
 

 
 
 
 
 

 دوفصلنامة علمي تخصصي فلسفة اسالمي
 9315 تابستانـ  بهار/   2/ پياپي  دوم / شمارة اولسال 

1پژوهشي دربارة آراي مهم فارابي
 

 2سيدمحمدجواد موسوي فرد

 ه چکيد
واقع فارابي فيلسوفي ناآشنا در ميان انديشمندان متأخر است. آراي فلسفي، اجتماعي و  به

آيد. در ميان مسلمانان،  شمار مي از آن نوعي شاهکار به سياسي او چه در زمان خود و چه پس

توان او را هم مؤسس فلسفة اسالمي دانست و هم پدر علم منطق. فارابي هم فيلسوو    مي
 هاي زيربنايي ديني.  و هم استاد فلسفيدن در انديشهفرهنگ است 

هاي پراهميت  اي به انديشه پردازد و در مقدمه اشاره اين پژوهش به آراي مهم فارابي مي
بندي علوم، تأسيس فلسوفة   کند، سپس در سه فصل جداگانه به مطالبي چون طبقه فارابي مي

 پردازيم. اسالمي و علم مدني از ديدگاه وي مي
ترتيو،،   مند نمود و بدين اند؛ زيرا علوم را مطابق عينْ نظام خوانده« معلم ثاني»بي را فارا
اي ارائه کرد. او مؤسس فلسفه اسالمي است؛ زيرا مسائل فلسفي را براساس  بندي ويژه طبقه

بايست دربارة آن  هاي ديني سامان داد و به مسائلي پرداخت که هر فيلسو  مسلمان مي آموزه
که انديشة  اند، درحالي برخي او را پيرو افالطون دانسته« مدينه فاضله»ند. در نظرية وگو ک گفت

 فارابي گرچه پيرو متفکران يوناني است، اما تقليد محض از آنان نيست.

 کليدواژگان 
 بندي علوم، علم مدني، مدينة فاضله. فارابي، طبقه

                                            
 .23/2/1931، تاريخ پذيرش: 22/1/1931. تاريخ دريافت: 1
 .(s.m.mousavi41@gmail.com) فلسفة اسالمي 9پژوه سطح  دانش. 2
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 مقدمه
اسحاق کندي  بن رغم اينکه يعقوب هفارابي در سنت فلسفة اسالمي چه جايگاهي دارد؟ ب

دانند؟ آيا بايد او را فقط مقلدي از  زيست، چرا او را مؤسس فلسفة اسالمي مي از او مي پيش
 خوانند؟  مي معلم ثانيخصوص افالطون دانست؟ از چه روي او را  يونانيان و به

دة اخير رخ بارترين اتفاقاتي که بر اثر هجمة فرهنگ و تفکر غربي در س يکي از مصيبت
انگيز مسلمانان به انديشه، فرهنگ، علم، فلسفه و  توجهي غم توجهي يا گاه بي نموده است، کم

عرفان و در يک جمله، تمدن پربار و درخشان اسالمي است. پرواضح است اگر اين تمدن 
کورد، جامعوة    رشود موي   بيت اراده فرموده بود در دامان اهل گونه که رسول اعظم آن

شدند،  نشست و مستضعفان ائمة زمين مي اي به بار مي ي و حکومت توحيدي حقّهمطلوب اله
توان همة سنت و فرهنگ گذشته را فراموش کرد؛ زيرا همان  اما اکنون که چنين نيست، نمي

هواي   دارد. مگر نه اينکه بزرگان، نحله بيت اي عميق در کالم اهل ها ريشه ها و انديشه سنت
 اند؟ بوده هي نيز شاگردان امامان معصومکالمي و ائمة مکات، فق

توان ادعا کرد  راحتي مي از نگاهي ديگر به گذشته بنگريم؛ گذشتة ما ريشة امروز است. به
ها هنوز در قبال الگوهاي سنتي خوود   ها و دگرگوني که همين جامعة امروزي با تمام تحول

حکمي ساختارهاي رفتاري هاي اصيلش را حفظ کرده است؛ گذشته نيز چون پشتوانة م ريشه
اصلي را حفظ کرده است؛ بنابراين و براساس اشارت قبل، بايد بوه گذشوته بوازگرديم، نوه     

تر بشناسيم؛  اند، بلکه براي آنکه گذشتة خود را بيشتر و عميق گراها اراده کرده گونه که سنت آن
 زيم.اي روشن بسا براي آنکه هم گذشته را و هم حال را صحيح جمع کرده، آينده

گرايوي و   اي است که ايون جموالت را شوعار بداننود و اتهوام آرموان       البته خوشايند عده
کنم، پوس   شک مي»پردازي بزنند، ولي جازمم که وقتي غرب با دست خالي و انديشه  خيال
، و ذهني آکنده از «سنت ديني»فري، کنوني رسيده است، ما با دستي پر از  به وضع دل« هستم
اي خواهيم رسيد که مطلوبش ظهور حکومت توحيدي به  به جامعه« سالميفلسفه و عرفان ا»

 باشد.  يد صاح، األمر
الدين سهروردي، مالصدرا و ديگر بزرگاني چون  شهاب سينا، شيخ پرداختن به فارابي، ابن

اي است که بايد انجام  شيخ مفيد، سيد مرتضي، شيخ طوسي، شيخ اعظم بخشي از مجموعه
هايشان را با دقوت بارهوا    سطر کتاب هاي اين بزرگان را بلعيد! بايد سطربه شود. بايد انديشه

 ها ببريم. خواند و مباحثه کرد تا از سنت خود بهره
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 حيات شخصي فارابي
قمري متولد شد. دوران  213تا  212هاي  طََََرخان فارابي بين سال محمدبن ابونصر محمدبن
 پذير است: بخش تقسيم زندگي او به سه
از ادبيوات، فقوه و حودي      1سالگي که در موطن خوود فواراب   ز تولد تا چهلنخست، ا

 مند گشت و به قضاوت مشغول شد؛ بهره
يونس  بن سال به طول انجاميد و در بغداد سپري شد. او در بغداد از ابوبشر متي دوم، سي

کورد و  و احتماالً فلسفه، اسوتفاده    حنان در همين علم منطق آموخت و در حرّان از يوحنابن
 از مدتي از استادان خويش پيشي گرفت؛ البته پس

سالِ آخر حيات خود را کوه پربوارترين دوران زنودگي اوسوت، بوه دعووت        سوم، فارابي ده
آمود بوود و    و به حلو، هجورت کورد. او بوين دمشوق و حلو، در رفوت        2الدولة حمداني سيف
اي  فوارابي بوه شويوه   »ويسوان  ن تذکره گفتةهاي مشهور خود را در همين ده سال نوشت. به  کتاب

گواه   در نکرده است؛ حتوي آن  زيسته و حتي تا آخر عمر لباس محلي خود را از تن به زاهدانه مي
 3«.المال قناعت ورزيده است اي اندک از بيت که مقرب درگاه حاکمان گرديده، به دريافت سرانه

 ک سپرده شد.جا به خا قمري در دمشق وفات يافت و در همان 993سرانجام در سال 

 تشيع فارابي
بودن او کم  نظر کرد، اما قراين تشيع توان دربارة تشيع او اظهار صورت قطعي نمي گرچه به

کار برده است؛ يکي از اين موارد  را در اصطالح خاص شيعي به« امام»نيست: زيرا وي گاه 
الفت جانشينان به توضيح خ از بيان احوال و افعال رئيس اول، يعني پيامبر آنجاست که پس

نوام  « ملوک حقيقوي »و « ائمة ابرار»پردازد. او از اين جانشينان با عناوين  از وفات مي او پس
و « رؤساي ابرار»، «ملوک افاضل»، «ائمة هدي»، «ائمة ابرار»برد؛ همچنين از تعابيري مانند  مي
 گيرد.  براي آنان بهره مي« ائمة حق»

پردازد. به باور او امام در ذات و  که فارابي بدان مي بودن امامت از ديگر اموري است ذاتي
  4ماهيت همواره امام است؛ حال، ديگران او را بپذيرند يا نه.

                                            
 الفهرستنديم در  تان )قزاقستان امروز( نزديک درياچه آرال است، اما ابن. مشهور اين است که فاراب از شهرهاي ترکس1

 (921، صالفهرستگفته است: اصله من الفارياب من أرض خراسان )
)اواخر قرن سوم تا اواخر قرن چهارم( قمري  939تا سال قمري  232حمدانيان دولتي شيعي مذه، بودند که از سال . 2

کومت داشتند، اين حکومت شيعي درحقيقت در بخشي از حکومت عباسي و در در موصل و سپس در حل، حنخست 
 .شکل گرفتسلسله دوران ضعف اين 

 .201، صدرآمدي بر تاريخ فلسفه اسالمي. رک: جمعي از نويسندگان )زيرنظر محمد فياضي اشکوري(، 9
 .23، صالسعادةتحصيل محمد فارابي،  . محمدبن4
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 هاي مختلف فارابي و دانش

 شناسي  . فارابي و زبان5
چگوونگي پيشورفت زبوان     دربارة المستعملةالحرو  و االلفاظ هايش مانند  او در کتاب

 آورد.  براي تعبير از مطال، علمي شرحي ميآن  2شدن و شايسته 1عربي

هاي ديگور آشونا    و زبان 3هاي ترکي، عربي، يوناني، سغدي آيد که با زبان از آثارش برمي
 بوده است.

 . فارابي و منطق2
نويسد، کاري درست نيست؛ زيرا او  منطق مي دربارةقياس فارابي با نويسندگان کنوني که 

کورد و   منطق از اين علم دفاع، و فوايد آن را گوشزد مي بايست در مقابل منکران نخست مي
فارابي منطق صناعتي است که عقول بوا آن قووام     گفتة بهداد.  نياز اهل علم را بدان نشان مي

کند.  شوند، آنان را به راه درست هدايت  يابد و در مواردي که مردم دچار خلط و اشتباه مي مي
را به دو بخش بديهي و نظري تقسيم کرد که در اينجوا  فارابي براي بيان اين معنا معقوالت 
شود، و ظاهراً در تاريخ منطق، فارابي از نخستين کساني است  شامل تصورات و تصديقات مي

 4که تصور و تصديق را به روش علمي از هم جدا ساخت و درجات آن دو را برشمرد.

 شناسي . فارابي و جامعه9
پوردازد. درواقوع،    شناسوي موي   سوي خوود بوه جامعوه    هاي اخالقي و سيا فارابي در کتاب

 5سيناست. که پزشکي علم مورد عالقه ابن شناسي علم مورد عالقة فارابي است؛ چنان جامعه
                                            

 .142، صالحرو . همو، 1
 .142ص . همان،2
و نواحي  زرافشان ةرودخان ةشمال شرقي است. زبان سغدي در آغاز در در ةشاخ هاي ايراني زبان از زبان سُغدي. 9

عنوان زبان  زبان سغدي به. رواج يافت ابريشم ةجاد در بخش بزرگي از زبان ميانجي عنوان پيرامون رايج بود و بعداً به
امروزه تنها زبان بازمانده از . آغاز گرديديازده سده  از زوال آن پسنهم ميالدي فعال بود و  ةگفتاري و نوشتاري تا سد

زبان سغدي، ازنظر تنوع و حجم  .شود صحبت مي تاجيکستان است که در کوهستاني در يغنابي هاي سغدي، زبان گويش
. شود است و متون ديني بخش بزرگي از اين مواد نوشتاري را شامل مي زبان ايراني شرقي ترين ها، مهم ها و نگاشته نوشته

ثاري از شکل ، آاست هاي خود ياد شده اي با ويژگي عنوان منطقه هاي پارسي باستان از سغد به نوشته با وجود آنکه در سنگ
 ؛ ر.ک: دانشنامة آزاد ويکي پديا.است باقي نمانده« سغدي باستان»تر زبان سغدي يعني  قديمي
 .209، صما و تاريخ فلسفة اسالمي. رضا داوري اردکاني، 4
هاي   هاي فلسفي او که با مباح  محض فلسفي آغاز شده و به بح اند: دستة اول کتاب کتاب هاي او در اين زمينه دو دسته. 1

از باب  و مضاداتها المدينة الفاضلةآراء اهل از باب چهارم تا هفتم و  السياساة المدنةشود، مثل  اجتماعي و فلسفه سياست منتهي مي
که به پيدايش زبان، چگوونگي   الحرو اند؛ مثل کتاب  هايي که به موضوع خاص اجتماعي پرداخته . دستة دوم کتاب92تا  22

 که نوعي مقارنت و مقايسه ميان نفس انساني و جامعة بشري است. منتزعةفصول ازد و نيز مثل کتاب پرد گسترش آن و... مي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
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 شناسي . فارابي و دين4
سينا، مانند فيلسوفان ديگر، از حکمت شرايع و عبادات در آثار خود  از او ابن فارابي و پس

دين است و در آن از رهگذر عقل درستي دين را  دربارةبيشتر  ابيالملة فاراند. کتاب  ياد کرده
 1خواند. رو آن را کتاب دين مي سازد؛ ازاين  آشکار مي

 آراي مهم فارابي

 . علم شناسي فلسفي5
سازي علووم   فارابي توانسته است مسئلة معرفت را از نگاه فلسفي بررسي کند و به نظام

 بندي کرد و مرتبة هريک را نيز مشخص نمود.  م را طبقهيازد. او علو براساس نظام عيني دست

 . تأسيس فلسفة اسالمي2
از فارابي مباح  فلسفة يوناني را تدوين کرد، اما مؤسس فلسفة اسالمي نشد؛  کندي قبل

زيرا تنها به شرح آراي يونانيان و مفسران اسکندري اکتفا کرد، اما فارابي فلسوفة يونواني را   
مدد آن اصول مسئلة نسبت ديانت با فلسفه را مطورح   اي تفسير کرد و به برمبناي اصول تازه

 ساخت. 

 شناسي  . جامعه9
شناسي سياسي آثار فراواني دارد؛ درواقع، آثار مهم او ممزوجوي از   فارابي دربارة جامعه

 الهيات و علم مدني است. 

 . تبادل فرهنگي4
که او  فالسفه قبل و بعداز او چناننظرية تبادل فرهنگي فارابي از نظريات مهم اوست که 

اند. به عقيدة استاد داوري اردکاني اين نظرية فارابي براي آن  بدان پرداخته است، اهميت نداده
خصوص  ها و به است که او در مقام مؤسس فلسفة اسالمي، دورة خود را محل تالقي فرهنگ

فتن پاسخي براي آن بودان  اي و يا فرهنگ اسالمي و يوناني يافت و براي طرح چنين مسئله
 2نياز داشته است.

 تبيين مراحل تدريجي رشد جوامع

 روش خطابي؛ اولين مرحله
مطابق اين نظريه جوامع مراحل متعدد تکاملي دارند: مرحلة اول، مرحله رشد ذهنيات و 
زبان است؛ در اين مرحله تجارب عام در مقايسه با تمام زندگي مادي و معنوي، و تجارب 

                                            
 .93، صشناسي فارابي. ميثم کرمي، 1
 .281، صفارابي فيلسو  فرهنگ. رضا داوري اردکاني، 2
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هاي اين مرحله اقناع در  يابند. از ديگر ويژگي ها و صنايع تحقق مي صوص حرفهخاص درخ
تر، هنور خطوابي هوم ازنظور محتووا و هوم قالو، نوزد          مقام تخاط، است؛ به تعبير روشن

 1يابد. انديشان، يعني در مرحلة عاري از انديشه، علت و معلول اعتبار عام مي ساده

 کشف روش شعري
له، نوبت به تصر  نيروي تخيل هم در محتوا و هم در قالو،  از استکمال اين مرح پس

رسد. براساس ديدگاه فارابي هنر شعر نيز مثل هنر خطابه و شايد بيش از آن بوه   خطابي مي
 اي که خالق آن است، اختصاص دارد. جامعه

آوري اخبار و وقايع و خط، و اشعار و تقويت و توسعة  در پرتو اين دو هنر ذهني، جمع
نويسي گرفته تا قوانين و قواعد مختلف زبان و  هاي مربوط به آن از لغت ايجاد دانش زبان و

  2آيد. وضع اصطالحات وابسته به آن پديد مي

 جامعة جمهور يا عوام
نامود. موراد از    رسد، جمهور يا همان عووام موي   اي را که به اين مرحله مي فارابي جامعه

بلکه مقصود معناي اصطالحي آن يعني نوعي از سواد جامعه نيست،  جمهور و عوام تودة بي
 3ترتي، مزبور و تا سرحد مذکور پيشرفت کرده باشد. جامعه است که به

 کشف شيوة جدلي
روي، همين که جامعه به سورحد کموال مرتبوة جمهوور رسويد، بوه بررسوي علول          هر به
کمک هنر خطابي  يابي به پردازد. آغاز اين علت هاي آنها مي گيري جهان و انسان و جلوه شکل

گيرد. پيشرفت اين روش به پديد آمدن آراي مختلوف در يوک موضووع واحود      صورت مي
که هر صاح، رأيي به صحت نظر خود معتقد است. از اينجوا تضواد آرا    انجامد. درحالي مي
کوشد عقيدة خود را اثبات کند و عقيدة ديگران را رد. از ايون   آيد و هرکس مي وجود مي به

  4گيرد. نام مي« هنر جدل»آيد که در مرحلة کمال خود  وجود مي ديدي بهکوشش شيوة ج
                                            

 .141، صالحرو محمد فارابي،  محمدبن أواّل... . الخطبيّة تحدث أن في ذلک حين . فيبتدئ1
 قليال تنشأ تزال وال .خطب وأجزاء  خطب إلى فيها تحوجهم حوادث تحدث الزمان طول وعلى أواّل السابقة هي فالخطبيّة .2

 المعااني  مثاالت استعمال نشئها بعد أو نشئها مع الخطابة. ويبتدئ صناعة القياسيّة الصنائع من أواّل فيهم تحدث أن لىإ قليال
 .142همان، صالشعر؛  يحدث أن إلى قليال قليال ذلک ينمو يزال وال. الشعريّة المعاني فتحدث، امنه بدال أو لها مفهمة وخياالتها

 .143؛ همان، صالجمهور... مع إذن يعدّون بها . فالمعتنون9
 وفي اآلراء من فيها لنفسه يصحّح ما تصحيح وفي عنها الفحص في أواّل ويستعمل .األشياء هذه علل عن يبحث . فينشأ من4

 عن الفحص فيحدث. أواّل بها( ون) يشعر التي القياسيّة الطرق هي ألنّها الخطبيّة الطرق مراجعته عند يصحّحه ما( و)  غيره متعلي
. زمان بعد الجدليّة الطرق على يقفوا أن ..إلى،.الخطبيّة الطرق يستعملون( ا) فيه الناظرون يزال وال الطبيعة. وعن التعاليميّة األمور
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 نيل به مرحلة برهاني
کوار رود، بواز از سورحد ظون بواالتر       ولي شيوة جدل هرچه قوي باشد و درست هم به

انجامد. فقط  آور مي رود. نارضايي از اين امر به کشف شيوة برهاني يعني تنها شيوه يقين نمي
 1اند که خواص نام دارند. وهصاحبان اين شي

 دو قسم عوام و خواص 
توان براي تبيين سير تکاملي جوامع ازنظر تواريخي در نظور    اين تدرجِ جامعه را هم مي

 .گرفت و هم براي تحليل طبقات و قشرهاي درون يک جامعه در زمان واحد

 :راي خواص قايل استاي ب رو، وظيفة ويژه فارابي اين هردو نکته را در نظر داشته است؛ ازاين
وظيفة خواص درمقابل جامعه اين است که براساس زيربناي فلسفة برهاني، براي جامعه 

دادن آنوان   و افراد آن قواعد و قوانين نظري و عملي به منظور تعليم و تأدي، عموم و سوق
 .بخش در پرتو اين قوانين وضع کند سوي يک زندگي سعادت به

 2«ملوت »اعد نظري و عملي حاکم بور شويءون زنودگي را    او مجموعة اين قوانين و قو
تنهايي، يا به  توان آن را به شود، مي واسطة تطبيق آن بر تعاريفي که از فرهنگ مي و به نامد مي

 .ضميمة تمام زيربناي فکري آن، فرهنگ ناميد
 اند از: بندي انواع کلي جوامع عبارت براساس اين تقسيم

 طبع فاقد ملت است؛ رسد و به ة زيربناي فلسفي نمياي که به چنين مرتب . جامعه1
گردد و برطبق آن ملت و فرهنگش  اي که فقط حايز زيربناي فلسفي جدلي مي . جامعه2

 عاري از اشتباهات و خالي از اکاذي، نيست؛
 اي که هم زيربناي فلسفي و برهاني دارد و هم روبناي مستدل و کامل و صحيح. . جامعه9

 عنقطة تالقي جوام
حال با اين وصف، اگر به برخورد قهري و ارادي جوامع بشري در طول تاريخ بنگريم و 

 يابيم:  داد و ستد فرهنگي آنان را از زير نظر بگذرانيم، به اين موارد دست مي
                                                                                                           

 .110؛ همان، صالجدليّة لطرقا لهم وتتميّز
  وتکمل کلّها الطرق تميّز( و) العلميّ النظر فيتناهى. أرسطوطاليس أيّام عليه استقرّ ما على األمر يستقرّ أن إلى ذلک يتداول . ثم1ّ

 وتعليما خاصّا تعليما مهاتعلي ويکون، فقط وتعلّم تتعلّم صناعة فتصير، فحص موضع فيها يبقى وال، النظريّة والعامّيّة الکلّيّة الفلسفة
بالشعريّة؛  أو بالخطبيّة أو الجدليّة بالطرق فهو العامّ هو الذي والمشترک، فقط البرهانيّة بالطرق هو الخاصّ فالتعليم .للجميع مشترکا

 .112همان، ص
 بها التي الملّة حصلت فقد رالجمهو ويؤدّب ويعلّم يقنع بها التي الطرق إليها وانضاف الصنفين هذين في النواميس وضعت . فإذا2

 .112همان، ص السعادة؛ به ينالون ما بکلّ وأخذوا وأدّبوا الجمهور علّم
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اي به جامعة ديگر انتقال يافته  يا فقط روبناي فرهنگي بدون زيربناي فلسفي آن از جامعه
 نا با هم؛است و يا روبنا و زير ب

يافته يا از نوع فلسفة برهاني و فرهنگ منبع  از  در هريک از اين دو صورت، امر انتقال
 آن است يا از نوع فلسفة جدلي و فرهنگ زاييده از آن؛

در مورد هريک از اين صور، جامعة گيرنده يا خود داراي فرهنگ ويژه خويش و زيربناي 
 مربوط به آن است يا نيست.

 بحثثمرة طرح اين 
اي که استاد داوري از اين موضوع دارند، قرين صوواب باشود. او    آيد استفاده به نظر مي

هاي درک و فهوم مختلوف و    معتقد است: فارابي اقوام متفاوت را داراي استعدادها و امکان
هواي اقووام و    دانست، يعني در نظر او هر قومي قادر به درک و فهم تمام ادراک متفاوت مي

نيست؛ ثانياً هيچ فهم و درکي به قوم و نژاد خاص اختصواص نودارد و هور     هاي ديگر امت
اي که در جاي ديگر پديد آمده است  قومي ممکن است مستعد درک و پذيرش دين و فلسفه

بشود؛ ثالثاً حتي ممکن است فلسفه در جايي و دين صحيح متناس، با آن در جاي ديگر پديد 
 ند. آيد و اين دو در زماني با هم جمع شو

اي که فارابي در آغاز تاريخ فلسفة اسالمي به آن توجه کرده اسوت، در عصور موا     مسئله
رود. اگر بخواهيم دربارة عصر حاضر به زبان فوارابي   ازجمله مسائل بسيار مهم به شمار مي

عنوان فرهنگ  اي از مثاالت فلسفة جديد غربي به بينيم که صورت پراکنده سخن بگوييم، مي
آنکه مردمان از اساس و مبناي آن باخبر باشند. اگر قبول  د رواج يافته است، بيجديد و متجد

رسوم و فرهنگ و ادب غرب را امري درست و بجا و مفيد يا ضروري و نواگزير بودانيم و   
بخواهيم با استمداد ازنظر فارابي دربارة وضع فعلي عالم در نسبتي که با فرهنگ غربي دارد 

که قبول نظام زندگي غربي بدون اخذ اساس فلسفي اين نظام مايوة  حکم کنيم، بايد بگوييم 
شود، و بر متفکران و عقوال و خوواص قووم     پريشاني و آشوب فکري و گسست خردي مي

 1است که آراي جدلي و مطال، خطابي و رسوم و رفتارها را به اصل فلسفي آن بازگردانند.

 . تحليل وحي و نبوت1
از او  و پوس  2دربارة وحي تحليل فلسوفي داشوته اسوت    فارابي اولين فيلسوفي است که

 ند.  کار او را ادامه داد سينا و مالصدرا ابن
                                            

 .282، صفارابي فيلسو  فرهنگ. رضا داوري اردکاني، 1
 القول في الوحي ورؤية الملک. ،21، باب و مضاداتها المدينة الفاضلة آراء اهلمحمد فارابي،  . محمدبن2
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 . جمع فلسفه و دين6
فارابي کوشيد با جمع آراي فالسفه و اثبات مطابقت حقيقت ديانت با آن، فلسفه را احيا و 

دين و فلسفة صحيح  خوانند. ازنظر او رو، او را مؤسس فلسفة اسالمي مي تجديد کند؛ ازاين
فلسفه نيوز يکوي بويش     1اند. اند؛ زيرا هر دو جلوة امر واحد در دو مرتبه عقل و تمثل مالزم

 .نيست و اختالفات ميان اهل فلسفه ظاهري و جزئي است

 معلم ثاني
« معلم ثاني»شود که چرا فارابي را  اهميت بخش اول اين نوشتار با اين سؤال روشن مي

معلم »ن پرسش مدخلي براي توضيح کار مهم فارابي است. ظاهراً عنوان خوانند؟ پاسخ اي مي
 را به فارابي اعطا کردند. « معلم ثاني»را مسلمانان به ارسطو و « اول

وجود دارد اينکه چرا ارسوطو و  « معلم»چند قول مختلف دربارة معناي  2گويد: دکتر نصر مي
 کنيم: ترين آنها اشاره مي مورد از مهم اند داليل دارد که به چند فارابي را معلم خوانده

بود؛ پس او را « معلم اول»ترين فالسفه بعداز ارسطو و شارحِ بزرگِ  . چون فارابي فاضل1
 اند؛ معلم ثاني ناميده

دانند و حتي عنوان  . گروهي از محققان دليل اين لق، را چيرگي وي در علم منطق مي2
خلودون   آورند؛ ابون  ين منطق صوري به شمار ميخود ارسطو را به دليل موفقيت او در تدو

 يکي از اين افراد است؛
دانند  . برخي نيز لق، فارابي را مرهون موفقيت او در تأسيس مکتبي جديد در فلسفه مي9

 شمرند؛  و حتي او را اولين فيلسو  اسالمي مي
دارد. معلم به اينها داللت ن« معلم»کند، اما اصطالح  اين هرسه گرچه بر فارابي صدق مي

کننودة حودود علووم و     شود، درواقع تعيوين  دراصطالح خاصي که به اين دو نسبت داده مي
هاي مختلف کس، علم و قراردهندة آنهوا در سلسوله مراتبوي اسوت کوه وحودت و        روش

  3پيوستگي دانش و شع، آن را حفظ کند.
                                            

ي  زمان مقدم بر دين است و واضع النواميس کسي است که معرفت به شرايط معقوالت عملي و قدرت فلسفه از ح».... 1
محمد  ؛ محمدبن«بر استخراج و ايجاد آنها در امم و مدن را دارد. الفاظ واضع النواميس و فيلسو  و ملک و امام مترادفند...

 .24، صةتحصيل السعادفارابي، 
 .13ص، فارابي شناسي. ميثم کرمي، 2
. اين نظر را دو تن از حکماي بزرگ معاصر ايران، مرحوم سيدابوالحسن قزويني و مرحوم سيدمحمد عصار در جلسات 9

 .21ص ،فرمودند؛ ر.ک: همان درس خود ابراز مي
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شناسي  روشارسطو نخستين فيلسو  يا عالم يوناني نبود، ولي نخستين شخصي بود که 
حوال ايجواد    بندي علوم کوه درعوين   در علوم را در منطق خويش روشن ساخت و به تقسيم

وحدت و پيوستگي ميان شع، علوم را دربر داشت پرداخوت. در اسوالم گرچوه کنودي و     
اي مهم در  هاي منطقي پرداختند و خود کندي رساله از فارابي به تدوين کتاب شاگردانش پيش

هوا هنووز    از خود بر جاي گذاشت، اموا ايون کوشوش    اقسام العلومنام  بندي علوم به تقسيم
اي درنيامده بود که بتواند تمدن اسالمي را متأثر سازد؛ لکون دربوارة فوارابي     صورت پخته به

معنواي منطوق در علووم     چنين نبود؛ درواقع، او پدر علم منطق اسالمي است و با توجوه بوه  
ديگر،  صورت مدون آن نيز دانست. ازسوي در علوم بهشناسي  اسالمي، بايد او را واضع روش

تنها  است که نه احصاء العلومبندي علوم به نام  فارابي صاح، کتاب بسيار معرو  در تقسيم
در جهان اسالم، بلکه در غرب شهرت فراوان دارد. اين کتاب سرآغاز کوشش گروهي کثير از 

بنودي آن و در نتيجوه ايجواد وفواق و      بخشيدن به علوم و تقسيم متفکران اسالمي براي نظم
 هماهنگي بين عقل و ايمان و فلسفه و دين بود. 
درآمد علوم در تمدن اسالمي است و چه  چه آثار منطقي فارابي که اساس اين علم و پيش

هواي مختلوف    ، بيش از هر چيز ديگر متوجوه توجيوه و تعريوف روش   احصاء العلومکتاب 
ها و پيوند اين علوم با جوانو، مختلوف معوار      ين روششناخت و ارتباط علوم منتج از ا

اسالمي و نيز با يکديگر است. با توجه به روحية خاص حاکم بر تمدن اسوالمي کوه هموة    
سواختن ايون اصول در     وجوي بيان و متجلوي  شيءون آن مرتبط با اصل توحيد و در جست

ن اسالمي و ارسطو جهات گوناگون حيات انسان است، بديهي است که آنچه فارابي در تمد
کرد لقبوي   چنان از ديدگاه اسالمي اساسي بود که ايجاب مي از او در يونان انجام داد آن پيش

 خاص به آنان اعطا شود.
 اين تالش بار ديگر در زمان حکومت صفويه اتفاق افتواد؛ هنگوامي کوه ميرمحمودباقر دامواد      

اي بخشد، بار ديگر لق، معلوم يافوت    هتوانست فلسفه و علوم عقلي را احيا کند و به آن نظم تاز
شرييننا فري   »سينا بوه عنووان    خواندند. حتي خود او بارها در آثارش به ابن« معلم ثال »و او را 
 خواند. مي« شريکنا في التعليم»که فارابي را  کند؛ درحالي اشاره مي« اليياسة

1داند. مي« معلم رابع»مند دکتر نصر به نقل از پروفسور هنري کربن آيندة تفکر اسالمي را نياز
 

 طرح فارابي
الف( علم اللسان: شامل علم بوه الفواظ مفورد، الفواظ مرکو،، قووانين هريوک، قووانين         

 2خواندن، قوانين اشعار. نوشتن، قوانين درست درست
                                            

 .24، صفارابي شناسيميثم کرمي،  .1
 ، فصل اول.احصاء العلوممحمد فارابي،  . ر.ک: محمدبن2
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هاي مشترک، برهوان، جودل،    ، قياسةهاي المقوالت، العبار ب( علم المنطق: شامل کتاب

 1سفسطه، خطابه، شعر.

 2علم التعاليم: شامل علم عدد، هندسه، مناظر، نجوم، موسيقي، اثقال، حيل)مکانيک(.ج( 

 3د( علم الطبيعي: شامل بح  در اجسام بسيط و اعراض و معادن و گياهان و جانوران و... .

ه( علم االلهي: بح  از موجودات و اشيا ازلحاظ وجود، و نيز در اصول و مبادي براهين 

 4نيز بح  از مجردات. در علوم نظري خاص و

 5و( علم المدني: شامل بح  در علم مدني، علم فقه و علم کالم.

 علم الهي ازنظر فارابي
 علم الهي ازنظر فارابي سه بخش دارد:

بخش اول، در عوارض ذاتي موجود من حي  هو موجود است و مراد از عوارض ذاتي 
از آنکه قيود طبيعوي،    ود قبلشود؛ يعني وج اموري است که بدون واسطه عارض موجود مي

رياضي و الهي يابد متصف به محموالتي چون وحدت و کثرت، ذهني و خارجي، عليت و 
 شود؛ امثال آن مي

بخش دوم، شامل بح  در مبادي علوم جزئي مانند منطق و رياضيات و طبيعيات است و 
 کند که موضوع اين علوم چه نحوه وجودي دارند؛ بح  مي

 6کند. اند و نه جسماني بح  مي داتي که نه جسمبخش سوم، از موجو

آميزد؛ يعني فلسفة محض او به  البته در آثار فارابي معموالً دو علم الهي و مدني درهم مي
السياسراة المدنيرة   و آراء اهل المدينة الفاضرلة  شود. او در دو کتاب  فلسفة مضا  منتهي مي

 7ازد.س اي براي پرداختن به سياست مي الهيات را مقدمه

                                            
 ، فصل دوم.احصاء العلومابي، محمد فار . ر.ک: محمدبن1
 . همان، فصل سوم.2
 . همان، فصل چهارم.9

 . همان، فصل چهارم.4

 . همان، فصل پنجم.1
 .21، صاحصاء العلوممحمد فارابي،  . محمدبن2
 .212، صدرآمدي بر تاريخ فلسفة اسالمي. جمعي از نويسندگان )زير نظر دکتر محمد فنايي اشکوري(، 2
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 فلسفه در انديشة فارابي

 الف( خداشناسي
ها اصرار دارند انديشة فلسفي فارابي را مستقل از يونانيان ندانند و آن را ادامة فلسفة  غربي

بينانه  افالطون و ارسطو معرفي کنند. اين نگاه جداي از وجود اغراض و تعصبات در آن، واقع
فلسفة ارسطو کامالً متفاوت با فلسوفة فوارابي   ترين انديشه در  اي نيست. بايد گفت که ريشه

طرح شده است. خداوند در فلسفة ارسطو علت غايي خلقت است، نه علت فاعلي و ايون  
نگاه در فلسفة فارابي پذيرفتني نيست. ازنظر ارسطو عالم مادّه در ايجاد به صانع احتياج ندارد 

شاند، اما فارابي با صراحت ياد ک سوي خود مي و تنها محرکي آن را به حرکت درآورده و به
فاالوّل هو الذي ينبغي »کند که اول تعالي سب، فاعلي موجودات ثواني و عقل فعال است:  مي

 1«أن يعتقد فيه أنه هو االله وهو السبب القريب لوجود الثواني والعقل الفعال

 تغيير اساسي نظام فلسفي فارابي از يونانيان
پرداختند تا آن را اساس و مبناي تمدن قرار دهند، فارابي در اگر يونانيان به تأسيس فلسفه 

پردازد که تمدن عظيمي بر مبناي ديانت وجود دارد  کند و به احياي فلسفه مي زماني تفکر مي
پس  2اي تأسيس شود. و اگر بايد فلسفه بر همة انحاي تفکر استيال يابد، بايد که فلسفة تازه

که معاني دين را با فلسفه تفسير کرد يا فلسفه را اساس و  اهميت فارابي صرفاً در اين نيست
از ظهور اسالم اين سعي به  از او، چه در عالم اسالم و چه پيش باطن ديانت دانست؛ زيرا قبل
از فارابي به تدوين مباح  فلسفة يوناني اقدام کرده بوود، اموا    عمل آمده بود؛ کندي هم قبل

به شرح آراي يونانيان و مفسران اسکندراني اکتفا کرد.  مؤسس فلسفة اسالمي نشد؛ زيرا تنها
وي حتي به مسئلة وضع فلسفه در تمدن اسالمي توجه جدي نکرد و قائل شد که فلسفه و 

تواند در کنار وحي نبوي بماند و اين هر دو از يکديگر مسوتقل باشوند. اموا     علم برهاني مي
سير کرد و به مدد آن اصول، مسئلة نسوبت  اي تف فارابي فلسفة يوناني را برمبناي اصول تازه

 3ديانت و فلسفه را مطرح ساخت.
اما اين اصول چيسوت؟ پرسوش اول فلسوفه ايون اسوت کوه موجوود چيسوت و چورا          

. شود ها متفاوت مي دهند، فلسفه موجودات هستند؟ با توجه به پاسخي که به اين پرسش مي
                                            

 .22، صالسياسة المدنيةابي، محمد فار . محمدبن1
خواند که فلسوفه   . گذشت که فارابي سعي در توفيق فلسفه و دين کرده است و معتقد است دين همان چيزي را مي2
 .24، صدةتحصيل السعامحمد فارابي،  خواند؛ محمدبن مي
 .10، صفارابي فيلسو  فرهنگ. رضا داوري اردکاني، 9
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طون همسو نيست، پاسخ فارابي نيز با ارسطو به اين پرسش پاسخي داده است که با پاسخ افال
دو استاد يوناني فلسفه تفاوت دارد. به نظر فارابي وجود خداست و اوست که بوه ماهيوات   
وجود بخشيده است. فارابي براي نخستين بار در تاريخ فلسفه، ممکنات را به دو جزء عقلي 

سيم کرد و حال آنکه گانه تق و ماهيات را به مقوالت جوهر و اعراض نه« ماهيت»و « وجود»
گانة ارسطو مقوالت وجود است نه ماهيت. اين نحوة تقسيم امري جزئي نيست و  مقوالت ده

نبايد آن را تصرفي کوچک در يکي از ابواب حکمت دانست، بلکه مؤدي به طرح بسياري از 
مسائل اساسي در فلسفه اسالمي شده است و به تبع ايون تغييور جهوت در فلسوفه، معنواي      

 و عليت نيز تغيير کرده است.  حقيقت
گويد: خدا حق اسوت و   حقيقت در نظر يونانيان به معناي انکشا  است، اما فارابي مي

گويد: حقيقت  که وقتي مي گردد، چنان معاني ديگر حقيقت نيز در نظر او به همين معنا بازمي
موجود بوده و يعني مطابقت شيء با علم، بر اين باور است که همة موجودات در علم الهي 

دانود،   آمده است. همچنين وقتي حق را قديم و ازلي مي« قدر»بوده به مرتبة « قضا»آنچه در 
يک از اين معاني در آثار يونانيان نيست. فارابي بوا تفسوير ايون     متوجه همين معناست. هيچ

زه هم اصول، همة مسائل فلسفة يوناني را مطابق با آن و به روش خود شرح کرد و به اين اندا
 1اکتفا نکرد و به تفسير ديانت و تصو  برمبناي فلسفه پرداخته است.

 صفات خداوند
ازنظر فارابي سب، اول از هر ترکيبي منزه است؛ چون ترکي، مستلزم نقص و نيازمندي 

وتعالي از داشتن شريک منزه است؛ زيرا مستلزم ترکي، از  است. برهمين اساس اول تبارک
 تص است:امري مشترک و امري مخ

 من واحد کل فان سبب، لوجوده ولکان ائتلف، منهما اللذين بجزئيه قوامه لکان کذلک کان ولو
  2.اول سبب أنه وضعنا وقد جملته، لوجود سبب أجزائه

با توجه به همين مسئله، بايد گفت که نظام فلسفي فارابي با فلسفه يوناني تفاوت دارد؛ 
 ارابي طرحي نو در انديشة او ايجاد کرده است.زيرا نگرش به خداي متعال در فلسفة ف

 عينيت ذات و صفات
گونه وابستگي به مادّه ندارد، مانعي براي انديشيدن پيش  به باور فارابي موجودي که هيچ

اساس، فارابي علم و عالم و  بيند و از همين رو ذاتاً عقل بالفعل است؛ براين روي خود نمي
 3ورزد. زمان بر عينيت صفات و ذات تأکيد مي ند و همدا معلوم را با ذات حق يگانه مي

                                            
 .14 ص ،سو  فرهنگفارابي فيل. رضا داوري اردکاني، 1
 .22،ص الجمع بين رأيي الحکيمينمحمد فارابي،  . محمدبن2
 .218، صدرآمدي بر تاريخ فلسفة اسالمي. جمعي از نويسندگان )زير نظر دکتر محمد فنايي اشکوري(، 9
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 علم الهي به مخلوقات
دانست، اما علم او علم به ذات خوود بوود، نوه بوه جزئيوات؛ اموا        ارسطو خداوند را عالم مي

چيوز   خداوند را مدّبر جمع موجودات و عالم به همه الجمع بين رأيي الحنيمينفارابي در کتاب 
که هيچ ذرة کوچکي از علم او بيرون نيست و هرچه در عالم وجود دارد، کند  داند و بيان مي مي

 1مشمول عنايت اوست و به بهترين وجه و با اتفاق تمام نظم و ترتي، يافته است؛
 والصواب السداد علي غاية وانها الشرعية، االقاويل تلک امر به يتبين نسلکه طريقا الباب هذا في لنا ان

 ء شي عنايته يفوت وال خردل، من حبة مثقال عنه يعزب ال العالم، جميع مدبر ه،جالل جل الباري، ان وهو
 2العناية. في بيناه الذي سبيل علي العالم، اجزاء من

 شناسي فارابي ب( جهان

 چگونگي آفرينش
اند:  برخي انديشمندان غربي در باب مسئلة آفرينش سه ديدگاه را از يکديگر متمايز ساخته

پوشي از مقدار صحت و دقت اين  از مادة پيشين و صدور ذات. با چشمخلق از عدم، خلق 
از « تأييس األيسات عن ليس»تقسيم، درميان نخستين فيلسوفان جهان اسالم و کندي با تعبير 

انگارد و  زکرياي رازي خلق از عدم را ناممکن مي کند. محمدبن داري مي ديدگاه نخست جان،
سازد و سورانجام نظريوة    راه را براي ديدگاه دوم هموار مي، «هيوالي اولي»با قديم خواندن 

 3پذيرد. در فلسفة فارابي با نظريه سوم سازگاري مي« فيض»
داند: نخست از موجود اول موجود دوم فوايض   تعالي مي فارابي موجودات را فيض حق

داند. اما  يگذارد؛ زيرا موجود اول را نيز عين عقل م شود که فارابي نام او را عقل دوم مي مي
شوود،   از موجودي که از هرجهت واحد است جز واحد صوادر نموي  « الواحد»چون مطابق 
اي کثرت داشته  هايي است که گونه گيري موجودات کثير در گرو وجود واسطه بنابراين شکل

گويود. البتوه    گانه سخن مي گانه و افالکي نه باشند؛ بر اين اساس، فارابي از وجود عقولي ده
 4رساند. شمار آورده و شمارة عقول را به يازده مي گاه موجود اول را نيز جزو عقول بهفارابي 

تعالي به مخلوقات از ديد فارابي در مسئلة تعقل توضيح  رساندن باري اما چگونگي فيض
 ،«کل ما يصدر عن واج، الوجود فإنما يصدر بواسطة عقليته لوه »گويد:  فارابي ميشود.  داده مي

                                            
 .203، صما و تاريخ فلسفه اسالمي. رضا داوري اردکاني، 1
 .109، صيمينالجمع بين رأيي الحکمحمد فارابي،  . محمدبن2
 .221، صدرآمدي بر تاريخ فلسفه اسالمي. جمعي از نويسندگان )زير نظر دکتر محمد فنايي اشکوري(، 9
 . همان.4
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پذيرد و ازآنجاکه موجود  کند، فيضان صورت مي ي موجود اول خود را تعقل ميبنابراين وقت
گيري موجود  ثاني دوگونه تعقل دارد ) تعقل موجود پيشين و تعقل خويش( خود منشأ شکل

اي از عقول و افالک پديد  گردد. به همين ترتي، زنجيره ثال  و فلک اول )السماء االوّلي( مي
 شود. کرة قمر منتهي مي آيد که به عقل فعال و مي

شوود،   از سب، اول است و عقل فعال نيز خوانده مي موجود يازدهم که دهمين عقل پس
توانود   يابد که مي کند، چنان کثرتي مي ازآنجاکه افزون بر خود همة عقول پيشين را تعقل مي

 به خلق و تدبير عوالم موادون قمور بپوردازد و منشوأ پيودايش موجوودات گونواگون عوالم         
 1گردد: سوس ميمح

. مادة في هو وال أصال، متجسم غير جوهر أيضا هو الثاني فهذا الثاني؛ وجود االوّل من يفيض
 االوّل من يعقل فما. ذاته غير ء شي هو ذاته من يعقل ما ليس و االوّل، ويعقل ذاته يعقل فهو

 2. االوّلي ءالسما وجود عنه يلزم تخصه التي بذاته متجوهر هو وبما ثالث، وجود عنه يلزم

 شناسي  ج( انسان
انسان برترين موجود عالم مادون قمر است. فارابي دربارة انسان در آثار مختلف خود صحبت 

 آراء اهل المدينة الفاضلةوسوم( کتاب  کرده است؛ ازجمله، بخش سوم )باب بيستم تا بيست
 شناسي اختصاص دارد.  به انسان

 يکم( قواي نفس
غاذيه، حاسه، متخيله، نزوعيه و ناطقه. نزوعيه نيرويي است که  اند از قواي نفس عبارت

هايي چون غض،، خشنودي، فرار  انگيزاند و به پديده شوق و کراهت را در وجود انسان برمي
 3دهد. انجامد. ناطقه نيز آدمي را در تعقل و تمييز زشت و زيبا مدد مي وجو مي و جست

 مراتب قوه ناطقه
است. دومين مرتبوة  « بالقوة»ني است؛ يعني حالتي که عقل در آن اوّلين مرتبة عقل هيوال

شدن عقل توسط عقل فعال به اينکه داراي صور معقولوه شوود. و   « بالفعل»عبارت است از 
رسد و اين هنگامي است که عقول منفعول انسواني هموة      درنهايت به مرتبه عقل مستفاد مي

يابد که به مفارقات  ت به جايگاهي بار ميصور معقوالت را از عقل فعال دريافت کند، دراين
 4تر است تا به ماديات. نزديک

                                            
 .222، صدرآمدي بر تاريخ فلسفه اسالمي. جمعي از نويسندگان )زير نظر دکتر محمد فنايي اشکوري(، 1
 .12، صداتهاآراء اهل المدينة الفاضلة و مضامحمد فارابي،  . محمدبن2
 .82. همان، ص9
 .32. همان، ص4
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 دوم( تحليل رؤيا

اند،  کار مشغول هاي حسي و نيز دو قوة ناطقه و نزوعيه به به گفتة فارابي هنگامي که اندام
پردازد.  رساني به ديگر قوا مي قوة متخيله مجال چنداني براي فعاليت آزادانه ندارد و به خدمت

ايستد )مثل حالت خواب( متخيله به حال خود  در وضعيتي که قواي ديگر از فعاليت باز مي
شود و اين يعني واقعيت، گاه  ناميده مي« محاکات»آورد که  گردد و به فعاليتي روي مي رها مي

گري، از اين تمثيل  يابد. فارابي براي بيان گوناگوني اين حکايت صورتي نمادين و تمثيلي مي
بينيم و گاه عکوس و تمثوال او و گواه     گيرد که براي ديدن انسان گاه خود او را مي ميبهره 

 1تصويري از او که در آب يا آيينه نقش بسته است.

 سوم( تحليل وحي

درنگ، به بررسي  از تحليل ماهيت رؤيا بي پس اهل المدينة الفاضلةآراء فارابي در کتاب 
شومارد. فوارابي    سنخ اخبار غيبي پيامبران مي مپردازد و رؤياي صادق را ه چيستي وحي مي

کند. اين نظريه در فلسفة  تبيين خود دربارة نبوت را از نظرية ارسطو دربارة رؤيا اقتباس مي
طور کوه   فارابي و از طريق آثار و آراي او در حکمت اسالمي جدا و مؤثر بوده است. همان

شود و هنگام  ت که با خيال ايجاد مياي اس بيان شد، براساس اين نظريه، رؤيا صورت ذهني
يابد. ارسطو  هاي زمان بيداري، گنجايش آن افزايش مي خواب و بر اثر قطع رابطه با فعاليت

کند و اينجاست که فارابي از ارسطو دور  منکر اين است که رؤياها را خدا به شخص الهام مي
فعال متحد شوود، لکون    مدد خيال قادر است با عقل شود؛ زير بر آن است که شخص به مي

چنين قدرتي فقط در دسترس افراد ممتاز و برگزيده است. به باور او عقل فعال سرچشومة  
گونه که در متون اسالمي آمده است، شبيه به فرشتة حامول   نواميس الهي و الهامات و همان

وحي )جبرئيل( است؛ خالصه، درحد پيغمبر يا فيلسو  اسوت کوه بوا عقول فعوال متصول       
مدد تخيل و در مورد فيلسو  از راه تفکر و تعمق  . اين اتصال درخصوص پيامبر بهشود مي

شوند؛ درواقع،  توان دريافت که هردو متفقاً از يک سرچشمه سيراب مي پذيرد. مي صورت مي
حقيقت ديني و حقيقت فلسفي هردو پرتويي از انوار الهي است که از راه تخيل يا مشاهده و 

 شود: تعمق حاصل مي
شوود، حکويم و    نابراين، از آن نظر که از عقل فعال اموري به عقل منفعل او افاضه موي ب

                                            
 .109، صآراء اهل المدينة الفاضلة و مضاداتهامحمد فارابي،  محمدبن .1
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 گوردد،  اش افاضوه موي   گيرد و از آن حي  که به قوة متخيله فيلسو  و خردمند کامل نام مي

دهد و از رويدادهاي جزئي کنوني  شود که مردمان را از حوادث آينده بيم مي نبي خوانده مي

 1.ترين درجات انساني است . چنين شخصي در کاملسازد.. با خبر مي

درواقع، فارابي درپي آن نيست که ميان دو شخص )فيلسو  و نبي( مقايسه کنود و يکوي از   

يافته بخواند؛ بلکه مقصود وي آن اسوت   آن دو را در قوة ناطقه و ديگري را در قوة متخيله تکامل

 2يابند. لحاظ هريک نامي مخصوص مي هکنندگان وحي دو مرتبة کمالي دارند و ب که دريافت

 علم مدني فارابي

 الف( جايگاه علم مدني 

دليوول  معتقدنوود فووارابي را بووه  4و همچنووين دکتوور داوري اردکوواني  3نصوور سيدحسووين

بنودي   اند. طبقه ناميده «معلم ثاني»دادن به همة علوم  کردن علوم، و صورت برهاني بندي طبقه

بيني فلسفي و علمي او مبتني است و براساس نظامِ  جهانعلوم فارابي و نظام علمي وي بر 

هستي سلسله مراتبي دارد. وي از نخستين انديشمنداني است که در عرصة معرفت به تفکيک 

هواي   پرداخت. از ديدگاه فارابي، عالم عين و پديوده « عين، ذهن و علم»و تعاون سه عامل 

مندي، نظام و سلسله مراتو، دارنود کوه     واقعي که موضوع مطالعات علوم قرار دارند، قانون

شناختن آنها کار ويژة علم است. همچنين، ذهن انسان، که شناسندة حقيقي است و به تعبير 

منودي و سوير مراحول     نوبة خود تجهيزات، نظام، قانون خود فارابي ناظر و فاحص است، به

 خاص خود را دارد. 

باشند  مراتبي خاص مي ي ويژه و سلسلهگراي فارابي، همة علوم داراي نظام در نگرش نظام

نوبه خود نظامي خاص دارند؛ نظامي که هريوک از   و هريک از علوم، ازجمله علم مدني، به

علوم در آن از جايگاه و روابط متقابل دو يا چندجانبه ساختي، تعاملي و حتوي علّوي بهوره    
                                            

 .290، صدرآمدي بر تاريخ فلسفة اسالمي. جمعي از نويسندگان )زير نظر دکتر محمد فنايي اشکوري(، 1
اي که براي عقل بشري  ترين درجه عنوان عالي و آن را به دهد سينا وحي را به عقل قدسي نسبت مي . در مقابل فارابي، ابن2

 کند. قابل دستيابي است، توصيف مي

 .21، صشناسي فارابي. ميثم کرمي، 9
 .132، صما و تاريخ فلسفة اسالمي. رضا داوري اردکاني، 4
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بادي و حتي از مبوادي  اصطالح وي از علوم م گيرند؛ آن هم در يک فرايند تکاملي که به مي

رسد و تا علم غايي که ازنظر وي  شود و به مبادي عام و سپس مبادي خاص مي علوم آغاز مي

 رود.  علم مدني است، فرا مي

مندند و علم در اين نظوام   شود که علوم در نگاه فارابي نظام با اين توضيحات روشن مي

 و نقوش خواص خوويش اسوت.    اصطالح وي، متفاضول داراي موقعيوت    مراتبي و به سلسله

که براي هرپديده جايگاه يا موقعيت خاص قائل بود، بر همين اسواس بوراي    فارابي همچنان

علم هر پديده، يعني براي همة علووم نيوز جايگواه وجوودي و ايجوادي خواص بوا تموامي         

هاي مربوط، قائل بود. فارابي مدينه، اجتماع مدني و سياست مدني را داراي جايگاه و  ويژگي

 کند. ترين پديده را نهاد انساني و اجتماعي تلقي مي قش غايي دانسته، غايين

 مرتبة علم مدني

دانيم بوه ايون پرسوش     بندي کرده است، الزم مي حال که روشن شد فارابي علوم را رتبه

که اشاره شد علم مدني غايوت   اي دارد. البته چنان بپردازيم که علم مدني از نگاه او چه رتبه

اند، اما علم  مقدمة ديگر علوم« علم المنطق»و « علم اللسان»بندي فارابي  در طبقه علوم است؛

 روند. شمار مي طبيعي، تعاليم و علم الهي مقدمة علم مدني به

علم دراصطالح مشهور و اصلي را به ظواهر بور    احصاء العلومبر اين اساس، فارابي در 

ديگور، نظوام    بيوان  به 1داند؛ مرتبة وجودي مي گونه تقسيم کرده است و درواقع آنها را پنج پنج

حوزه علمي است. در ايون نظوام هرمرتبوة     علمي فارابي مرک، از پنج علم و درحقيقت پنج

بور مرتبوه و مراتو،     پيشين مقدم بر مرتبة پسين بوده، هرمرتبة بعدي و فراتر مترت، و مبتني

أ است و علم مدني، نه به عنوان ترتي،، علم الهي به مثابة علم مبد فروتر و قبلي است؛ بدين

مثابة مرتبة نهايي و درمقام علم اعلي و  علم آخر و صرفاً آخرين گستره يا حلقة علوم، بلکه به

 نمايد. علم غايي در نظام علمي وي رخ مي
                                            

کند و در کتاب  بندي کلي مي کار برده و سپس علوم را تقسيم ، تعبير مرات، علوم را بهاحصاء العلوم. او در مقدمة کتاب 1
يعني مرتبة هر علم همان است که علم از آن منشأ شده است. روشن است « مرتبة العلم الذي هو منه»گويد:  الجمع چنين مي

، محمد فارابي خيزد؛ محمدبن اند و ثانياً اين مرتبه از جايگاه عيني آنها برمي که از نگاه او علوم اوالً داراي مرتبة نفس االمري
 .32، صالجمع بين رأيي الحکيمن
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 ب( چيستي علم مدني

اي  هاي موادي  در مقابل علم طبيعي که مشتمل بر نظر در اجسام طبيعي است و علم به پديده

ست که در ارادة انسان نيستند و نيز علم الهي کوه نظور در آنچوه جسوم و جسوماني نيسوت و       ا

باشوند، علوم مودني     هايي است که موضوع ديگور علووم موي    بررسي اسباب اوليه و نهايي پديده

حال علم مدني به جنبة عملوي   درعين 1عبارت است از علم به آنچه مربوط به ارادة انسان است،

هاي مدني، يعني مدينه و اجتماع مودني و سياسوت    ايجاد، تغيير و تکميل پديده و راهبردي يا به

 2پردازد. بر جنبة نظري صر ، يعني کشف و شناسايي آنها مي مدني، عالوه

هواي   داند که به بررسي در مورد اشيا و پديوده  گذاري علم مدني را آن مي وي سب، نام

هاي مدني ماهيتي ارادي و عملي دارند و طبيعي  دهطور کلي، پدي پردازد؛ بنابراين، به ارادي مي

 يا جبري و غيرارادي نيستند.

 ج( بايستگي علم مدني

رسد. حال بوه   النفس به مرتبة اتصال با عقل فعال مي شناسي و علم عقل از ديدگاه جهان

 شأن ديگري از عقل توجه کنيم که فارابي بر آن تأکيد کرد؛ بدين معنا که او عقل را راهنماي

سوي سعادت خواند و سعادت غايت قصواي آدمي است. در نظر فارابي وصول  ما در سير به

به خير اعلي جز با علم نظري يقيني ميسر نيست. اما از آن نظر که کمال آدمي در اجتماع و 

شود، علم ديگري بايد باشد کوه در آن مبوادي عقلوي افعوال و      زندگي اجتماعي حاصل مي

 . اين علم منفک از علم نظري نيست، بلکه متفرع از آن است.ملکات فاضله معين شود

شود. در طي تحقيق در  گونه که هستند، نظر مي معموالً اگر در علم نظري به موجودات آن

شود که غايت وجود انسان و کمال اليق او چيسوت و   وجهة دوم عقل اين بح  روشن مي

داند که به  معنا را نيز در شأن کسي مي شود. فارابي تحقيق اين چگونه به اين کمال نايل مي

انود از:   کمال نظري رسيده باشد و کمال نظري شامل فضايل چهارگانوه اسوت کوه عبوارت    
                                            

 عنها التي الشيم و السجايا و األخالق و الملکات عن و اإلرادية السنن و األفعال أصناف عن يفحص فإنه المدني ا العلم أما. »1
 .23، صاحصاء العلوممحمد فارابي،  ؛ محمدبن« السنن و األفعال تکون
 الذي النحو على فيه ترتيبها في الوجه کيف و اإلنسان في موجودة تکون أن غيينب کيف و، تفعل ألجلها التي الغايات عن و. »2

 ؛ همان.«حفظها في الوجه و فيه وجودها يکون أن ينبغي
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. صناعات عملي. اين برعهدة رئويس  4. فضايل خلقي؛ 9. فضايل فکري؛ 2.فضايل نظري؛ 1

بارت اسوت از  وجود آورد و درواقع، سياست ع ها به مدينه است که اين فضايل را در مدينه

 1فعلِ ايجاد اين فضايل.

شود که علم مدني از اين نظر بايسته و ضروري اسوت کوه بحو      با اين بيان روشن مي
دربارة چگونگي رسيدن آدمي به فضايل چهارگانه و رسيدن به غايت قصووا را دربور دارد.   

ست، فارابي نيز گونه که بسياري از علماي اسالم معتقدند اخالق مقدمة ايمان ا درواقع، همان
معتقد است که کس، فضايل براي رسيدن به سعادت امري ضروري است که اين فضايل در 

 اند. اجتماع قابل تحصيل

 مدنيت بالطبع

داند. او اجتماع را به ناقص و کامل تقسيم  فارابي نيز مانند ارسطو آدمي را مدني بالطبع مي
شک، از ديدگاه  داند. بي ي و صغري ميکند و اجتماع کامل را شامل سه قسم عظمي، وسط مي

 اش به قانون و حکومت است.  بودن و نيازمندي بودن آدمي سياسي فارابي از مدني
نکتة درخور توجه اينکه فارابي برخال  ارسطو، با توجه به تعاليم و اعتقادات ديني و بر 

در بواب جامعوة   اثر پرورش يافتن در ميان امت اسالمي و همچنين آشنايي با قول رواقيوان  
ترين جامعة کامل دانسته و مدينه را جامعة وسط و کل مردم عالم را  بشري، خانه را کوچک

 2جامعة عظمي خوانده است.

 رئيس مدينه

در اصطالح فارابي رئيس مدينه واضع نواميس و معلم و مرشد مردم و مدير امور مدينه 

زيرا مردمان ازحي  فطرت  3رسند؛توانند به اين مقام ب است. روشن است که همة مردم نمي

اند و کسي شايستگي رياست دارد که صاح، فطرت قوي باشد و طريق سعادت را  متفاوت
 شناخته، طي کرده، به سعادت نائل گردد و به مقام هدايت خلق و تعليم مردمان رسيده باشد.

                                            
 . 23، صاحصاء العلوممحمد فارابي،  . محمدبن1
 و، القرية تليها و، األول المجتمع فاألسرة .اشده يبلغ ان الى تؤيده و ترعاه األسرة بغير يوجد ال فهو، بالطبع مدني االنسان ان. »2

 .98، صالجمع بين رأيي الحکيمينمحمد فارابي،  ؛ محمدبن«أسر مجموع هي
 .118،ص و مضاداتها المدينة الفاضلةآراء اهل همو، ، « اتفق انساناي  يکون أن يمکن ليس الفاضلة المدينة رئيس و. »9
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گويد:  ، ميتواند به چنين کمالي دست يابد فارابي در پاسخ اينکه رئيس مدينه چگونه مي

 1«.رئيس مدينه با فطرت قوي خود به عقل فعال پيوسته و علم را از آنجا فراگرفتوه اسوت  »

 االمين نيز ناميده است. فارابي عقل فعال را ملک وحي و روح

 صفات رئيس مدينه 

فارابي براي رئيسي مدينه که فطرت عالي دارد و از فيض عقل فعال و وحي برخووردار  

 2شمرد: رمياست، دوازده صفت ب

. 4. داراي حافظه قوي است؛ 9. قدرت فهم و سرعت انتقال دارد؛ 2. تام االعضاست؛ 1

. در خوردن و آشاميدن و 2. خوش سخن و صاح، بالغت است؛ 1زيرک و با فطانت است؛ 
. دوسوتدار راسوتگويي و   8. علم و تعليم و تعلم را دوست دارد؛ 2دار است؛  نکاح خويشتن

. عدل را دوست 10. روحي بزرگ دارد و دوستدار کرامت است؛ 3ت؛ دشمن دروغگويي اس
 . به دنيا اعتنا ندارد.12. صاح، عزم قوي و شجاع است؛ 11دارد؛ 

همچنين رئيس مدينه بايد استعدادهاي گوناگون و متفاوت و طبقات اهل مدينه را بشناسد 
 و بکوشد هرکس را به کمالي که شايسته و مستعد آن است برساند.

 انشين رئيس اولج

هاي يادشده فراهم نبود، رياسوت مدينوه بوه کسوي سوپرده       هرگاه مديري با همة ويژگي

 3مند باشد: شود که از صفات زير بهره مي

. قودرت اسوتنباط قووي دربوارة     9. عالم و حافظ شرايع و سنن باشد؛ 2. حکيم باشد؛ 1
قدرت تفکر قوي و استنباط  .4اموري داشته باشد که از سلف حکمي دربارة آن نيامده است؛ 

. 2؛. توان ارشاد و مديريت مردم را به شرايع داشته باشود؛  1در لحظات حساس داشته باشد
 توان بدني براي جنگ مستقيم داشته باشد.

البته اگر اين خصوصيات در شخص واحد يافت نشد و در ميان کساني پراکنده بود، همة 

 ن ميان صفت حکمت اهميتي ويژه دارد. آنان عضو شوراي رهبري خواهند شد. در اي
                                            

 .121. همان، ص1
 .ينةالمد، في خصال رئيس 28. همان، فصل 2
 .121، صو مضاداتها المدينة الفاضلةآراء اهل محمد فارابي،  . محمدبن9
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استفاده فارابي از القابي چون امام براي رئيس مدينة فاضله و نيز اشاره به اينکه جانشينان 
هواي   دست، نشانة گرايش توانند خود اهل تشريع باشند و مسائل ديگري ازاين رئيس نيز مي

 شيعي فارابي قلمداد شده است.

 انواع مدينه
ها شناخت سعادت و ارادة نيل به آن مؤثر اسوت؛ بنوابراين    بندي مدينه تقسيم ازنظر فارابي در
 دارد.   سوي آن گام بر مي اي است که سعادت حقيقي را شناخته، به مدينة فاضله مدينه
شناسند و توان فهم آن را نيز ندارند.  اهل اين مدينه سعادت حقيقي را نمي مدينة جاهله:

پذير است:  ظاهري است. اين مدينه خود به چند گونه تقسيم اهتمام آنان منحصر به خيرات

 1ضروريه، نذاله، خست، کرامت، تغل،، و جماعيه.

نهند، اما عمالً در  در اين جامعه، مردم به عقايد ناظر به مدينة فاضله گردن مي مدينة فاسقه:

 2گذارند. راه مدينة جاهله گام مي

تدريج در عقيده  اند، اما به همچون مدينة فاضله بودهساکنان اين مدينه در آغاز  مدينة مبدله:

 3اند. و عمل دگرگون شده

هاي نادرستي دارند و رئيس اول آن  اهل اين مدينة درباره مبادي جهان ديدگاهمدينة ضاله: 

 4مند از وحي بپندارد. حتي ممکن است خود را بهره

 ارکان مدينة فاضله 
اند. فارابي مدينوة فاضوله    ه، اساسي مهم در ايجاد مدينهاي در جامع هاي اداره نهادها و سيستم

 و ماليون. افاضل، ذوو االلسنه، مقدرون، مجاهدون 5داند: را استوار بر پنج رکن اساسي مي
هايي چون مبلغان  اند؛ ذوو االلسنه )سخنوران( گروه مقصود از افاضل حکما و انديشمندان

دهند؛ مقدرون به کساني چوون حسوابداران،    مذهبي، خطيبان و شاعران را در خود جاي مي
 کند؛  شناسان، طبيبان و منجمان اشاره مي هندسه

                                            
 .122، و مضاداتها المدينة الفاضلةآراء اهل محمد فارابي،  . محمدبن1
 .123. همان، 2
 . همان.9

 .همان. 4
 .21، صمنتزعةفصول ، همو. 1
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کنند؛ سورانجام، مقصوود از    اند که مدينه را از شر دشمنان محافظت مي مجاهدون کساني

 1پردازند. اند که به گردآوري اموال مي ماليون کساني چون کشاورزان و بازرگانان

 جهتين

و اجتماعي زمانة ما  ية مهم دارد که هريک براي دردهاي مزمن فکريفارابي چندين نظر

بندي علوم الگوي ماست و چنانچه از کربن فرانسوي نقل  مهم است. او در باب احصا و طبقه

 شد؛ تفکر اسالمي احتياج به معلم جديدي دارد. 

با يکديگر  بندي جوامع ازنظر تحول و چگونگي ارتباط اقسام جوامع تبادل فرهنگي و تقسيم

تواند با جامعوة ديگور    اي با هر مختصاتي نمي نيز در نظر فارابي تکليف روشني دارد و هرجامعه

 ارتباط برقرار کند. بررسي جدي اين مسئله براي معضل تعامل با غرب امري ضروري است.

ين الجمع باند؛ زيرا اينکه او با نوشتن کتاب  حق مؤسس فلسفة اسالمي دانسته فارابي را به

 هاي ديني را کاوش کرد.  هاي مهم مورد احتياج انديشه درواقع، انديشه رأيي الحنيمين

شود و به بحو    هاي فلسفي فارابي از فلسفه و توضيح فلسفي نظام عيني آغاز مي کتاب

« رئيس اول»شود. مدينة فاضلة فارابي حاکمي به نام  دربارة اجتماع و مدينة فاضله منتهي مي

شوود. او همچنوين دربوارة جانشوين رئويس اول       هنگ ديني نبي خوانوده موي  دارد که در فر

 کند که بسيار به انديشه امامت در شيعه نزديک است. خصوصياتي را ذکر مي

 منابع

درآمدي بر تاريخ فلسفة . جمعي از نويسندگان )زير نظر دکتر محمد فنايي اشکوري(، 1

 .1930ها )سمت(،  انساني دانشگاه ، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کت، علوماسالمي

، چ دوم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و ما و تاريخ فلسفة اسالمي. داوري اردکاني، رضا، 2

 1930انديشه اسالمي، 

                                            
ارابي به سياست ديني نزديک است. دکتر داوري سينا بيش از سياست ف شده توسط ابن . شايان ذکر است که سياست طرح1

کند بوه ناموة    سينا وقتي امور مهم سياست و مدينه و وظايف حکومت را ذکر مي دهد که ابن اردکاني احتمال قوي مي
 .224، صما و تاريخ فلسفه اسالمينظر دارد؛ رضا داوري اردکاني،  به مالک اشتراميرالمومنين
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