ،فیلسوف»« ،امام»« ،واضع نوامیس» و «رئیس اول» یاد میکند (فارابی.)39-31 :1479 ،
بااین حال رئیس مدینۀ فاضلۀ فارابی ،نه از جهتِ نقص نسبت به مدینۀ فاضلۀ افالطونی ،بلکه
بهجهت تکاملیافتهتر بودن ،نه فیلسوف ،بلکه پیامبری است که عالوهبر داشتنِ قوۀ عقالنی و
دریافت کلیات از عقل فعال ،مدرکات کلیِ به قوۀ متخیلۀ او افاضه میشود:
«چنین رئیسی یک انسان استثنایی است که با عوالم باال در ارتباط است و از دو امر فطری و
طبعی و ملکات و هیئات ارادی بهره گرفته ،مراحل کمال را پیموده و کامل شدهاست و به مرتبۀ
عقل بالفعل و معقول بالفعل رسیدهاست ،قوۀ متخیلهاش بالطبع به نهایت کمال خود نایل آمده و
در همۀ حاالت خویش آمادگیِ دریافت فیوضات وحیانی را از طریق «عقل فعال» دارد و مورد
عنایت الهی است» (مهاجرنیا.)191 :1937 ،

1

بنابراین رئیس آرمانشهر افالطونی با رئیس مدینۀ فاضلۀ فارابی از این حیث متفاوتاند که
رئیس آرمانشهر افالطونی ،مُدرکِ وحی نیست و به همین دلیل ،صرفاً در مقام فیلسوف و «عقل
منطقیِ» یونانی باقی می ماند ،حال آنکه رئیس مدینۀ فاضلۀ فارابی ،افزون بر آنکه با عقل فلسفی،
صورِ عقلی را از عقل فعال دریافت میدارد ،بهجهت داشتنِ قوۀ متخیله و افاضۀ فیوضات عقل
فعال به قوۀ متخیلۀ او ،واجد مقام نبوت و انذار ابناء بشر میشود .بنابراین تأسیس و بقایِ مدینه
به حضور وحی و استمرار آن بستگی دارد.
اگر به تفسیر طباطبائی و آرنت از متفکران یونان پایبند بمانیم ،مسئله بغرنجتر هم خواهد
شد .بنا به تعبیرِ طباطبائی ،اعتقاد به شهری در سخنِ افالطونی (آرمانشهر) ،بهمعنای آن است که
تنها فیلسوف-شاه افالطونی یا سیاستمدارانِ ارسطویی شهر یونانی که صرفاً صاحبِ فن یا تخنۀ
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1و کان هذا االنسان هو الذی یوحی الیه فیکون اهلل عزوجل یوحی الیه بتوسط العقل الفعال فیکون ما یفیض من اهلل
تبارک و تعالی الی العقل الفعال یفیضۀ العقل الفعال الی عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد ثم الی قوته المتخیله
فیکون بما یفیض الی عقله المنفعل حکیماً و فیلسوفاً و متعقالً علی التمام و بما یفیض منه الی قوته المتخیله نبیاً
منذراً (فارابی :)111 :1479 ،چنین انسانی از آن نظر که فیوضات را از طریق عقل فعال بهواسطۀ عقل مستفاد و عقل
منفعل دریافت می کند ،حکیم و فیلسوف و خردمند و متعقل کامل نامیده میشود و از آن نظر که فیوضات عقل
فعال به قوۀ متخیلۀ او افاضه میشود ،دارای مقام نبوت و انذار است (مهاجرنیا.)191 :1937 ،

تكوين علم مدني فارابي از منظر روششناسي بنیادين 11

خطابه و نطق هستند ،میتوانند صاحب فنِ حکمرانی باشند ،درحالیکه فارابی با اعتقاد به اتصالِ
واضع النوامیس (رسول) به وحی (عقل فعال) ،او را متصل به ساحتی فراتر از منطق و زبان
میداند .درواقع علم واضعالنوامیس علمی حضوری و بدون واسطۀ الفاظ زبانی و منطقی است،
زیرا اگر غیر از این تصور کنیم ،بیشک مقام رسول پایینتر از فیلسوف قرار میگیرد ،زیرا قوۀ
متخیله بماهی متخیله ،در میانۀ قوۀ حس و قوۀ عقل قرار دارد .تنها با فرض اینکه دانش
«فیلسوف» یونانی ،از جنس علم حصولی و در حیطۀ سخن و نطق قرار میگیرد (که طباطبائی و
آرنت به آن نیز اشاره میکنند) و علم پیامبرِ اسالمی به جهتِ اتصال با وحی از جنس علم
حضوری است ،میتوان مقام رسول را باالتر از فیلسوف تعریف کرد:

1

« هرگاه حلول عقل فعال در هر دو جزء قوۀ ناطقه یعنی جزء نظری و جزء عملی آن و سپس
در قوۀ متخیله حاصل شود ،در اینصورت ،این انسان ،همان انسانی است که به او وحی میشود
و خداوند به واسطۀ عقل فعال به او وحی میکند ،پس هر آنچه از ناحیۀ خدای متعال به عقل
فعال افاضه میشود از ناحیۀ عقل فعال به واسطۀ عقل مستفاد به عقل منفعل این انسان افاضه
میشود و پس از آن ،به قوۀ متخیلۀ او افاضه میشود .چنین انسانی از آن نظر که فیوضات را از
طریق عقل فعال بهواسطۀ عقل مستفاد و عقل منفعل دریافت میکند ،حکیم و فیلسوف و
خردمند و متعقل کامل نامیده می شود و از آن نظر که فیوضات عقل فعال به قوۀ متخیلۀ او افاضه
میشود ،نبی و منذر است از آینده و این انسان در کاملترین مراتب انسانیت است و در
عالیترین درجات سعادت .این چنین انسانی به تمام افعالی که به واسطۀ آنها میتوان به سعادت
رسید واقف است و این نخستین شرط از شرایط رئیس [مدینه] است (فارابی.»)107 :1911 ،

1

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1فارابی ریاست مدینۀ فاضله را پس از نبیِ مرسل ،برعهدۀ رؤسای مماثل قرار میدهد (المله 43 ،به نقل از
مهاجرنیا )190 :1937،که به دلیل آنکه آنها را واجد نفس واحده میداند ،میتوان آنها را مطابق با احادیث شیعی،
ائمۀ معصوم شیعیان دانست .در غیبت رؤ سای مماثل ،ادارۀ مدینه توسط رئیس مدینه و از طریق تکیه بر شرایع
مکتوبی اداره میشود که از ائمۀ گذشته رسیده است .فارابی وظیفۀ استنباط و اجتهاد در متون مکتوب شیعی را
صریحاً برعهدۀ فقها میگذارد (المله ،17،بهنقل از مهاجرنیا .)193 :1937،هرچند بحث دربارۀ این موضوع ،مبسوط
است ،اما اقتضاء مقالۀ فعلی نیست.
 .1و کان هذا االنسان هو الذی یوحی الیه فیکون اهلل عزوجل یوحی الیه بتوسط العقل الفعال فیکون ما یفیض من اهلل
تبارک و تعالی الی العقل الفعال یفیضۀ العقل الفعال الی عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد ثم الی قوته المتخیله
فیکون بما یفیض الی عقله المنفعل حکیماً و فیلسوفاً و متعقالً علی التمام و بما یفیض منه الی قوته المتخیله نبیاً
منذراً ...
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مهمترین مؤلفهای که «انسانشناسیِ» فارابی را از یونانیان ،مخصوصاً افالطون با تفسیر
پژوهشگران غربی متمایز میکند ،تعریف قوۀ متخیّله بهعنوان قوای اختصاصی پیامبر برای وضع
نوامیس مدینه است .طرحی که فارابی در این باره میریزد ،با ظهور صدرالدین شیرازی و بسط
این طرح در قالب یک جهانبینی منسجم ،تکمیل میشود؛ با این حال نقطۀ آغاز این بحث در
فارابی شکل میگیرد.
مدینۀ فاضلۀ فارابی مبتنی بر انسانشناسی است که انسان را دارای سه قوۀ حسی ،متخیّله و
عاقله میداند 1.ادراک حسی ظاهری ،از طریق حواس پنجگانه ،درکی معطوف به امور معیشت
انسان است .در ساحت حس ما با امور جزئی روزمره و عرف و رسم رایج سروکار داریم .حس
ابزار گذران معیشت است .در مقابل ،عقل مدرکِ کلیات و حقایق کلی یا «معقوالت اول و بدیهی
است که از طریقِ اتصال با عقل فعال ،در قوۀ ناطقه ایجاد میشود» (فارابی 111 :1911 ،و فارابی،
 .)179 :1331هرچند تمایز خیال متصل و منفصل در فارابی وجود ندارد ،اما تنها اشاره به این قوه
نشان میدهد که انسانشناسیِ فارابی تماماً متمایز از انسانشناسی ارسطو است 1.بهعقیدۀ فارابی،
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1چنان که بکار اشاره کرده ،فارابی بیان شفافی از قوۀ متخیله بهدست نمیدهد و دستکم سه معنا از آن ارائه میدهد:
 . 1اسمی عام دال بر تمام قوایِ باطنی میان قوۀ حسیِ ظاهری و قوۀ عاقله؛  .1اشاره به یکی از قوای حسیِ باطنی
(در مقابل حسیِ ظاهری)  .9اشاره به ترکیبی از قوۀ متخیّله و قوۀ مصوره .با تکیه بر معنای دوم و سوم ،مهاجرنیا
( )1937قوۀ حواس باطنی را چنین تشریح کردهاست « :کار آن ،حفظ و ادراکِ صوَر در داخل نفس ،پس از زوال
محسوسات است» (مهاجرنیا .) 1937:174 ،پنج قوۀ حس مشرک ،قوۀ مصوره ،قوۀ وهم ،قوۀ حافظه و قوۀ مفکره و
متخیّله در ذیلِ حواس باطنی میگنجند و به ترتیب ،در فاصلۀ میان حس ظاهری و معرفت عقلی قرار دارند.
ازاینرو قوۀ حس مشرک ،نزدیکتر به قوۀ حس ظاهری و مفکره و متخیله ،نزدیکتر به قوای عقلیاند .همچنین او
قوۀ متخیّ له و قوۀ مفکره را دو روی یک سکه میداند« .استعمال و تجزیه و ترکیب معانی و صوری که در قوۀ
حافظه و مصوره ذخیره شدهاند توسط یکی از دو قوه ممکن است انجام گیرد .اگر توسط عقل و روح انسان باشد،
آنرا قوۀ مفکره گویند و اگر به وسیلۀ وهم باشد ،آنرا متخیّله مینامند» (مهاجرنیا .)170 :1937،هر کدام از این
معانی اخذ شود ،در هر صورت ،قوۀ متخیّله در میان قوۀ حس ظاهری و قوۀ عقلیِ مدرک کلیات است.
 .1بااینحال فارابی در آراء اهل مدینه الفاضله ،قوۀ متخیّله را نیز مانند قوۀ عاقله ذومراتب میداند .چنانکه آمد مرتبۀ
کمال یافتۀ آن متعلق به نبی و پیامبر است و مرتبۀ سافلۀ آن ،متعلق به دیوانگان و ارباب هیجانات روحی« :مانعی
نیست که هرگاه قوۀ متخیّله انسانی به نهایت کمال خود برسد در حال بیداری از ناحیۀ عقل فعال ،جزئیات حاضره
و یا آینده را یا محسوساتی که محاکی آنهاست قبول کند و نیز محاکات معقوالت مفارقه و سایر موجودات شریفه
را در حال بیداری بپذیرد و ببیند؛ پس او را به سبب معقوالتی که از ناحیۀ عقل فعال پذیرفته است «نبوّتی» حاصل
شود؛ به امور الهی و این مرتبت کاملترین مراتبی بود که قوۀ متخیّله بدان میرسد و کاملترین مراتبی بود که انسان
میتواند به واسطۀ قوۀ متخیّلۀ خود بدان برسد (فارابی .)140 :1911،در مقابل در مرتبۀ پایینِ قوۀ متخیّله« ،گاه نیز بر
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«هنگامی که قوۀ متخیله به نهایت کمال خود رسید ،در بیداری ،زمان حال و آینده را از عقل فعال
(فرشتۀ وحی) دریافت میکند» (فارابی 107 :1911 ،و فارابی.)111 :1331 ،
همین انسانشناسیِ متمایز ،سبب میشود که فارابی ،با تکیه بر مبانی فلسفیِ خویش بتواند
واضعالنوامیس مدینه را انسانی بداند که عالوهبر درک عقلیِ کلیات و حقایقِ کلی ،واجدِ قوۀ
متخیّلهای است که به او اجازۀ انذار و تبشیر و بنابراین وضع نوامیس و قوانین مدینه را میدهد.
انسانهای مدینه ،همگی یا «به علت نقص در طبایعشان و یا شیوۀ عاداتشان» ،نمیتوانند همچون
فلیسوف یا پیامبر به درک کلّیات یا ذات حقایق برسند ،اما به جهت نزدیکی قوّۀ متخیّله به قوۀ
حس ،با تکیه بر آنچه واضعالنوامیس در ساحتِ قوّۀ متخیّله ارائه کرده ،دستکم میتوانند
«خیالها ،مثالها و نمونهها یا محاکاتی از آن حقایق که در قالب وحی بیان شده» را درک کنند
(بکار )33 :1933 ،و بهشیوهای سعادتمندانه زندگی کنند.

1

 .4حوزۀ سوم :از فلسفۀ عملیِ یونانی تا فقه و کالم
براساس روششناسی بنیادین ،سومین حوزهای که منجر به شکلگیری و تکوین یک نظریۀ
علمی میشود حوزۀ مربوط به پس از شکلگیریِ نظریه یا اندیشه و حل مسائل علمی است.
برایناساس میتوان شکلگیری و تکوین علم مدنی را در این بخش توضیح داد.
پیشتر اشاره شد که ارسطو فن منطق را برای تحلیل صور فکر تعریف کرد .بااینحال این فن
و قیاسهای منطقیِ آن ،صرفاً منحصر به موضوعات متافیزیک نبود ،بلکه منطق آلت و ابزاری
برای موضوعات سیاسی نیز قرار گرفت .ارسطو فنون «اقتصاد»« 1،استراتژی» 9و «خطابه» 4را ذیلِ
انسان عوارضی عارض شود که به واسطۀ آن ،هم مزاجش تباه و فاسد شود و هم تخیّالت او تباه گردد و در این
صورت ،اشیائی را که قوت متخیّلۀ او بر این سبک و سیاق پیوند داده و ترکیب کردهاست مشاهده میکند؛ اموری
که نه وجود خارجی دارند و نه محاکی و مصوّر موجود واقعیاند و اینگونه کسانی دیوانگان و ارباب هیجانات
روحی و مزاج سودآوری و مالیخولیاییاند» (فارابی.)117 :1911 ،
 .1فارابی بر این باور است که حقایق کلی و عقالنی یا بهطور فلسفی درک میشوند که آن رسیدن به ذاتِ آنهاست
و یا در تخیل میآیند که درکِ صورِ آنهاست .او برای توضیح این نکته چنین مثال میزند« :ما شخصی را میبینیم،
مثالی از او را میبنییم .صورتی از او را در آب مشاهده میکنیم و صورتی از مثال او را که در آب بازتاب یافتهاست،
می بینیم .دیدن خودِ آن شخص برای ما ،همانند شناخت عقل است نسبت به مبادی وجود ،سعادت و غیره .حال
آنکه دیدن بازتاب او در آب و دیدن مثالی او مانند تخیل کردن است ،زیرا آن چیزی را میبینیم که تمثالی از
اوست» (به نقل از بکار.)33 :1933 ،
2. Economics
3. Etrategy
4. Rhetoric
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فلسفۀ عملی (پراکتیکه) یا همان سیاست قرار میدهد (کاپلستون .)913 :1911 ،از سوی دیگر،
او در کتاب سیاست ،سیاست یا حکمرانی را بهنوعی فن (ارسطو ،)10 :1939،همچون فنِ
بهدست آوردن بندگان یا فن تدبیر منزل اطالق میکند (ارسطو .)10 :1939 ،این سخن با تحلیل
آرنت و طباطبائی از سیاست یونانی و پیوند آن با سخن و قوۀ نطق بهمعنای توانایی «سخن»
گفتن سازگار است .اگر سیاست یونانی که در ساختارهای شهر یونانی رقم خورد ،متکی بر
سخن و نطق بوده باشد ،آنگاه خطابه (ریطوریقا) مهمترین ابزار سخنوری سیاسی و مهمترین
فن از فنونِ فلسفۀ عملی ارسطو است .در نظر ارسطو ،استفاده از منطق ،صرفاً منحصر به حوزۀ
متافیزیک نشد ،بلکه او از منطق در صنعت خطابه ،بهعنوان مهمترین دانش فلسفۀ سیاسی نیز
استفاده کرد .تنها تفاوت استفادۀ منطق در حوزۀ متافیزیک یا استفاده از آن در حوزۀ فلسفۀ
عملی ،تفاوت در «مادۀ» قیاسهای منطقی بودهاست .موضوع یا مقدمات قیاسهای منطقی در
حوزۀ متافیزیک یا همان قیاسهای متافیزیکی ،امور اوَلی و یقینی هستند و موضوع قیاسهای
جدلی ،عقاید مقبول عامه (مشهورات) است (کاپلستون .)911 :1911 ،در این میان ،صناعت
خطابه ،فنِ اقناع مخاطب از طریقِ قیاسهای خطابی است .ارسطو خود چنین میگوید« :مطالعۀ
خطابه بهمعنای دقیقِ آن ،با شیوۀ اقناع سروکار دارد .واضح است که اقناع نوعی قیاس است،
چون غالباً زمانی اقناع میشویم که چیزی به ثبوت رسیده باشد» (ارسطو .)17 :1901،بنابراین
قیاسهای منطق نه تنها برای متافیزیک ،بلکه برای خطابههای اقناعی ،که عمدتاً در سیاست
پولیس بهکار میرفته ،ضروری بودهاست.

1

بنابراین ارسطو در حوزۀ فلسفۀ سیاسی نیز با همان مشکلی مواجه بود که در نسبت منطق و
متافیزیک مطرح شد .فلسفۀ سیاسی ارسطو که متکی بر استفاده از قیاسهای خطابی است،
همانطورکه در حوزۀ متافیزیک نتوانست با واقعیات خارجی مطابقت پیدا کند ،نمیتواند با
واقعیات تجربی و متغیر جهان سیاست نیز مطابقتی تام بیابد .بنابراین همان پرسشی که پیشتر در
نسبت متافیزیک (مهمترین بخش فلسفۀ نظری) و منطق مطرح شد ،میتوان در اینجا نیز از
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1با این توضیحات ،این پرسش مطرح میشود که اگر منطق ابزاری برای خطابه است ،پس تفاوت عمدۀ ارسطو با
سوفسطائیان در چیست؟ ارسطو با بیان این جمله در خطابه (ریطوریقا) که «آنچه شخص را سوفسطایی میگرداند ،قوۀ
ذهن او نیست بلکه غرض اخالقی اوست» (ارسطو ،)19 :1901 ،پاسخ این پرسش را دادهاست .تقدم اخالق بر سیاست
و تقدم فضیلت بر کنش سیاسی در ارسطو او را نه از جهت اهمیتی که به خطابه و فنِ سیاست میدهد ،بلکه از جهت
غرض اخالقی کامالً متمایز میسازد (فدایی مهربانی.)91 :1939 ،
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ارسطو دربارۀ نسبت فلسفۀ عملی و قیاسهای منطقیِ خطابه پرسید .بهنظر میرسد اگر ارسطو
واجد یک دستگاه فکری منسجم باشد ،همانطور که متافیزیک (فلسفۀ نظری) را به منطق تحویل
بردهاست ،پس فلسفۀ سیاسی را نیز به قیاسهای خطابی تحویل بردهباشد.
اما با این کار ،مسئله بغرنجتر میشود و آن اینکه مسئلۀ تطابقِ میانِ امور واقع سیاسی
(واقعیتهای جهان اجتماعی و سیاسی) با مقدمات کلیِ قیاسهای خطابی چگونه صورت
میگیرد؟ اگر از حوزۀ متافیزیک هم چشم بپوشیم ،مشکل تطابق مقدمات و مواد قیاسهای
خطابی با واقعیتهای متغیر سیاسی و اجتماعی در فلسفۀ سیاسی را چگونه میتوان حل کرد؟
بهعبارت دیگر چگونه میتوان مقدمات قیاسهای خطابی را به شکلِ مفاهیم یا قوانین 1کلی و
جهانشمول تعریف نمود و در قیاسهای خطابی بهکار بُرد؟
این مسئله بهخوبی نشان میدهد که فلسفۀ سیاسی ارسطو ،بهناچار همچون تمامیِ فلسفههای
سیاسی بشری ،خاص ،جزئی و مقید به مکان و زمان و قیاسهای خطابیِ آن حداکثر مبتنی بر
مشهورات و مقبوالت است و از اینرو ،فاقد اپیستمههای معرفتی جهانشمول و کلی است و در
نهایت ،تنها نوعی فن و تخنه 1است .بنابراین اگر نگوییم متافیزیک ارسطویی متأثر از ساختار
شهرهای یونانی و مخصوصاً پولیس یونانی است ،اما سیاست ارسطو بهتبعِ فرهنگ یونانی در
پولیس شکل گرفتهاست .ازاینرو ادعای جهانشمولی نمیتواند دربارۀ آن صادق باشد.
در مقابل ،نحوۀ اتصال پیامبر با عقل فعال (واهبالصور) در نظر فارابی ،همانطور که مسئلۀ
چگونگی تطابق صور کلی در ذهن با اعیان در جهان خارجی را توضیح میداد و از ثنویت
ارسطویی گذر میکرد ،میتواند این مسئله را نیز در فلسفۀ سیاسی یونانی ،با توجه به جایگاه
واضع النوامیس در مدینۀ فاضله حل و فصل کند .حکمت عملیِ فارابی ،عِدلِ فلسفۀ عملیِ
ارسطو است و اشتراکِ آنها در این است که موضوع هر دو ،زندگیِ سعادتمندانه است .با این
حال حکمت عملیِ فارابی ،بُعدِ عملیِ وحی (در آموزههای اسالمی) است که انسانها را با آنچه
برای نیل به «سعادت» 9ضروری است که انجام پذیرد ،آشنا میسازد (فصولالمدنی 43 :به نقل از
بکار .) 30 :1933 ،اما فارابی نیل به این سعادت را در مرتبۀ اول ،به شناختِ آن و در مرتبۀ دوم
به «عملکردن» به آن دانستهها میداند« :و چون هدف از آفرینش و خلقت انسان ،آن است که
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Nomos
2. Techne
3. Eudaimonia
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سعادت قصوی (اخروی) برسد ،بهناچار در رسیدن به آن نیاز خواهد داشت تا معنای سعادت را
چنانکه هست ،بشناسد و همان را هدف و پیشِ روی خود قرار دهد؛ سپس نیاز دارد تا اموری
را بداند که با عملِ به آنها به سعادت میرسد و سپس باید به آن اعمال ،جامۀ عمل بپوشاند»
(فارابی.)131 :1933 ،

1

این سعادت ،هرچند برای همۀ انسانها به دلیل تفاوتهایی که با یکدیگر دارند ،یکسان
نیست ،اما اوالً با عمل به اعمال و مناسکی خاص همراه است و ثانیاً آموختنی است« :در فطرت
هر انسانی چنین نیست که سعادت و آنچه را که میبایست انجام دهد ،از پیشِ خود دریابد ،بلکه
در شناختِ سعادت و دریافت کنشهایی که انجام دادنِ آنها ما را سعادت قصوی میرساند ،به
معلم و مرشد نیاز است» 1.با توجه به آنکه این آموزههای منجر به سعادت از طریقِ شرایع به
مالک سنت رسیدهاست (فلسفۀ افالطون و ارسطو 41 ،به نقل از بکار ،)41 :1933 ،بنابراین
رسیدن به سعادت ،با رعایتِ عُرف و رسم رایج در تمدن و فرهنگ اسالمی محقق میشود.

9

ازاینرو در علم مدنیِ فارابی ،خبری از اقتصاد یا استراتژی یا خطابه نیست ،بلکه سخن از فقه و
کالم است .فقه ،عرف و رسم تمدن و فرهنگ اسالمی را شکل میدهد و کالم ،وجه نظری این
فرهنگ را بیان میدارد.
فارابی بهتبع تمایزی که میان فیلسوف و نبی مرسل برقرار کرد ،تمایزی میان علم مدنی و فقه
و کالم نیز برقرار می سازد .پیشتر اشاره کردیم که اشتراک نبی یا پیامبر با فیلسوف ،به جهت
درک حقایق کلی و اتصال با عقل فعال است و تمایز آنها تنها از حیث قوۀ متخیّله و وضع
نوامیس یا قوانین برای مدینه است .همانطور که عثمان بکار بهخوبی در تبیین این نکته اشاره
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1و اذا کان المقصود بوجود االنسان ان یبلغ السعاده القصوی فأنه یحتاج فی بلوغها الی ان یعلم السعاده و یجعلها
غایته و نصب عینیه .ثم یحتاج بع د ذلک الی یعلم االشیاء التی ینبغی ان یعلمها حتی ینال السعاده ،ثم ان یعمل تلک
االعمال (فارابی.)131 :1933 ،
 .1و الجل ما قیل فی اختالف الفطر فی اشخاص االنسان فلیس فی فطره کل انسان ان یعلم من تلقاء نفسه السعاده و
ال االشیاء التی ینبغی ان یعلمها بل یحتاج فی ذلک الی معلم و مرشد (فارابی.)131 :1933 ،
 .9فارابی در کتاب فلسفۀ افالطون و ارسطو دربارۀ رابطۀ شرایع و نقشِ هدایتگریِ پیامبر چنین میآورد« :و تکون له
قدره علی جوده ادراک شی مما ینبغی ان یعمل من الجزئیات و قوه علی جوده االرشاد لک من سواه الی کل ما یعمله و
قدره علی االستعمال کل من سبیله ان یعمل شیئاً ما فی ذلک العمل الذی هو معده نحوه و قدره علی تقدیر االعمال و
تحدیدها و تسدیدها نحو السعاده (ارسطو و افالطون 41 ،به نقل از بکار .)30 :1933،
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کرده ،در اینجا نیز «علم مدنی و فقه و کالم ،از آن حیث که مبتنی بر وحیاند ،با یکدیگر پیوند
عقالنی دارن د[ .اما تمایز آنها به این جهت است که] علم مدنی از نظر فارابی اساساً علم
اندیشهها و سنتهای وحیشده یا شریعت الهی است که در مرتبۀ «فلسفه یا علم الهی» درک
میشود ،حال آنکه علم فقه و کالم ،دو علم با اندیشهها و سنتهای یکسان هستند که در مرتبۀ
دین فهمیده میشوند» (بکار.)131 :1933 ،

نتیجهگیری
پیشتر اشاره شد که انسانشناسی فارابی بهگونهای است که قرآن و سنتِ پیامبر ،در قلب مدینه
قرار دارد .این هستۀ مرکزی که پس از نبی مرسل و رؤسای مماثل از طریق دانش فقه به
مسلمین رسیدهاست ،پیشنیاز دیگر دانشهاست .بنابراین مطالعه و پژوهش در تاریخ تفکر یا
علوم بهجا مانده از گذشتۀ مسلمین نیازمند توجه به این هستۀ مرکزی در تمامی دانشها و علوم
است .روششناسی بنیادین میکوشد تا با تقیّد به این هستۀ مرکزی ،تغییرات فرهنگی و
اجتماعیِ تفکرات مسلمین در طول تاریخ را نیز بررسی کند .مبانی انسانشناسی و هستیشناسی
فارابی بهخوبی نشان می دهد که این تقیّد به هستۀ مرکزی ،به چه دلیل و به چه توجیهی صورت
گرفتهاست .وجود این هستۀ مرکزی به دلیل تلقیِ خاص متفکران مسلمان از انسان و آغاز و
انجام او ،موجب تمایز علوم رایج در تمدن اسالمی از تمدنِ یونانی شدهاست .تفاوت و تمایزی
که انسانشناسی فارابی با انسانشناسی ارسطویی یا انسانشناسی مدرن دارد ،نشان میدهد که
تمامیِ علومی که توسط مسلمین بسط و گسترش دادهشده ،مقیّد به یک هستۀ مرکزی است که
از طریق وحی یا به بیان فیلسوفان مسلمان ،از طریق اتصال با عقل فعال به ما رسیدهاست .این
هستۀ مرکزی که معصوم از خطاست ،به دلیل آنکه در قالب باطنی و رمزآلود به دست ما رسیده،
همچنان امکان تفسیرهای متعددی را ایجاد میکند .ما در این مقاله کوشیدیم تا تالش فارابی
برای بازسازی فلسفۀ سیاسی براساس آموزههای اسالمی را در قالب علم مدنی با استفاده از
روششناسی بنیادین توضیح دهیم.
بااینحال تأثیر این هستۀ مرکزی میتواند در قالب دیگر دانشهای حکمت عملی نظیر
اخالق نیز بررسی شود .هرچند فارابی در آثارش ،جایگاه فقه را بیش از همه ناظر به حکمت
عملی و سیاست بحث کرده و کالم و فقه را مهمترین علوم در ذیل حکمت عملی توصیف
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کردهاست و از این جهت نیز حکمت عملیِ او متمایز از فلسفۀ عملیِ ارسطویی است اما در
سنتِ اسالمی ،اوالً پیشنیاز کسب دانشهای طبیعی و انسانی ،تحصیل فقه و آموختن قرآن و
سنت پیامبر بودهاست و ثانیاً در جهانبینی فارابی ،اتصال نبی مرسل با عقل فعال ،منحصر به
اتصال از طریق دانشهای نظری نظیر منطق نیست .نفس ناطقۀ پیامبر در سیروسلوکی با عقل
فعال متصل میشود که در آن ،هم دانشِ نظری مهم است و هم اعمال و مناسکِ عملی .برای این
دو ادعا میتوان شواهد بسیاری در تاریخِ تفکر مسلمین ارائه داد که نیازمند پژوهشهای
گستردهاست .به اقتضاء اختصار این مقاله تنها به سه نمونۀ مشهور استناد میشود:
 .1بهنظر میرسد همانطور که مظفر اقبال اشاره میکند ،دانشمندانی نظیر ابنسینا ،ابنرشد،
بیرونی و دیگران ،آنقَدر بر علوم دینی تسلط داشتهاند که بتوانند در فرایند کسب علوم مختلف،
مشروع و غیرمشروع را تشخیص دهند« .لحن اطمینان و اقتداری که در نوشتههای این
دانشمندان در هنگام سخنگفتن از مبانیِ دینیِ دانشِ خود میبینیم» ،افزون بر آنکه شاهدی
درونی علیه ادعای تضاد علم و اسالم است (اقبال ،)141 :1934 ،دلیلی بر تقیّد دانشمندان
مسلمان به آموختن باقیماندۀ سنت اسالمی است .بیرونی در فقرهای از آثار خود به این مسئله
اشاره میکند که تنها با تکیه بر درک عمیقی از دین ،میتوان بر خرافهها و جزمیاتی که مردمِ
عادی از دین ارائه میدهند و از گذشته به شکل نامطلوبی به ارث رسیدهاست ،به حقایق علمی
دست یافت و مشروع و نامشروع آنرا تشخیص داد (بیرونی.)1 :1310 ،
 .1شیخ الرئیس ،ابنسینا ،در زندگینامۀ خودنوشت ،آورده «در دورۀ اشتغال به مطالعۀ
متافیزیک ،کتاب متافیزیک ارسطو را چهل بار مطالعه کرد ،اما دریغ از آنکه ذرهای از آن متوجه
شوم و مقصود مؤلف را دریابم .با اینکه بیش از چهلبار این کتاب را خواندم ،تا جایی که حتی
جمالت آنرا حفظ شده بودم ،باز از درک معنای آن عاجز بودم .عاقبت از خود ناامید شدم و

گفتم «این کتابی است که هیچ راهی برای فهمش وجود ندارد» .او پس در خرید کتاب اغراض
مابعدالطبیعه معلم ثانی است که فهم این کتاب نائل میآید .بهنظر میرسد آنچه درکِ آن برای
ابن سینا سخت و دشوار بوده ،نه محتوای صرف کتاب ،بلکه برقراری نسبت میان آنچه که او از
باقیماندۀ سنت اسالمی میدانسته با این دانش و علم یونانی بودهاست .بهعالوه اینکه او بهشکرانۀ
این موهبت الهی اقدامی عملی انجام میدهد و به فقرا و نیازمندان مبلغ زیادی صدقه دادهاست
(ابنسینا.)91-11 :1304 ،
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 .9شیخ اشراق مقدمۀ کتاب حکمهاالشراق خود را با یک «دستورالعمل» آغاز میکند و آن
اینکه فهم کتاب را مشروط به این میکند که خواننده ،ابتدا چهل روز روزه بگیرد و پس از آن،
خواندن کتاب را آغاز کند (فدایی مهربانی .)41 :1939 ،درواقع شیخ اشراق با این دستورالعمل
بهخوبی نشان میدهد که درک حقایق ،صرفاً با تحصیل علوم نظری و منطقی ممکن و میسر
نیست.
بهنظر میرسد دامنۀ شواهد مذکور را میتوان در آثار بهجامانده از تاریخ تفکر مسلمین ادامه
داد .این شواهد میتوانند نشان دهند که شکلگیری علوم مسلمین در رشتههای مختلف
علومطبیعی و علومانسانی ،با تکیه بر تسلط بر آنچیزی است که ما در این مقاله با استفاده از
تعبیر فارابی ،باقیماندۀ سنت نام نهادیم .جهانبینی فارابی بهعنوان مؤسس فلسفۀ اسالمی بهخوبی
نشان می دهد که سننِ دینی از جمله آیات قرآن و روایات که مشتمل بر سیرۀ نظری و عملیِ
پیامبر و ائمۀ (ع) بعد از اوست ،همچون یک قلب یا هستۀ مرکزی در مرکز تمام دانشهای
مسلمین قرار دارد .این مجموعه سنن که در آیات قرآن یا به عقیدۀ شیعیان ،در روایات
معصومین (ع) بیان شدهاست ،در قالب تعابیر تفسیربردار و باطنی به ما ارث رسیدهاند و پیشنیاز
هرگونه تولید دانش در فرهنگ و تمدن اسالمی بودهاند.
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