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 بررسی اندیشه های اجتماعی فارابی

 

 جواد تیموری*

 محمد حسنعلی**
 

 :چکیده

اندیشومند  ...و ،سیاسوت دراین مقاله آراء اجتماعی فارابی موردبررسی قرارگرفته است که عالوه برآن درعلوو  دیرور م ول فلس ه   

ه دغدغوه  بسویاری ازماواح ی کو   .اندیشه های اجتماعی اش نه تنها درعصرخودش،بلکه اموروزه هوم موردنیازاسوت   .طراز اول بود

م ل دولت،هماسووتری اجتماعی،طاقه،ارگانیسووم اجتماعی،عوودالت،تاادل فرهنووی ها،تقسوویم امووروزی جامعووه اناسووان اسووت 

فوارابی دراواخور قورن     اندیشمندانی همچمن دورکیم و دیرران به آن پرداختوه انود  که ...تماعی وکاراجتماعی،آسیب اناسی اج

اندیشوه اجتمواعی فوارابی بوه خصوو       .چهار  مطرح کرده است که دراین مقاله به این مااحث اجتماعی پرداخته اوده اسوت  

بتووان نرریوه فوارابی رابوا      مقاله ی حاضوری،پرکردن خوالءای کوه   .فاضله وغیرفاضله مورد توجه کانونی می بااد(اهر)درمدینه

درواقع مهمترین بحث هایی که مورد نرر فارابی بوده از جملوه ویگگوی    .دیررنرریه پردازان مت کر اجتماعی مقایسه نمود،است

در ایون مقالوه روش جموع آوری اطالعوا       .مورد بررسی قرار گرفتوه اسوت  ...های مدینه فاضله، ظلم و ستم در مدینه فاضله و 

 .می باادکتابخانه ای 

 

 مدینه غیرفاضله،ارگانیسم اجتماع،مدینه فاضله،فارابی اندیشه اجتماعیفارابی،:واژگان کلیدی

 

                                                                           sociologist.an@gmail.com  دانشجوی کاراناسی اراد راته جامعه اناسی *
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 :مقدمه

ودرفضای فرهنی (کتاب وسنت)بررسی وتحلیل و ارائه اندیشه های دانشمندان مسلمان که باالها  ازمنابع اصیل اسالمی کشف،

 علو  انسانی رایو  درفضوای علموی دانشوراهی     اسالمی پدید آمده واکل گرفته است،به ویگه اگر در قالب م اهیم اناخته اده

جوایریین   رای صور  پذیرد،عالوه برآنکه ازلحاظ نرری خالء تئوریک جامعوه اسوالمی راپور موی کنود وپیشو رن هوای نووین        

مانع خودباختری فرهنری واجتماعی می اودوزمینه ای برای فوراهم آوردن راه   ،پیش رن های رای  درعلو  اجتماعی می سازد

 (.0931،جمعی ازنویسندگان،تاریخ ت کراجتماعی دراسال )ای ازمعضال  ومسائل اجتماعی می بااد علمی برای پارهحل های 

ولی باعنایت به برجسته بودن  خورد، ت کرا  اجتماعی دربین دانشمندان مختلف و پیروان مذاهب وادیان گوناگون به چشم می

 اسال ،دانشمندان مسلمان به صور  جدی به مسا ئل اجتماعی پرداخته انود اجتماعی زندگی انسان درتعالیم دین  توجه به بعد

ما را بوه ایون نتیجوه میرسواند       بررسی ت کرا  اجتماعی دانشمندان مسلمان،.اایان توجه وتأمل است ت کرا  اجتماعی آنان، و

فلس ه اجتماعی وحتی تحقیقوا   ینه ی بلکه درزم نه تنها آرا ئی درحد ت کرا  اجتماعی ارا ئه کرده اند، که مت کران مسلمان،

ظهوور چنوین    .علو  اجتماعی نیی کم وبیش مسا ئلی راپیش کشیده اند که قابل مقایسه با دستاورد های علو  اجتمواعی اسوت  

 و تعوالیم  نیوی  و و استدالل به آیا  وروایا  واقتااس ازآنها بی اک از آبشخورمعارف اسالمی سرچشمه می گیرد اندیشه هایی،

نشان موضع م ات اسال  نسات بوه علوم وازآن جملوه     نکته یاد اده، .خودگواه این مدعاست این متون، اندیشه های برگرفته از

علم وبوه   ولی هنوز دربررسی نسات میان اسال  و تحقیق قرار گرفته، بررسی و بیش مورد ،کم واین مسئله .علو  اجتماعی است

 .تین بردااته اده است وبررسی جدی وگسترده آن ضرور  داردویگه اسال  وجامعه اناسی گا  های نخس

اندیشه اجتماعی فارابی از جمله مواردی است که در فلس ه، همواره نا  او را بوه مجوامع علموی کشوانده و موورد تضوارب آراء        

ایوه ای که بتووان آن را  از این اندیشه ، به  با این حال به نرر می رسد جای طرح یک ساختار نرری. مت کران قرارگرفته است

 .خالی است ،با اندیشه های دیرر مت کران اجتماعی مقایسه نمود

 :از یک نرر می توان آراء جامعه اناسی را به دو گروه مجیا تقسیم بندی نمود

تواریخ علوم   عالقه دارند جامعه اناسی را علم دوران جدید بدون ارتااط با گذاته معرفی کنند و خود را از مطالعوه  : گروه اول 

 .دور سازند

در کتب فالسو ه آراء و اندیشوه هوای جامعوه اوناختی       ،که اامل بسیاری از جامعه اناسان می گردد که معتقدند: گروه دو  

از این رو آنها با استناد به تأثیر پذیری جامعه اناسی، معتقدند این علم از دوران جدیود آغواز نشوده اسوت،     . وجود دااته است

این . ودبه گذاته دور می رسد و در هر جامعه ای نوعی جامعه اناسی پنهان وجود دارد که به ندر  ابراز می ابلکه تاریخ آن 

 (.0931آزاد ارمکی،.)نیی نه ته است دایی ترین و کوچک ترین گروهجامعه اناسی، حتی در ابت

 .مقاله حاضرتاییدی است برگروه دو 

 :زمینه های تأثیر گذاری بر اندیشه فارابی 

در صور  تغییر یکی از عوامول و  . بخشی از اندیشه بشری در ارایط گوناگون به وجود می آید و با تغییر ارایط، تغییر می یابد

اندیشه حادث اده نیی بر ارایط موجود اثر می گذارد و در آنهوا  . عناصر ساختی، این اندیشه و جهت گیری آن عون می اود

از ایون  . ن این بخش از اندیشوه و واقعیوت هوای اجتمواعی، رابطوه دیوالکتیکی وجوود دارد       بنابراین، بی. تغییرا  ایجاد می کند

کمتر اندیشمندی را می توان سراغ نمود که متوأثر از  . روفضای اجتماعی و فرهنری و خانوادگی آبستن این قایل اندیشه هاست

ارابی هم به عنوان یک اندیشمند از این امر مسوت نی  ف. با این حال، این اثر گذاری نسات به افراد نسای است. این دو بعد ناااد

 .    از این رو، الز  است برای فهم اندیشه فارابی، اثر این دو محیط را نیی در نرر گرفت. نیست

هرچند درباره دوره اول زندگی فارابی اطالع چندانی در دست نیست، ولی آنچه مسلم است اینکوه در آغواز    :محیط خانوادگی . 0

قرن سو  و چهار  هجری، وجود فرقه های اسالمی، اعم از کالمی و فلس ی و نیی اختالف میان ارباب مذاهب اسالمی از تسوننن  
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فرهنری اده بود، مجادال  بسویاری از فورو و موذاهب از صوور       و امامی و اسماعیلی، موجب پریشانی و هرج و مرج فکری و

عالوه بر این، در بسیاری مووارد، دفواع از   . بحث و محاجّه در محافل روان فکری خارج اده و رنی خشونت به خود گرفته بود

سوانی کوه مودعیان    حریم دیانت پواشی بود برای قدر  طلای ها و خودنمایی ها و ثرو  اندوزی ها و دیرر امران ن سوانی ک 

از این لحاظ سیاسی نیی یکپارچری جهان اسال  از میان رفته بود و همیمان با خالفت عااسیان در بغداد، . حمایت از دین بودند

در « بنوی همودان  »در همین عصر نیوی  . امویان در اندلس و فاطمیان در مصر نیی هر کدا  مدعی خالفت و امار  مؤمنان بودند

نگاد پرسوتی  . در امال قلمرو اسالمی، هر یک دولتی مستقل تشکیل داده بودند« آل بویه»در ارو و « ریانص نا»اا  و عراو، 

اعراب و قهر و غلاه خل ا موجب انرییش نهضت ها و اورش هایی علیه آنان در قلمرو خالفت اده و وضوعیت سیاسوی جهوان    

 (. 0931ناظرزاده،)ب پذیر ساخته بودیاسال  رو به زوال و دولت های مرکیی را پیش از پیش ضعیف و آس

 :بنابراین، جامعه اسالمی عصر فارابی از حیث مسائل درونی و بیرونی، از ویگگی های ذیل برخوردار بوده 

 :ویژگی های درونی. الف

 ضعف حکومت مرکیی و تشکیل حکومت های کوچک و مستقل . 0

 بحث و مجادله حکما و متکلنمان . 2

 قدر   زوال اخالو صاحاان. 9

این عوامل درونی وضعیت نابسامان سورزمین  . نابسامانی مذهای و وجود فرقه های ااه مذهای  همچون میدکیان و بودائیان. 4

 .های اسالمی را به دناال داات

 عامل بیرونی فضای علمی یونان و تأثیرات این فضا بر مسلمانان بود. ب

 (.0933فارابی،)

بنابراین، فارابی در زمانی می زیست که از یک سو، تشتنت و نابسامانی اجتماعی، جامعه اسالمی را فورا گرفتوه بوود، و از سووی      

از این رو، دغدغه های ذهنی وی که سرچشمه اندیشه هوای  . دیرر، بنیان های دینی متیلیل اده و اخالو رو به زوال نهاده بود

 :یل جهت دهی می اداوست، در همین زمینه به صور  ذ

 پایه رییی علو  برای ح ظ دین . 0

 زمینه سازی برای ورود اخالو در جامعه . 2

 .ارائه راهی برای تقویت حکومت اسالمی متمرکی و سامان بخشیدن به نرا  اجتماعی مسلمانان. 9

که بعدا خواهد آمود بوه    -ول به گونه ایالاته نااید تصور کرد که در اندیشه فارابی این اصول مستقل از یکدیررند، بلکه این اص

 .ایدئولوژی و جهان بینی در اندیشه فارابی به یکدیرر مرتاطند: هم مرتاط بودند و ااید به تعایر امروزی بتوان گ ت

  :آثار 

 :آثار فارابی را می توان به دو دسته تقسیسم کرد

 . ارح هایی که بر درس های ارسطو نواته است -0

 .کتای که خود تألیف کرده است -2  

از جمله کتابهایی که فارابی خود نواته است می توان الجمع بین رأیی الحکیمین، تحصویل اسوعاده، آراء اهول مدینوه فاضوله،      

 (.0931وثوقی،)السیاسا  المدینه، احصاء العلو ، عیون المسائل و اغران، بعد الطایعه ارسطو را نا  برد

 :اندیشه بررسی مبانی نظری 

ماانی نرری یک اندیشه، که اامل هستی اناسی، معرفت اناسی و اناخت اناسی اند، به منیلوه روح آن اندیشوه محسووب    

بوه عاوار  دیرور، ماوانی     . از این رو، ساب اختالف نرر بین بسیاری از اندیشه ها، اختالف در ماانی نرری آنهاسوت . می اوند

از این رو، ضروری می نماید پیش از هر چیی، برای بررسی یوک اندیشوه   . جاد می کنندنرری مت او  اندیشه های مت او  را ای

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

بر همین اساس، در این نواتار پیش از هر چیی، ماانی نرری اندیشه فارابی بوه اورح   . ماانی نرری آن مورد بررسی قرار گیرند

 :ذیل، مورد بررسی قرارمی گیرد

 :هستی شناسی. الف

. اهمیت خاصی دارد و در موارد متعددی، پایان امر به عهده عقول فعّوال اسوت   « عقل فعّال»فارابی،  در نرا  فلس ی و اجتماعی

عقول فعّوال   . بدین سان، عقل فعّال مواظب احوال و اوضاع انسان است و او را راد و تربیت می دهد تا به مقا  خود نایل گوردد 

 .سان ها و جهان طایعت فیض می رساندهمه عقول را تعقنل می کند و از آنها فیض می گیرد و به ان

عالوه بر آن، به عقیده فارابی، هم عقول مجرند، از عقل اول تا عقل فعّال، دارای مراتوب و درجوا  بووده و هوم اجسوا  و اجورا        

فیض از عالم اجسا  سماوی از یک سو، و از ناحیه عقل فعّال از سووی دیرور، بوه    . سماوی دارای مراتب وجودی خاصی هستند

موجوودا   . بنابراین، همه موجودا  زمین، اعم از حیوان، ناا  و معدن از مادأباال فیض می گیرند. جسا  ارضی افاضه می اودا

. سپس ن وس فلکی و بعد از آن اجسا  و بوین اجسوا ، اجسوا  سوماوی کاملمود     . مجرند، یعنی عقول، در حدّ کمال وجودی اند

مرتاه فعلیوت ندارنود و تنهوا     24نهایت، دارای نقص وجودی اند و در آغاز آفرینش، موجوداتی که در زیر اجسا  سماوی اند در 

اکل گیری نرا  هستی در دیدگاه فوارابی  . استعداد کمال به آنها اعطا اده است و در عالم طایعت، به مرتاه فعلیت می رسند

 :به ارح ذیل است

 .دومین موجود را، که موجودی عقلی است، خلق می کنداین موجود، . در رأس هستی، موجود اول وجود دارد که یکتاست

 :بنابراین، می توان از هستی اناسی فارابی نتای  ذیل را استخراج کرد

  ( ناسو  –الهو  )دو بعدی دیدن عالم هستی . 0

 .جود داردبین عوالم الهو  و ناسو  از این نرر که عالم الهو  فیض دهنده و عالم ناسو  فیض گیرنده است، ارتااط و. 2

 .موجودا  عالم الهو  به حدّ کامل خود رسیده اند. 9

 .دارد( موجود اول)نرا  هستی منشأ آفرینش . 4

 .بین موجودا  نرا  هستی سلسله مراتب وجود دارد. 3

 (.مت او  با تکامل گرایان)موجودا  ناسوتی طایعتاً سیر تکاملی دارند . 1

 .  و ضعف ارتااط وجود داردبین خود موجودا  ناسوتی با رعایت اد. 3

 .عالم هستی غایتمند است و در جهت کمال قرار دارد. 3

الاته انسان می تواند با عقل و فکر خود، کارهوایی انجوا  دهود    . انسان نه ماده موجود دیرری است و نه خاد  موجودی دیرر. 3

 .که در خدمت موجود دیرری واقع اود

 :انسان شناسی. ب

 :وجودی انسان را درسه مرحله می داند فارابی مراحل قوا  

 .مرحله اول وضع نااتی است

 .مرحله دو  وضع حیوانی است

مرحله سو  وضع انسانی که در این وضع، قوّه حاسّه ن س، قوّه متخیّله و قوّه ناطقه به عنوان رئیس قوای بدن به انسان عطا می 

 .طای عقل فعّال می گردددر این مرحله، ن س انسان زمینه ساز قاول فیض و اع. اود

قوّه ابتدایی علو  و معارف به صور  بالقوّه از طریق عقل فعّال به انسان عطا می اود که به فعلیت رسواندن ایون قووّه نیواز بوه      

بر همین اساس، استعدادهای افراد اد  و ضعف می یابند و در نتیجه، انسوان بورای پوذیرش نقوش هوای      . کواش انسان دارد

 .آماده می گردد« ت اضل»اس اصل گوناگون بر اس

 :همچنین فارابی انسان ها را نسات به پذیرش معقوال ، به سه گروه تقسیم می کند 
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 .انسان هایی که هیچ معقولی را نمی پذیرند: گروه اول 

 .انسان هایی که قوّ  پذیرش معقوال  را دارند، ولی در جهت دیرری به کار می بندند: گروه دو  

این دسته دارای فطر  سولیم انسوانی انود و موی     . عقوال  را می پذیرند و در جهت درست خود جریان می دهندم: گروه سو  

 .ظرف رسیدن به سعاد  نهایی زندگی اجتماعی است. توانند به سعاد  نهایی نایل آیند

نااید پنداات که این تقسیم بندی  الاته. از این رو، فارابی قایل به نوعی رابطه دیالکتیکی بین کمال انسان و کمال جامعه است

به عاار  دیرر، انسان هوا  . فارابی با مختار بودن انسان منافا  دارد  زیرا فارابی این تقسیم بندی را در مقا  ثاو  ارائه می دهد

درنتیجه،انسووان ازیوک سوو،قوه ناطقووه وخیوال برخورداراسوت،می اندیشوودوعمل موی کنوود و از      .موی تواننود ایوون گونوه بااوند    

یی،موجودی مختار است و اعمالش بر اساس اندیشه و تعقل و انتخاب صور  می گیردکه به این صور  به کمال و سوعاد   سو

که نمونه آرمانی -در ادامه مورد بحث قرار می گیرد-فاضلهالاته مختار بودن انسان،سعاد  پیشرفتش بیشتر در جامعه .می رسد

  .جامعه از نرر فارابی است،مدنرر می بااد

 :شناخت شناسی. ج

فارابی فیلسوفی است مشنائی و در عوین حوال، خوالی از     ":اهید مطهری درباره بعد معرفت اناختی ابونصر فارابی می نویسند 

با این وصف، با تتاع در آثار فارابی، می توان وحی، عقل عملی، حس، خیال و وهوم را از مناوع معرفوت    . "مشرب ااراقی نیست

 .اناختی او نا  برد

 :الگوی نظری فارابی 

تطابق بین نرا  آفرینش و نرا  انسانی  زیرا انسان جیء نرا  آفرینش است و در نرا  آفرینش، سلسله مراتب رعایوت اوده   . 0

 .در مطالعه انسان و جامعه نیی باید به سلسله مراتب توجه اود

 اختصا  کشمکش و تضاد به عالم طایعت به علت تضاد در افالک سماوی . 2

 ن ی تضاد و اثاا  توازن برای نرا  انسانی . 9

 (.تشایه ارگانیستی)وی متأثر از افالطون و ارسطو، انسان را دارای نرامی منرم و جامعه را نرامواره می دانست . 4

آنهوا  در آثار فارابی به کاربرده اده است و وی نسات بوه  ... م اهیم مصطلح و رای  در علو  اجتماعی امروزه م ل حکومت و . 3

 .علم دااته است

 :اجتماع و حکومت 

اینکه فارابی اجتماع را به کامل و ناقص تقسیم کرده و جوامع ناقص را خانه و کوی و محله و قریه دانسته است، مأخذ او بیشتر 

 به طور کلی می توان گ ت در بحث هایی که فارابی راجع به سازمان و اصول حکومت و رئیس مدینوه موی  . سیاست ارسطوست

 (.0934داوری،)کند، تأثیر فلس ه یونانی آاکار است

فارابی دربارۀ سازمانی مدینه و اصول حکمت به ت صیل نمی پردازد و ااید بتوانیم بروییم که جوی در فصوول المودنی، در آثوار     

فلسو   اسوالمی،   مقا  فوارابی در  -ابراهیم مذکور. دیرر اگر چییی راجع به سازمان مدینه گ ته به صور  تشایه و تم یل است

می دانیم که افالطوون در جمهووری بحوث از    . ت سیر می کند که فارابی اساس مدینه را بر تقسیم کار نهاده است -فصل اشم

تربیت، بر حسب استعداد می کند و فارابی هم در فصول المدنی به همین معنی پرداخته است و عاارا  او صریح است که کوار  

 (.همان)ر آن استعداد دارند و مطلب حاجت به ت سیر ندارندرا باید به کسانی سپرد که د

 :فاربی در فصول المدنی، مدینه را تقسیم به اجیاء می کند و پن  جیء را به این ترتیب تشخیص می دهد

 مالیون -3مجاهدون    -4مقدرون   -9ذوالسنه    -2افاضل    -0

هرگی جدایی و تااهی نیست چون یک هدف دارند و آن نیکی و : رتری گرد همایی فضیلت و ب -0: دو نوع اجتماع از نرر فرابی 

 .خوبی است
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هر یک نادیده گرفتن سهم دیرری است تا بور سوهم و بهوره خوود     : گردهمایی به همکاری و همیاری بازرگانی و داد و ستد -2

 (.همان)دف آنها جدایی از هم باادبی یاید و خواست طرف مقابل هم همین است و تااین و جدایی پدید می آید تا زمانی که ه

 :انواع جماعت

 .فارابی در کتاب السیاسه المدینه به ارح انواع جماعا  انسانی پرداخته و به طور کلی قائل به سه نوع جامعه است

 (.مناطق آباد کره زمین)جماعت عرمی که دارای امت های مختل ی است و آن تما  معموده ارضی است -0

 .یک ایالت یا ملت را در بر می گیرد جماعت وسطی که -2

                                                                             (                                                                                                                            0933مقد ، قرائی)جماعت صغری که اهالی یک اهر یا یک کوی یا یک خانه را دربرمیریرد -9

پس مدینه نخستین مراتب کمال انسانی در زینت اجتماعی است و اما اجتماعوا  در  . این سه نوع جماعت، جماعت کامل است

نیل است که جیئوی از  آنچه از همه ناقص تر است اجتماع در یک م. دها ، محله ها، کوی ها و خانه های اجتماعی ناقص است

اجتماعا  در محله هوا و  . اجتماع یک کوی است و اجتماع در کوی، جیئی از اجتماع محله و محله جیئی از اجتماع مدنی است

به جی آنکه امتیاز بین آن دو این است که محله ها اجیاء مدینه اند و لکن دها  خاد  مدینوه  . دها  هر دو به خاطر مدینه بود

مدنی جیء امت است و امت منقصم به مدینه ها است و جماعت های انسانی کامل مطلقاً منقصم به امت ها اوود  و جماعت . اند

و هر امتی از امتی دیرر به دو امر طایعی ممتاز گردد یکی به خلقت های طایعی و دیرر به سرات های طایعی و بوه واسوط    

دخلیتی هست در امور طایعی و آن عاار  از زبان محواورۀ آنهوا   یک امر سومی که وضعی است نه طایعی که الاته آن را هم م

 .بوده، زبانی که بدان سخن می گویند

 :تعریف جامعه

ه منرم سیاسی به کار می رفت وامروزه در زبوان عربوی   یونانی است که به معنای جامع polisترجمه کلمه ی(اهر)تعریف مدینه

انرلیسوی اسوت،که بوه معنوای      stateجانشوین آن اوده اسوت،مترادف   «جامعه»یودر زبان فارسی واژه «مجتمع»واژه ی واژه ی

یابه عاارتی مجموعه ای ازانسان هوا کوه بواهم زنودگی موی      .گروهی ازانسانهاست که در سرزمین ساکنند وحکومتی واحد دارند

چوه ازکوارجمعی اوان    نیست،بلکه تحت یک نرا  تقسیم کار باهم مرتاط اسوت وآن  کارهایشان مستقل ومجیای ازیکدیرر.کنند

 (.0931، جمعی ازنویسندگان)حاصل می آید،در میان همه اان توزیع می اود

براین اساس،فارابی کنشرران را به صوور  فعوال   .جامعه ازدیدگاه فارابی وجودی مستقل ازافراد نداردوافرادآن باهم  تعاون دارند

 .نمادین وآزاد در نرر می گیرد م ل کنش متقابل

 هجامع<====  > کنشرران                             

 

را اهرقرار می دهدو معتقد است که کمتر از اهر،سعاد  وپیشرفت  درجامعوه  (پایه واساس)واحدتحلیلش  که، فارابیبر خالف 

-03: 0933معاصور، ریتیر،نرریه هوای جامعوه اناسوی در دوران    )کنت که واحد تحلیلش را خانواده ،(همان)تحقق ناپذیر است

 .(همان)یا گافمن،گروهه رابرای واحدتحلیل انتخاب می کند (0913کوزر،زندگی و اندیشه بیرگان جامعه اناسی،

  :فاضله جامعه 

 93کتاب آراء اهل المدینه ال اضله که ااید معروف ترین کتاب او در موضوع مورد بحث ما یعنی جامعوه اناسوی اسوت دارای    

 1یعنوی در   23توا   21از فصول  . فصل آن را به مااحث خدااناسی و جهان اناسی اختصا  داده است 21فصل می بااد که 

 (.0933قرائی مقد ،)به مااحث اجتماعی روی آورده است 93الی  21فصل به انسان اناسی فلس ی پرداخته و از فصل 

 :ارگانیسم اجتماعی 
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دبورای م ال،بسویاری ازفالسو ه غورب کوه در راس آن هربور        اندیشه همانندی جامعوه وارگانیسوم زنوده قودمتی دیرینوه دار     

زه درجامعوه اناسوی مسواله    والاته امر.باجامعه سخن گ ته اند اسپنسرقرارداردواندیشمندان مسلمان ازهمانندی ارگانیسم زنده

 (timasheff  ،0331...) نرا ،جانشین ارگانیسم اده است ودرموجودا  زنده وجامعه،حاکمیت یافته است

فارابی مدینه فاضله را تشایه کرده است به بدن تا  اعضا نه هر بدنی، زیرا مدینه های جاهلیه نیی مانند کالادنود و اعضوا آن بوه    

یکدیرر وابسته اند، یعنی بدنی که هر عضوی در جهت بقاء و دوا  بدن، وظی ه خود را انجا  دهد، همان طور کوه اعضوای بودن    

دار وظی ه اود بعضی بالطاع برتر از بعضی دیررند و یک عضو است که فرمانده همه و رئیس مختلف است و هر یک باید عهده 

اعضای دیرر نیی به اعضای رئیسه تقسویم موی اودند کوه الاتوه      . اول است که قلب بااد و اعضا دیرر از لحاظ مراتب مت اوتند

فرمواناردار قلوب    رؤسوای بایود   د و لکن هم  این انصاری دارنرؤسای درجه دو  به حساب می آیند که هر یک جنود و اعوان و 

 (.وثوقی،ماانی جامعه اناسی)بااند و هدف او را دناال کنند و سپس رؤسای درجه سو 

لاود تکووین موی آیود     عضو رئیسه اول بدن که قلب است کامل ترین و هوایارترین اعضاء تن است و نخستین امری کوه در کا 

 .همان است

اول و فرمان فرمایی الز  است که زما  هم  جامعه و رؤسای درجه اول و دو  و سو  تا افوراد عوادی    در مدینه فاضله نیی رئیس

 .بدست اوست و همه باید از او اطاعت کنند و همان طور که قلب افضل اعضا است رئیس اول مدینه باید افضل افراد بااد

از یک طرف نرا  تن انسانی را با نرا  جامعه و از طورف دیرور    .در اینجا فارابی نراما  را یعنی نرا  افضل را تطابق داده است

هر دو نرا  را با نرا  آفرینش که علت العلل همه عقوول و اجورا  علووی و سورانجا  اجسوا  طایعوی اسوت، هماهنوی کورده          

 (.همان)است

 :ویژگی مهم مدینه فاضله 

برقوراری تعواون و    -2. جامعه نیول بوه سوعاد  واقعوی اسوت     هدف نهایی  -0: ویگگی مهم عاارتند از اینکه  9در مدینه فاضله 

 (.0933محسنی،)افراد بر طاق خواسته رهار جامعه عمل می کنند -9. همکاری را میان افراد جامعه مدینه فاضله 

  :عدالت و ستم در مدینه فاضله

و . از خووبی هوا و نیکوی هوا خواهود دااوت       تعریف عدالت از نرر فارابی، در برابر اایستری ها و لیاقتی که دارد به همان اندازه

فارابی ستم را این گونه تعریف می کند که اگر کاستی یا فیونی بر اایستری های فرد از خوبی ها یا بدی ها بوه او رسود، سوتم    

 یا خودش باادکه عودالت اسوت و  ( همان ارزش)اگر مال کسی دزدیده اود برای باز پس گرفتن باید همان مقدار : م ال . است

 (.0933فارابی،)اگر کمی یا زیادی بااد، ستم است

هور چنود کوه سوتمدیده از سوتم او در      )اگر ستم بر تما  مرد  اهر بااد، بخشیده نمی اوود  -0: بخش از ستم در آرمان اهر

 (.گذرد

 اگر ستم فقط به اخص خاصی اده بااد، ستم دیده با بخشش خودش بر ستم کار، هیچ کوس بور تاهکوار حقوی نخواهود      -2

 (همان.)و بخشیده می اود. داات

از نرر فارابی در نید مرد  مدینه های فاضله، عدالت به معنای این است که به سعاد  و کمال افضل خود برسند، همه زنودگی  

کنند، همه بر زندگی خود ادامه دهند، جنی و ستیی از میان بردااته اود، هر عضوی وظی ه خود را انجا  دهود، الجور  همو     

الم می مانند و به حیا  و زندگی خود ادامه می دهند، همه تابع یک رهار و فرمانوده بااوند و آن فرمانوده نیوی مقهوور      اعضا س

ارادۀ خود و عقل بااد و حکیم و دانا و متصف به اخالو حمیده بااد، هیچ عضوی از اعضا جامعوه بوه حقووو و وظوایف دیرور      

 .تعدّی نکند

این است که همه افراد انسانی به زندگی خود ادامه دهند و در این حکم از فرمان عقل و قووۀ  عدالت : مرد  مدینه فاضله گویند 

همان طور که بنای موجودا  طایعی، بور تضواد و ضودیت و     «الحق کمن غلب»:رد  مدینه فاضله گویند م. ناطقه اطاعت کنند
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ن ی، طورد و محوو موجوودا  دیرور اسوت، در       خصومت است و هر موجود با موجودا  دیرر در جدال و ماارزه است و خواهان

جهان انسانی نیی عدالت همین است که به انواع تغلاا ، مکرها و حیله ها، دیرران را محو و نابود کند تا خود زنوده بمانود و بوا    

 (.0330،فارابی)همه را برده و استخراج خود قرار دهد تا در زندگی و بقاء او سودمند اود

 :فاضلهمباحث اجتماعی مدینه 

فارابی نررا  اجتماعی خود را در دو کتاب آراء اهل المدینه ال اضله و کتاب السیاسوه المدینوه بوه راوته تحریور در آورده       -0

 .است

. 2. مدینوه فاضوله  . 0. یونانی است و آن را بر دو نوع تقسیم موی کنود   Rolisفارابی جامعه را مدینه نا  می گذارد که ترجم   -2

 .مدینه غیر فاضله

از نرر فارابی در جامع  انسانی، اصل بر تعاون است و تضاد فرع است و سوعاد  افوراد تنهوا در گوروه اتصوال ن ووس آنهوا و         -9

 . آمیختری فکری آنها و هر چه حالت اجتماعی و تعاون در آنها قوی تر گردد، سعاد  انها بیشتر خواهد بود

زیرا بشر به تنهایی و ان رادی قادر به زندگی نیسوت و زنودگی جمعوی    . زندگی اجتماعی برای افراد بشر، امری ضروری است -4

 .کارش را تسهیل و هستی اش را غنی می کند

مدینه فاضله مشوابه بودن توا  و    »در کتاب آراء اهل المدینه ال اضله می گوید . دید او نسات به جامعه دید ارگانیسمی است -3

 .«ا  موجودا  با هم تعاون و تعاضد می نمایندصحیحی است که اعضای آن برای تداو  و ح ظ حی

در جامع  ترسیمی فارابی، رهار سیاسی و یوا رئویس مدینوه دارای نقوش اسوت بوه مراتوب مهمتور و بواالتر از افوراد دیرور             -1

 (.0933قرائی مقد ،)مدینه

 :جوامع غیر فاضله همان 

است، اساس اکل گیری مدینه غیر فاضله فوارابی معرفوت   گونه که اکل گیری مدینه فاضله ماتنی بر معرفت عقلی و وحیانی 

 .غیر عقلی و غیر وحیانی، یعنی خیالی و حسّی و وهمی است

فارابی در فصول المدنی، دو نوع مدینه غیر فاضله و در السیاسه المدینه، سه نوع و در آراء اهل المدینه ال اضله چهار نوع مدینه 

 :راء اهل المدینه ال اضله، انواع مدن غیر فاضله به ارح ذیل هستندغیر فاضله را بیان می کند، بر اساس آ

در مقابل مدین  فاضله، مدین  جاهله وجود دارد که جامعه ای است که افراد در جست و جوی سعاد  واقعوی  :مدینه جاهله  -0

 نیستند و هم  افراد در صدد کسب پول و قدر  هستند

  .دست آوردن ثرو  استکه در آن هدف به : اله دمدینه ب (الف

 .که در آن هدف میل به لذ  است: مدینه خسّت یا مدینه سیاده  (ب

 .که در آن هرج و مرج حکم و او هرکس خود را مساوی دیرری می امرد: مدینه جماعه  (ج

 .که هدف آن است که حداقل ضروریا  زندگی تأمین اود: مدینه ضروری (د

 .که در آن هدف ستمرری است : مدینه تغلنب یا مدینه جلنادین -2

 .که در آن گمراهی و عوا  فریای دروغ حکم فرماست: ه یا مدینه جاهله لمدینه ضا-9

 (.0933:قرائی مقد )که هدف جمع کردن زر و سیم است: مدینه نذالت  -4 

ی غیور از فرهنوی واقعوی    فرهنی آرمان.)سعاد  و خیر را می اناسد، اما علم و عملشان با هم سازگار نیست: مدینه فاسقه  -3

 .عملشان مطابق یکی از مدن جاهله است.( است

رئیس مدعی است که بوه او وحوی   . آراء فاسد دارند( هستی اناسی)ایشان درباره خدا و افالک و عقل فعّال و : مدینه ضالنه  -1

 .می اود، ولی این باطل است
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اثر اااعه جهل و گمراهی تادیل یافته و به صور  نوابت مدینوه فاضوله   این مدینه روزگاری فاضله بوده و بر : مدینه متادّله  -3

 :اده است و انواعی دارد

 .افعال فاضله دارند، ولی سعاد  هدف آن نیست: غریاان . 0

 .به اغران مدن جاهله تمایل دارند و قوانین مدینه فاضله را طاق هوای خود ت سیر می کنند: محرنفه . 2

 .قوانین مدینه فاضله را ندارند، ولی معانی را درست دریافت نمی کنند قصد تحریف: منحرفه . 9

 .کسانی که قدر  تصور کامل ندارند، ولی به جهل خود هم اعتراف نمی کنند: مغالطان . 4

 .به حکومت فاضله راضی نیستند و هرگاه فرصتی برایشان پیش می آید، مرد  را از اطاعت آن بیرون می آورند. 3

نه فاضله و مدینه نازله یعنی بین جامع  عالی و فاسد، مدینه مادّله ای قرار دارد که در آن ترکیای از آراء نیک و بد در بین مدی

 .مشاهده می اود

تقسویم  . ی از اصطالحا  افالطون است و فارابی با الها  از او تقسیم بندی خاصوی کورده اسوت   ماصطالحا  فارابی ترجم  دره

که وی نه تنها از مدینه نذالت و بذناله که ماتنی بر اصل سود ورزی است متن ر است بلکه از مدینه  بندی فارابی نشان می دهد

جماعیه که نوعی جامعه سوسیالیستی و کمونیستی است و در آن تساوی حقوو همران حکم رماست نیی خواش نموی آیود و   

قرائوی  )عوادل بور طاوق قواعود حکموت ، حکمرانوی کنود       مدینه فاضله را عاار  از مدینه ای می داند که در آن ااه یا امیوری  

 (.0933مقد ،

 :آراء مشترک در مُدُن جاهلیه و ضاله 

 :در بعضی موارد مُدُن جاهلیه و ضاله عقاید و آراء مشترک دارند و آن موارد از این قرار است

آدمیان برای جلب من عوت و دفوع مضور     . اندمردمان را برای ح ظ خویش، دائماً در نیاع و ماارزه : در سَاُعیّت و تنازع بقا  -0

حقی برای دیرران قائل نمی اوند و حتی وجود غیر را مضر می دانند و هرکس که در این ماارزه پیروز اد وجودش کواملتر و  

الوب  برتر است  اما اهل این مدن این حالت را طایعی می دانند و غلاه مالک برتری ااخا  در آنها بااد و حق با قدرتمند و غ

 .است و قوی مورد تعریم و تکریم  اما ضعیف اگر از میان نرود، محکو  به بردگی است

این به آن معنی نیست که یم رأی مقاول اهل این مدن بااد  به این معنی که ممکن اسوت  : اصل و منشأ جماعت و تعاون  -2

دین  جاهلیه چند رأی در این زمینوه موورد قاوول    رأی مشترک در مدینه جاهلیه و مدینه ضاله بااد  اما ای بسا که در چند م

م الً خویشاوندی و ااتراک در آبا و اجداد و در حقیقت مانای تعاون همخونی است یوا بورای رابطو  سواای، ازدواج موی      . بااد

 .تواند عشیره های مختلف را وسیل  ت اهم بین دسته ها و گروهها می دانند

وقتی روابط باال افراد را جمع نکند و با هم اختالف دااته بااند، به نیاع بر موی  : عدل  رأی اهل مدن ضاله و جاهلیه دربارۀ -9

خییند و الجر  یکی غالب می اود و دیرری مغلوب  چون آنهایی که غالب می اوند، قدر  بیشتری دارند و این امر در هوردو  

و اما زمانی هم هست که دو قو ، . ست عدل استپس قهر و مغالاه در طایعت امور است و هرچه طایعی ا. جماعت صادو است

قدرتشان یکسان است و مقهور یکدیرر نمی اوند و هر دو دسته خسته می اوند و صالح را در این می دانند که ارایطی برای 

ل موی  صلح و عد  تجاوز میان خود برقرار می کنند و آیندگان بدون آنکه از منشاء این قید و ارط بوا خاور بااوند، آن را عود    

 .دانند در حالی که هم  آنها ناای از ناتوانی و ترس و عجی بوده است

خشوع یعنی اعتقاد به اینکه خدایی مدبر امور عالم است و باید تسلیم دستورا  خداوند، بااویم اموا بور    : خشوع و دینداری  -4

 .(0931 ، کرمی)ه خشوع نیرنی و افسون و حیله است نرر اهل مدینه های جاهل

 

  انواع جوامع از نظر فارابی:1جدول
/ خودبسنده بودن

 ناودن

معیوووار کموووی و  

 وسعت
 مانند
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 از نرر فارابیانواع اهر:2جدول

 

انوووواع اوووهر  

 (مدینه)

 ووووووو فاضله

 غیر فاضله

 جاهله

 فاسقه

 ضاله

 (متادله)مادله 

 :طبقه

 .تعیین ااخص های طاقه مشخص ادن طاقه در یک جامعه است

امروزه جامعه اناسان عواملی چون اغل، تحصیال ، درآمد، محول سوکونت را از جملوه اواخص هوای تعیوین کننودۀ طاقوه         

 .اجتماعی در امروزه مطرح می کند

تعیین طاقا  را اغل آنان می داند و هر دسته از افراد جامعه را با توجوه بوه ااوتراک در اوغل، در طاقوه       ولی فاربی ااخص

جمعوی  )خاصی قرار می دهد م ل طاق  فضال، طاقو  زبوان آوران، طاقو  حسواب رسوان، طاقو  جنرواوران و طاقو  خادموان         

 (.0931ازنویسندگان،تاریخ ت کراجتماعی دراسال ،

 :تقسیم کاراجتماعی

 انواع

 جوامع

 کامل

اجتمووواع بووویر  

 (عرمی)
 کل جهان

اجتمووواع میانوووه  

 (وسطی)
 کشور

اجتموواع کوچووک  

 (صغری)

 اهر

 ناقص

 ووووو محله/ده

 ووووو خانواده

ی  انواع جامعه

 جاهله

 ضروریه

 بداله

 خست

 کرامت

 تغلبیه

حریت 

 (جماعیه)

 

 ی جاهله جامعه انواع:3جدول

ی  انواع جامعه

 متبدله

 غریبان

 محرفه

 منحرفه

 مغالطان

 ناراضیان

 

 ی متبدله انواع جامعهج:4جدول
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فارابی درتقسیم کاراجتماعی بیان می کند هرانسانی فطرتا برای بقاورسیدن به برتورین کمواال  خود،بوه اموربسویاری نیازمنود      

درپرتو اجتمواعی کوه در آن تقسویم کارصوور  پوذیرد وهورکس در رفوع         است که امکان نداردبه تنهایی ازعهده آنها برآید،مرر

 (.0330فارابی،)نیازهای دیرران تالش کند

-0:بیوان موی کنود   فارابی براساس تقسیم کاراجتماعی،ضرور  تخصص گرایی رامطرح می کندکه علت آن رابوه چهاردلیول زیر  

اجتماعی ادن انسان هوا درکوودکی نسوات بوه حرفوه هوای       -9ت او  درکسب مهار  ها -2ت او  استعدادهای فطری اتسان 

 (.0933،فارابی)ز جهت زمانیها با یکدیرراتداخل انجا  دادن برخی ازکارها وحرفه -4خا  

درنرریه دورکیم تقسیم کار در جواموع  .جتماعی و همچنین تخصص گرایی در کانون اندیشه دورکیم قرار داردالاته تقسیم کار ا

از جوامع سنتی که هماستری مکانیکی است به سووی  )رخ می دهد که بر اثر این تکامل اجتماعی(هماستری ارگانیکی)صنعتی

جامعوه از طریوق ایون تموایی یوابی اجتماعی،نهواد هوای        .د را در تمایی یابی اجتماعی فیاینده نشان می دهود خو(جوامع صنعتی

جالیوی پوور و   )و کوار دارنود  تخصصی ای را تشکیل می دهد که هر کدا  با یکی از حووزه هوای متموایی حیوا  اجتمواعی سور      

 (.0932محمدی،نرریه های متأخر جامعه اناسی،

 :تقسیم کار از نظر فارابی ودورکیم 

تخصص گرایی را مابین چند کار در نرر می گیرد نه یک )یکپاچری کارها تخصص گرایی تقسیم کار:فارابی

 (کار واحد که آن کار تکه پاره اود

  هماستری ارگانیکی  تخصصی ادن تقسیم کار جوامع مدرن      تمایییافتری:دورکیم

 :اجتماعیپارچگی وهمبستگی یک

را در چهوارچوب یوک نرریوه ی متشوکل از محاوت      (که منجربه هماستری میان افرادجوامع می اود)فارابی باورهای مشترک

وعدالت قرار داده است وبراین باور که،آنچه عامل پیدایش هماستری اجتماعی می اود،محات است واسوتقرار و اسوتمرار ایون    

ت والودین نسوات بوه    محاوت طایعوی م ول محاو    .طایعی و ارادی:دو نوع استمحات بر .هماستری،درگرو اجرای عدالت است

-9محات برای بدست آوردن من عوت  -2محات براثر ااتراک درفضیلت -0:محات ارادی به سه دسته تقسیم می اود.فرزندان

 .محات برا کسب لذ 

  :تبادل فرهنگ ها 

اندیشه دربارۀ چرونری برخورد تمدنها و تاادل فرهنی ها نپرداختوه  هیچ یک از فالس   اسالمی قال و بعد از فارابی، م ل او به 

بیان تأثیر متقابل جوامع، و تاادل فرهنی ها ماتنی بر دانستن کی یت راود ایون جواموع و چروونری پیودایش فرهنوی       . است

 :هاست 

 :پیدایش و راد جامعه در سای  سه امر صور  می گیرد 

 .امعه ای به مشابه سرمای  ذاتی با خود به همراه داردفطر  و سراتی است که هر فردی و ج -0

 .تحرک اعضا و جوارح جسمانی و نیروهای ن سانی در ایجاد اعمال متناسب با آنها -2

انتخاب اسهل است که به منیل  اصلی برای تحقق دادن به دو امر مذکور محسوب موی اوود  بوه ایون معنوی کوه حرکوا          -9

 .پیوسته و برای تحقق دادن به آنچه آسان ترست انجا  می گیردجسمانی و ن سانی فرد و جمع، 

وظی   خوا  در مقابل جامعه این است که بر اساس زیر بنای فلس   برهانی، برای جامعه و افراد آن قواعود و قووانین نروری و    

ین وضوع  عملی بوه منروور تعلویم و تأدیوب عموو  و سووو دادن آنوان بوه سووی یوک زنودگی سوعاد  بخوش در پرتوو قووان               

 (.0931:کرمی)کند

مجموع  این قوانین و قواعد نرری و عملی حاکم بر تما  ائون زندگی را فارابی ملوت موی نامود و بوه واسوط  تطایوق آن بور        

 .تعاری ی که از فرهنی می اود می توان، یا آن را به تنهایی، یا به ضمیم  تما  زیر بنای فکری آن، فرهنی نامید
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و فرهنی، بر مانای زیر بنای فلس ی و روبنای منطاق بر ان یک نوع تقسیم بنودی از دیودگاه فوارابی     در هر حال در این قلمرو

 :روبرو می اویم 

جامعه ای که به چنین مرتا  زیر بنای فلس ی نمی رسد و بالطاع فاقد ملت، و به ت سیر دیرر، فاقد فرهنروی بودین معنوی     -0

 .است

س ی جدلی می گردد و بر طاوق آن ملوت و فورهنرش عواری از ااوتااها  و خوالی از       جامعه ای که فقط حایی زیر بنای فل -2

 . اکاذیب نیست

 .جامعه ای که هم دارای زیر بنای فلس ی برهانی هم رو بنای مستدل و کامل و صحیح است -9

عه ای به جامع  دیرر و یوا  اگر جوامع بشری را در طول تاریخ بنرریم، یا تنها رو بنای فرهنری بدون زیر بنای فلس ی آن از جام

 .رو بنا و زیر بنا با هم انتقال یافته است

 :انواع مختلف از برخورد و تاادل معارف و فرهنی ها به وجود می آید که مهمترین آنها موارد ذیل است

 . انتقال روبنای برهانی، بدون زیر بنای فلس ی آن، به جامعه ای فاقد زیر بنا و رو بنای فرهنری -0

 .لی به جامع  فاقد فلس ه و فرهنیدنتقال روبنای جا -2

 .انتقال روبنای برهانی به جامع  واجد زیربنا و روبنای جدلی -9 

 (.همان)عکس حالت سو ، یعنی انتقال فرهنی های فاسد و جدلی به جامع  واجد فرهنی و فلس   صحیح برهانی -4

 :آسیب شناسی اجتماعی

کند،پیاوک   تعادل خود خارج اد،کسی که آن رابه تعادل بواز موی گردانود وآن را ح وظ موی     ازنرر فارابی هنرامی که بدن از 

،کسی که تعادل رابه جامعه باز می گردانودوآن راح وظ   (کجروی)خالو افرادجامعه ازتعادل خارج اودهمچنین زمانی که ا.است

جمعوی  )نهوا درموضووع حرفوه آنهاسوت    بنابراین، پیاک ومدنی دروظی ه باهم مشترکندو ت او  آ.است(حکومت)می کند مدنی

 (.0931،ازنویسندگان

 :نتیجه گیری 

مطالوب گوران بهوایی بوه جوای      ... فارابی عالوه بر جامعه اناسی بسیاری از مااحث راته های دیرر م ول فلسو ه، سیاسوت و    

ون تمرکی موا بور روی   چ. گذااته است و کمتر کسی  را می توان یافت که در چندین راته تسلط دااته و آثار به جایی گذارد

 .مااحث اجتماعی بود، از دیرر مااحث فارابی صرف نرر کرده ایم

با بررسی اندیشه فارابی، این نتیجه حاصل می اود که اندیشه اجتماعی او نه تنها از یک چارچوب نرری برخوردار است، بلکوه  

عوالوه بور   . ارزش واالیی به این نرریه بخشیده استاساس آن بر یک ماانی بسیار دقیق عقالنی وحیانی استوار است که همین 

آنچوه فوارابی در   .آن، انسجا  درونی این اندیشه نیی بسیار قوی است، به گونه ای که ارزش واالیی به این نرریه بخشویده اسوت  

صورفاً یوک امور     زمان خود می خواست، در عصر کنونی، برای ما اهمیت بسیار دارد و به همین جهت توجه به آراء او و ام ال او

ما به مت کران گذاته خود نیاز داریم و باید با آنها هم زبان اویم و با ت کراان انس پیدا کنیم در این صور  . تشری اتی نیست

است که دوستدار دانایی و ت کر می اویم و چون هیچ قومی بدون تعلق خاطر به دانایی، آینده ندارد، تمدن ما نیی بسوتری بوه   

 (.0934داوری، )گذاته و ت کر گذاته داردنحوۀ توجه به 

همچنین در آینده به ت کرا  اجتماعی فارابی در مشرو زمین که مسلمان هستند بیشتر از مت کران غربی کاربرد دارد و بورای   

انرریوه  عالوه برآن،میتوانیم نقطوه ی ااوتراک فوارابی راب   .ساخت جامع  بهتر مشرو زمین، باید از مت کران اسالمی بهره بریریم

می واو اجتموواعی ازروسووو،روابط خووانوادگی از هیووو   : پوردازان غوورب درزمینووه ی اندیشووه ی اجتمواعی جسووت جووو کردم وول  

 ... .وکامپلوویچ،هماسترس و تقسیم کار اجتماعی ازدورکیم ،به سوی سعاد  وپیشرفت از کنت و
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