
  فاضله نهیدر مد ییاقتدارگرا یها واره نشان ارزیابیو  واکاوی 
  1سيد محمد هادي مقدسي

  چكيده
  
انتقاد قرار  نيدر معرض ا ،ياسالم كيكالس ياسيمطلوب در فلسفه س نهيعنوان مد فاضله به نهيمد

 يهـا  تغلـب را از گونـه   نـه يمد ك،يمسلمان كالس لسوفانياقتدارگراست. هرچند ف يا نهيدارد كه مد
از استبداد  ييگرااند. اما چون اقتدار دانسته زيفاضله را از آن متما نهياند و مد قرار داده رفاضلهيمدن غ
  .  رسد يبه نظر م يضرور ييفاضله با اقتدارگرا نهينسبت مد يتفاوت دارد، بررس كيكالس
بـودن   انهيبه اقتدارگرا حيهم بدون تصر ياند و برخ دانسته انهيفاضله را اقتدارگرا نهيسامان مد يبرخ

ـ اند. ا فاضله اذعان كرده نهيدر مد يياقتدارگرا يها واره آن، به وجود نشان  يهـا  واره مقالـه نشـان   ني
و سپس با اسـتفاده   ردهاستخراج ك يو غرب يبوم سندگانيفاضله را از متون نو نهيدر مد يياقتدارگرا

ـ  سي. رئپردازد يآن م يابيبه ارز ،يرياز روش تفس  يـي گرا ت، خطابـه و جمـع  اول، اشتراك آراء، نواب
. گردند يم يابيو ارز يمقاله بررس نياند كه در ا فاضله نهيدر مد يياقتدارگرا يها واره نشان نيتر مهم
هـا، بـر    واره نشان نياز ا كدام چيكه ه گردد  يمشده معلوم  بر شواهد ارائه هيبا تك نكهيا قيتحق جهينت
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  مقدمه
هـاي فيلسـوفان بـوده     انديشيدن درباره سامان مطلوب در اجتماع بشري، از نخستين دغدغـه 

نخسـتين  سـان در جهـان اسـالم، نخسـتين فيلسـوفان       است. هم در يونان باستان و به همان
اند. فيلسوفان پس از تأمل در مسـائل اساسـي مـاوراي طبيعـت و      طراحان مدينه فاضله بوده

تـرين مسـأله، چگـونگي سـامان      رس شوند و در دست عالَم طبيعي، به جهان انساني وارد مي
باشد كه بازيگر اصـلي آن، انسـانِ داراي اراده آزاد اسـت. تفـاوت جهـان       دادن به جهاني مي

عالَم طبيعت، دقيقاً در ارادي و غير ارادي بودن موجـودات درون آن نهفتـه اسـت.    انساني با 
حـال، تحصـيل    اي كه اختيار آنان ناديده گرفته نشـود و در همـان   گونه تنظيم احوال آدميان به

پذير گردد، هدف فيلسوفان از ترسـيم مدينـه فاضـله اسـت.      غايات شريف انساني نيز امكان
عنـوان بـازيگران    ها و تفسيرها، گاهي از جانب مردم ـ بـه   ي از تحليلا مدينه فاضله در شاخه

گيرد، و گاهي هم از منظـر غايـات عـالي انسـاني كـه       اصلي آن ديار ـ مورد ارزيابي قرار مي 
رسد. شايد بتوان ايـن   نظر مي تر به ظاهراً وصول به آن در مدينه فاضله از هر جاي ديگر آسان

دربـاره مدينـه فاضـله فيلسـوفان مسـلمان را در دو بخـش        هـا و تفسـيرها   شاخه از تحليـل 
(فيرحـي،   بندي كرد؛ تفسيري كه بر وجود نظم اقتـداري در مدينـه فاضـله تأكيـد دارد      دسته

دانـد (اميـدي،    ساالرانه مـي  سامان مدينه فاضله را مردم و تفسير ديگري كه )332، ص1378
  ).  39، ص1396

پـردازد و    به بررسي مستندات و ادله تفسـير اول مـي   اين مقاله با قطع نظر از تفسير دوم،
باشـد را گـردآوري و    كند تا هر آنچه حاكي از اقتـدارگرايي در مدينـه فاضـله مـي     تالش مي

كه در اوايل قـرن   ي استاسيس يها از نظام يديگونه جد 1سپس ارزيابي نمايد. اقتدارگرايي

                                                                                                                     
1. Authoritarianism. 
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داشـت و نـه بـا     كيكالسـ  يكتاتوريبا د يكشورها ظهور نمود كه نه شباهت يدر برخ بيستم
تفـاوت   تـوان اسـتبداد و ديكتـاتوري مـدرن دانسـت.      درواقع اقتدارگرايي را مي .يدموكراس
اسـت.   اسـت يمـردم در س  گاهينقش و جا افتني رييدر تغ كيكالس يكتاتوريبا د يياقتدارگرا

ـ نما ياست و براساس آن عمل مـ  ديقانون مق هيشب يزياوالً حكومت به چ يي،در اقتدارگرا  دي
 ).131، ص1388(آرنـت،   شـود  يمحدود داده مـ  ياسيبه مردم اجازه مشاركت س جهينت درو 
ـ را ن» اعتقـاد «، »اطاعـت «دارد، عالوه بـر   اريكه در اخت ييزارهاحكومت با اب اًيثان از مـردم   زي

  .)80، ص1389(راش،   كند يطلب م
تحليـل اقتدارگرايانـه از مدينـه فاضـله را انعكـاس      پيشينه اين تحقيق، آثاري هستند كـه  

توان در دو دسته جاي داد. دسته اول، آثاري كـه بـه اقتـدارگرا بـودن      اند. اين آثار را مي داده
انـد؛ ماننـد كتـاب     گرا بودن آن) تصـريح كـرده   مدينه فاضله يا چيزي شبيه آن (مانند وحدت

و مقالـــه  )334- 332، ص1378(فيرحـــي،  » قـــدرت، دانـــش و مشـــروعيت در اســـالم«
) 68- 49، ص1396(قرباني و اميدي،  » مشاء ياسيدر فلسفه س ييگرا و كثرت ييگرا وحدت«

ي اقتـدارگرايي در مدينـه فاضـله اذعـان دارنـد؛      ها واره و دسته دوم آثاري كه به وجود نشان
ن فاضـله:  فلسـفه سياسـي اديـا   «اند؛ مانند كتـاب   هرچند به اقتدارگرا بودن آن تصريح نكرده

تبعيض و خشونت در مدينه فاضله فارابي: «و مقاله  )Parens, 2006, p76-95( » معرفي فارابي
  .)L’Arrivee, 2014, p441-446( » پاسخ به عليرضا اميدبخش
گردنـد:   واره اقتدارگرايي در مدينه فاضـله بررسـي و ارزيـابي مـي     در اين مقاله پنج نشان

  گرايي. خطابه و جمع رئيس اول، اشتراك آراء، نوابت،

  رئيس اول
اقتدارگرايانـه از مدينـه فاضـله اسـت. براسـاس        واره در تحليل ترين نشان ، مهم»رئيس اول«

ديدگاه يكي از نويسندگان، چون نظام مدينه فاضله از سوي فيلسوفان اوليـه بـر نظـام عـالَم     
پـايين سـامان   مراتبـي از بـاال بـه     صـورت سلسـله   مبتني شده است كه در آن موجـودات بـه  

اند، در نتيجه رئيس مدينه در رأس هرم اجتمـاع قـرار دارد و از رياسـت اقتـداري بـر       گرفته
بايسـتي از رئـيس   » در همـه مـوارد  «و مردم  )332، ص1378(فيرحي،  مردم برخوردار است 

). نويسنده ديگري معتقد است مردم در مدينه فاضله فاقد 335برداري كنند (همان، ص فرمان
طور كه در ساختار قدرت در دوره  هستند و در ادني درجات مدينه قرار دارند. همان جايگاه
رو در چنـين نگـرش    اصالت دارد. ازاين» رئيس«اصالت دارد، در مدينه فاضله » سلطان«ميانه 
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. نويسنده )191- 188، ص1395(احمدوند،  به سياست، خصال قوي اقتدارگرايي وجود دارد 
قدرت اين مسـأله را تحليـل كـرده اسـت. رئـيس مدينـه در فلسـفه        ديگري از زاويه تمركز 

هـاي معرفتـي و    رود. او چـون از شايسـتگي   شمار مي سياسي مشاء، مظهر قدرت و اقتدار به
اخالقي برخوردار است، تدبير امور شهروندان را بـه عهـده دارد. همـه قـدرت در انحصـار      

ردار باشـد، بايـد مسـتقيماً از او    رئيس اول است و هر فرد ديگري بخواهد از قـدرت برخـو  
  .)59- 57، ص1396(قرباني و اميدي،  دريافت نمايد 

حاصل آنكه برخي نويسندگان معتقدند تعيين حقوق و اختيارات گسـترده بـراي رئـيس    
اول، به معناي نفي اختيار و اراده مردم و پذيرش حقوق حداقلي بـراي آنـان اسـت. در نقـد     

توان بيـان كـرد كـه اختيـارات رئـيس اول، منافـاتي بـا         نكته ميبه چهار  با توجهاين مسأله، 
رعايت حريت و آزادگي مردم ندارد و نتيجه آنكه رئيس اول در مدينـه فاضـله، از ايسـتاري    

  اقتدارگرايانه برخوردار نيست. اين چهار نكته عبارتند از:
ذاري . رئيس اول از برترين فضـايل نظـري و عملـي برخـوردار اسـت. بنـابراين واگـ       1

القاعده اشكال ندارد. پيش از تبيين اين مطلـب، ذكـر ايـن نكتـه      اختيارات گسترده به او علي
يـا  » حكـيم «تـرين مرتبـه رياسـت بـراي      ضروري است كه در فلسفه سياسي اسالمي، عالي

همان كسي اسـت كـه بـه او    » فيلسوف«يا » حكيم«ثابت است. به تصريح فارابي، » فيلسوف«
» امـام «و » نبـي «، »شـارع «همان » حكيم«. بنابراين )89، صق 1421ابي، (فار شود  مي» وحي«

اطـالق  » فيلسوف«كه از جهت داشتن فضايل نظري بر او  )139، صم2002رشد،  (ابن است 
هرحـال   نامند. به مي» شارع«طوركه محدثان او را  ؛ همان)92، ص بم/1995(فارابي،  شود  مي

از ديگران ممتاز است و انقياد و تبعيت سايرين از او  اين شخص به دليل دريافت الهام الهي،
  .)253، ص 1387(نصيرالدين طوسي،  صرفاً مستند به مؤيد بودن او به تأييد الهي است 

بـر روي زمـين اسـت    » خليفه خـدا «گردد كه چنين شخصي  با حفظ اين مقدمه، بيان مي
اي  ه از اختيارات گسـترده ك )604، ص1380ين شيرازي، الد صدر  ؛ 4، ص1380(سهروردي،  

سـلطان عـالم   «سـينا، او   برخوردار بوده و امور مردمان به او واگذار شده است. به تعبيـر ابـن  
كند كـه زنـدگي اجتمـاعي     گونه استدالل مي سينا براي ضرورت نبوت، اين است. ابن» ارضي
امان هـاي پسـنديده جعـل نمايـد، سـ      ها بدون حضور كسي كه بتواند قـوانين و سـنت   انسان
يابد. احتياج به چنين كسي بيش از نياز به روييدن مو بر ابروهاست و اگـر چنـين كسـي     نمي

سـينا از ايـن    وجود نداشته باشد، نوع انسان در معرض هالكـت قـرار خواهـد گرفـت. ابـن     
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هـايي كـه توسـط     كند و به مواردي از قوانين و سنت ياد مي» سانّ و معدّل«شخص با عنوان 
د (مانند قوانين و سنن عبـادي، قـوانين معـامالتي، قـوانين نظـامي، قـوانين       شو وي جعل مي
سينا، كسي كـه واجـد شـرايط نبـوت      كند. در نگاه ابن هاي اخالقي) اشاره مي كيفري و سنت

خليفه خـدا  «، »رب انساني«باشد، داراي اختيارات متناسب نيز هست، و اين شخص درواقع 
                                                                              .)508- 487، ص1376سينا،  (ابن ت اس» سلطان عالم ارضي«و » در زمين
المتألهين استدالل جالبي بر ضرورت خليفه دارد كه با توجـه بـه اهميـت آن، عـين      صدر

  كنيم. كالم او را نقل مي
الواجبة للـذات األزلیـة و الصـفات العلیـة اعلم إّنه لّما اقتضی حکم السلطنة : إشراق کمالی

بسط مملکة االلوهیة، و نشر لواء الربوبیـة بإظهـار الخالئـق و تحقیـق الحقـائق، و تسـخیر 
األشیاء و إمضاء األمور، و تدبیر الممالك و إمداد الدهور و حفظ مراتـب الوجـود و رفـع 

لبعـد -  جـداً  واسطة بعیداً  مناصب الشهود، و کان مباشرة هذا األمر من الذات القدیمة بغیر
حکم الحکیم سبحانه، بتخلیف نائـب ینـوب عنـه  - المناسبة بین عّزة القدم و ذّلة الحدوث

  .)٣٠٢، ص٢، ج١٣۶۶ین شیرازی، دال (صدر  التّصرف و الوالیة، و الحفظ و الرعایة يف

 بـراي خليفـه بيـان شـده    ») تدبير ممالـك «اي (ازجمله  در اين عبارت، اختيارات گسترده
است. با اين استدالل كه امكان صدور اين شئون از خداوند، بدون واسطه و مستقيماً وجـود  

با يكديگر تنافر دارند. پس بايد كسي بـه وسـاطت   » ذلت حدوث«و » عزت قدم«ندارد؛ زيرا 
در نتيجه چنـين كسـي   ». حدوث«اي از  دارد و هم بهره» قدم«اي از  برگزيده شود كه هم بهره

ها بتوانند  ا و صفات الهي برخوردار است و هم صورت انساني دارد تا ساير انسانهم از اسم
روح «است. باطن آن همـان  » ظاهر«و » باطن«با او اُنس بگيرند. اين حقيقت وجودي داراي 

است كه طبيعت و ساير قواي طبيعـي در خـدمت او قـرار دارنـد و ظـاهر آن همـان       » اعظم
المتـألهين   شـود. صـدر   كه همه موجودات را شامل ميصورت جهان از عرش تا فرش است 

كـار رفتـه اسـت     داند كه در لسان محققين بـه  مي» انسان كبير«اين حقيقت وجودي را همان 
(مصـباح يـزدي،    بتواند كارهـاي خـدايي كنـد    » خليفه«(همان). مالك خالفت اين است كه 

  واهد داشت:هيچ معنايي نخ» خالفت«صورت،  ؛ زيرا در غير اين)359، ص1391
ــه لکــن علــی وجــه أضــعف ،الخلیفــة نائــب للمســتخلف ــا یفعل ــم یکــن  ،یفعــل م و إال ل

  .)٧٩٣، ص٢، ج١٣٨٢، شیرازی یند(صدرال  خلیفة

منظور تحقق هدف رياست لحـاظ   اي به . چون براي رئيس اول خصال و شرايط گسترده2
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فيلسـوفان سياسـي مسـلمان،    شده است، اختيارات او اقتدارگرايانه نخواهد بود. توضيح آنكـه  
انـد تـا حـدود اختيـارات او را. محـدوده       بيشتر شرايط رئيس اول را مورد مطالعـه قـرار داده  

باشد كه راهنمايي آدميـان بـه سـعادت اسـت.      اختيارات رئيس اول ناظر به هدف رياست مي
 سنگ بودن هدف رياست از سوي سو و گران ضرورت تعادل ميان اختيارات و وظايف از يك

گردد. فارابي اتصال به عقل فعـال را   شماري براي رئيس اول مي ديگر، سبب لحاظ شرايط بي
داند و افزون بر آن، دوازده ويژگي براي رئيس اول و شش  شرط بنيادين براي رئيس مدينه مي
رشـد   . همچنين ابـن )125- 122، ص الفم/1995(فارابي،  كند  ويژگي براي رئيس ثاني بيان مي

، )12، ص1380(سهروردي،  ، سهروردي دو شرط )141- 140، صم2002رشد،  بن(ا نه شرط 
، شهرزوري )302- 301، ص 1387(نصيرالدين طوسي،  خواجه نصيرالدين طوسي هفت شرط 

 )254، ص 1391(دوانـي،   ، دواني هفت شرط )583- 582، ص1383(شهرزوري،  هفت شرط 
بـراي رئـيس اول    )619- 618، ص1380ين شـيرازي،  دال (صدر المتألهين دوازده شرط  و صدر

االعضا بودن، برخورداري از  اند. برخي از شرايط رئيس اول، طبيعي هستند؛ مانند تام ذكر كرده
صورت رسا و بليـغ. برخـي ديگـر هـم      قوه فهم كامل، فطنت و هوش و توان سخن گفتن به

ري دانش و تعليم دا آوري ثروت، دوست باشند؛ مانند خودداري از شهوات و جمع اكتسابي مي
داشت عدل و نكوهيدن ظلم و كاربست انصاف در ارتباط با مردم و پرهيز  آن به ديگران، پاس

خوانند. آنچـه اقتـدارگرايي را از حـريم     از لجاجت هنگامي كه او را به عدل و انصاف فرا مي
ي كـه  ا گونه گرداند، شرايطي است كه براي رئيس اول ذكر شده است، به رئيس اول خارج مي

رانـي توسـط    با تكيه بر آن شرايط از كاربست اراده شخصي و اميال نفسـاني در مقولـه حكـم   
اي  شود و چون شرايط رياست با هدف رياست سازگاري دارند، زمينه رئيس اول بازداشته مي

  گردد تا او بتواند آدميان را به سعادت راهنمايي كند. فراهم مي
كه رئيس اول حـق   نحوي سب با خود برخوردار باشند، به. اگر مردم نيز از اختيارات متنا3

  عبارت توان اختيارات رئيس اول را اقتدارگرايانه دانست. به مداخله در آن را نداشته باشد، نمي
توان به اقتدارگرايانه بودن اختيارات رئيس اول حكم نمود كه براي مردم  ديگر، در صورتي مي

طوركـه در حكومـت اقتـدارگرا     نشـده باشـد؛ همـان    هيچ محدوده معيني از اختيارات فـرض 
كه فيلسوفان مسـلمان محـدوده وسـيعي از اختيـارات را بـراي مـردم        گونه است. درحالي اين

گرايي در مدينه فاضله، موارد اختيار مردم در مدينـه فاضـله بيـان     اند. در قسمت جمع پذيرفته
  گردد. مي
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مقيد به هدف رياست اسـت. فـارابي پـس از    . اختيارات رئيس اول مطلق نيست، بلكه 4
رو به معلم و  توانند به سعادت نائل شوند و ازاين تنهايي نمي ها به اشاره به اينكه تمامي انسان

توانـد آنهـا را انجـام     تنهايي نمي فقط در اموري كه فرد به» رئيس«گويد  مرشد نياز دارند، مي
دسـت   در ايـن عبـارت فـارابي بـه    » ذلك الشئفي «دهد رياست دارد. اين مطلب از عبارت 

  آيد: مي
فهـو  ،و من کانت له قوة علی أن یرشد غیره إلی شيء ما و یحمله علیـه أو یسـتعمله فیـه

ــیٌس  فــي ذلــك الشــيء علــی الــذي لــیس یمکنــه أن یفعــل ذلــك الشــيء مــن تلقــاء  رئ
  .)٨٧، صق ١۴٢١(فارابی،   نفسه

ساز آن  تنها در شناخت سعادت و امور زمينه ها گويد انسان در عبارت ديگري، فارابي مي
بسا يك فـرد بـه راهنمـايي     چه». بل يحتاج في ذلك إلى معلم و مرشد«به راهنما نياز دارند: 

اندك نياز داشته باشد و فرد ديگري به راهنمايي بسيار (همان) محتاج باشد. درواقـع، چـون   
او با توجه به احـوال فـردي   » رياست«و » راهنمايي«باشد، حيطه  مي» راهنما«منزله  به» رئيس«

گردد. بنابراين احوال شخصي و حتي بخشـي از احـوال    كه به راهنمايي نياز دارد سنجيده مي
» رياست اقتـداري «مدني مردمان از حريم رياست رئيس خارج است و اين ادعا كه رئيس از 

بايسـتي از  » وارددر همـه مـ  «و ديگران  )334، ص1378(فيرحي،  بر ديگران برخوردار است 
برخـي  «آيد؛ چراكه مردمان در  نظر مي )، نادرست به335برداري كنند (همان، ص رئيس فرمان

دارد نـه اقتـداري. محـدود    » رياسـت ارشـادي  «كنند، و رئيس نيز  به رئيس مراجعه مي» امور
د ها فطري هسـتن  اي از معقوالت و دانستني باشد كه دسته رو مي بودن رياست رئيس اول ازآن

. )82، صق 1421(فـارابي،   نماينـد   و آدميان بدون نياز به معلـم و مرشـد، آنهـا ر ادراك مـي    
صورت فطري استعداد بيشتري نسبت به برخي فضـايل و صـنايع محـدود     ها به اغلب انسان

دهند. حال اگر بر اثر تكرار، به آن امـور   دارند و در نتيجه آنها را با سهولت بيشتري انجام مي
ترين فرد خواهد  صورت هر فرد در برخي فضايل و صنايع خاص، كامل يند، دراينعادت نما

. صدرالمتألهين نيز اختيـارات رئـيس اول را فقـط تشـريع     )33- 31، صم 1993(فارابي،  بود 
توانـد   . بنـابراين انسـان مـي   )614، ص1380، شـيرازي  يند(صـدرال  داند  عبادات و سنن مي

اي كه از تعليم  گونه دست آورد؛ به تكيه بر فطرت و عادت به اي از معقوالت را صرفاً با دسته
  نياز باشد. و ارشاد رئيس اول بي

 ييفاضـله بـا اقتـدارگرا    نـه ينسـبت مد تعيـين  در  ،ياسيهدف اقتدار س ليتحل يطور كل به
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 فيلسـوفان و  است يآدم نشيسعادت قصوا هدف آفردر فلسفه سياسي اسالمي، گشاست.  راه
 يو روحان ياتصال عقالن از طريق. سعادت قصوا كند يم يبه آن را واكاو يابي دست يچگونگ

ـ گ اسـت كـه بـدون بهـره     يا گونـه  انسان بـه  عتيهرچند طب د؛يآ يم ديبا عقل فعال پد از  يري
مقدمـه   يسـعادت بـدن   ني. بنـابرا ابـد يدست  يبه سعادت عقالن تواند ينم يجسمان يابزارها

 نهيزم ،مسلّم آن است كه معقوالت و تصوراتامر هرحال،  است. به يوصول به سعادت عقالن
ـ در ا قاًيرا دق ياسياقتدار س شهي. رندكن يفراهم م يآدم يقصوا را برا عادتس ـ مطلـب با  ني  دي

و  يگـر ياز انسان د گرفتن يارياز معقوالت را بدون  يا دسته تواند يم يجست كه هرچند آدم
ـ از معقوالت هستند كه فعل يا اما دسته ،آورددست  به شيصرفاً از صقع نفس خو آنهـا در   تي

و  يو عملـ  ينظر لياز فضا يبرخوردار لسوف،يدارد. منشأ اقتدار ف ازين »ميتعل«به  ينفس آدم
 يا مالزمـه  رو، ازايـن قدر امكان اسـت.   به ها نهيها و مد در امت ليآن فضا جاديتوان ا نيهمچن

ـ م ،گريد عبارت و به »استير«و » دانش« انيم در . گـردد  مـي برقـرار  » ملـك «و  »لسـوف يف« اني
از صـناعت و   يبلكه بـا برخـوردار   .رديگ يتعلق نم يخارج اءياقتدار تام به اش انديشه فارابي،

اوالً هـر اقتـدار و    ،پـس . ابدي يقوام م ،از معرفت و فكر است يكه مستلزم برخوردار لتيفض
دانست و  االطالق ياقتدار عل توان يباشد را نم يو فكر يمعرفت يها شهياز ر يكه عار يتسلط
همـان   ديرا با االطالق يعل يروا فرمان اًيثان .باشد يناقص نم اقتداراز  شتريب يزيكم آن چ دست

، م/ب1995(همـو،   »لسـوف يالف نهيهو بع االطالق يفلذلك، صار الملك عل« :دانست لسوفيف
مطلـق و نامحـدود    ،»اسـت ير«و » دانش« انيماز نظر دور داشت كه مالزمه  دي). اما نبا93ص

در  "ب"كـه فـرد    شـود  يثابـت مـ   يهنگـام  "ب"بـر فـرد    "الف"فرد  استيبلكه ر .ستين
 اسـت ياز دانـش، ر  يو در صـورت برخـوردار   سـت ياز دانش برخوردار ن ينيموضوعات مع

مراجعه آگاهانه  كي "الف"به فرد  "ب"و اساساً مراجعه فرد  گردد يم يمنتف "ب"بر  "الف"
در  ارياراده و اخت تيفاضله به مدخل نهيمد فياز تعر شيپ ياست. شاهد آنكه، فاراب ياريو اخت

 :دانـد  يممكن م يا هيفاضله را در هر ناح نهيو تحقق مد كند يم حيشرور تصر نيو همچن ريخ
أن  مكني نةيواالرادة... فلذلك كل مد اريباالخت نالي كونيأن  قةيالحق يف ريولما كان شأن الخ«
كمتر آن  ديكه شا يارابفرض ف گر،يد  عبارت ). به113، صم/الف1995(همو، » بها السعادة نالي

و با هدف وصول بـه سـعادت و    شيخو »ارياخت«ها با  آن است كه انسان گرداند يرا آشكار م
 نـه يدر مد استير رو ني. ازادنكن يمراجعه م لسوفيعلوم و معارف ناقصشان، به ف ليتكم يبرا

  است. »يارشاد استير« لياز قب ،فاضله
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  اشتراك آرا
هاي اقتدارگرايي در مدينه فاضله اسـت. اشـتراك    واره اشتراك آرا و افعال يكي ديگر از نشان

هاي مدينه فاضله است؛ به اين معنا كه همه مردم به برخـي امـور    آرا و افعال يكي از ويژگي
دهنـد. در نگـاه فـارابي، اجـزاي مدينـه فاضـله از        اعتقاد داشته و برخي از كارها را انجام مي

 نيرالدينصـ . خواجـه  )70، صم 1993ابي، (فـار  برخوردارند » اتفاق رأي«و » اشتراك در آرا«
و اما مدينه فاضله اجتماع قومى بود كه... هر آينـه  « گويد: در تعريف مدينه فاضله مي يطوس

ـ )280، ص 1387(نصـيرالدين طوسـي،    » آرا ...در ميان ايشان اشتراك بود در نيـز در   ي. دوان
 لحهعتقادات حقه و اعمـال صـا  را در ا شانيا نهيهر آ« نويسد: توصيف اهالي مدينه فاضله مي

متوافق باشـد و   شانيا ريس قهياحوال، طر نيو تبا اشتراك باشد، و با وجود اختالف اشخاص
  .)244، ص 1391(دواني،  » شوند يمتأد تيغا كيهمه به 

گـرا   برخي نويسندگان با تكيه بر وجود آراي اشتراكي و همچنين وحدت غايت، وحدت
اند. از نگاه آنان اساس تجمـع در مدينـه فاضـله، وحـدت      استنتاج كردهبودن مدينه فاضله را 

هـا   بيني مشترك است و همـين سـبب تمـايز مدينـه فاضـله از ديگـر مدينـه        انديشه و جهان
ناميـده و  » آراي اهـل مدينـه فاضـله   «هـايش را   رو فارابي عنوان يكي از كتاب شود. ازاين مي

- 54، ص1396(قربـاني و اميـدي،    كافي نبوده است  ، به نظر وي»مدينه فاضله«ظاهراً عنوان 
را از منظـر فـارابي    1»اشتراك آرا و افعـال «گران غربي) مسأله  (از پژوهش» جاشوا پرنز. «)55

حـاكم بايـد تمثـيالت و    «دهـد كـه    چنين گزارش مي كند. او ديدگاه فارابي را اين بررسي مي
هـا و شـهرها قابـل     كه براي همـه ملـت  اي ترسيم نمايد  گونه تصورات از حقايق نظري را به

هاي متنوعي دارند و  ها شخصيت كند كه ملت گونه نقد مي سپس او آن را اين». پذيرش باشد 
كننـده سـعادت آن ملـت نخواهـد بـود       هاي يك ملت بر ملت ديگـر، تـأمين   تحميل ويژگي

 )Parens, 2006, pp95, 76(تـوان يـك    نمي«نويسد:  . نويسنده ديگري با تأييد ديدگاه پرنز مي
هـاي جفاكارانـه يـك حـاكم بـراي       حل را براي همه جوامع سياسي طراحي كرد. تالش  راه

» دنبـال داشـته اسـت    بار بـوده و بـدبختي را بـه    انتقال تمدن به يك ملت ديگر، اغلب فاجعه
 )L’Arrivee, 2014, p446(. 

كننـد.   سـي را انكـار مـي   درواقع، اين نويسندگان نقش اشتراك آرا در سامان جوامـع سيا 
صورتي مصنوعي از آراي مشابه يكديگر  عالوه، چنين گمان دارند كه اهالي مدينه فاضله به به

                                                                                                                     
1. Common opinions and actions. 
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برخوردارند. در ارزيابي اقتدارگرا بودن اشتراك آرا در مدينه فاضله، توجـه بـه چهـار نكتـه     
  ضروري است.  

معـه سياسـي بـه سـامان     ترين آراي اشتراكي، اساساً هـيچ جا  بدون برخورداري از كم. 1
بنابراين اشتراك آرا بـه حكومـت اقتـدارگرا اختصـاص نـدارد. بلكـه نحـوه        نخواهد رسيد. 

هـا   باشد، بـا سـاير حكومـت    كارگيري آن در حكومت اقتدارگرا كه بر پايه جبر و اكراه مي به
پــردازان ليبراليســت كــه ايــدئولوژي خــود را در برابــر  رو حتــي نظريــه تفــاوت دارد. ازايــن

هاي خود نيز بر ضرورت يك عنصر معرفتـي كـه    پردازي دهند، در نظريه قتدارگرايي قرار ميا
كه يكي از جديـدترين  » جان رالز«اند. براي مثال،  مورد پذيرش عمومي قرار دارد تأكيد كرده

اصـرار  » برداشـت مشـترك از عـدالت   «ها درباره عدالت را ارائه نموده، بـر ضـرورت    نظريه
. او معتقـد اسـت هرچنـد افـراد در جامعـه      )396 و104، 40، ص1390الـز،  (ر بسياري دارد 

انـد   داراي اهداف و غايات متعددي هستند، اما همگان اصول عـدالت را پذيرفتـه   1مند سامان
  ). بنابراين يك نظام دادگر بايد بتواند پشتوانه و تأييد خـودش را بيافرينـد. بـه   34(همان، ص

ساماندهي شود كه تلقي مشابهي از عدالت در اعضاي خود پديـد   اي گونه معنا كه بايد به  اين
  ).395آورد و اشتياقي مؤثر براي كنش بر پايه قواعد آن را موجب گردد (همان، ص

. اشتراك آرا و افعال صرفاً در امور كالن مدينه است، نه امور جزئي. محدوده اشـتراك  2
ترين فيلسـوفان كالسـيك مسـلمان كـه      مهاي مختلف از سوي فارابي، يكي از مه آرا، با بيان

فصـول  «ها درباره ايـن مسـأله از آنِ اوسـت ترسـيم شـده اسـت. فـارابي در         بيشترين بحث
» فـی المبـدأ و فـی المنتهـی و فیمـا بینهمـا«، اشتراك آرا را در سه چيز كه عبارتنـد از  »منتزعه

د، چگونگي آفرينش داند: الف) اشتراك نظر درباره وجود خداوند و ساير موجودات مجر مي
جهان و انسان، جايگاه انسان در مقايسه با خداوند و ساير موجـودات مجـرد. ب) اشـتراك    

است. ج) اشتراك نظر درباره چيستي افعالي كـه  » سعادت«نظر درباره غايت حيات كه همان 
(فـارابي،   شـود   رساند كه شامل تمامي عرصه سياست و اجتماع مي مي» سعادت«انسان را به 

 )96، صق1421، همو( ، جايگاه و كاركرد رئيس اول السیاسة المدنیـة. او در )70، صم 1993
، توافق بـر ماهيـت رؤسـا و جانشـينان رئـيس اول و همچنـين       آراء أهل المدینة الفاضلةو در 
را بـه گسـتره    )143- 142، ص الـف م/1995، همو( هاي مغاير با مدينه فاضله  ها و امت مدينه

  اشتراك آرا افزوده است.
                                                                                                                     

1. well-ordered society. 
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گيرد  هاي نظري كالن را دربرمي دهد اشتراك آرا صرفاً بنيان تأمل در موارد فوق نشان مي
نمايـد.   بيني و غايات سياست بوده و حركت عمومي شهروندان را تنظيم مي كه ناظر به جهان

ارتبـاط نـدارد، از    بنابراين امور جزئي و خصوصي و هر آنچه بـه حركـت عمـومي اجتمـاع    
  حريم اشتراك آرا خارج است.

. اشتراك آرا و افعال سبب همبستگي اجتماعي شده و زمينـه تحقـق كمـال انسـاني را     3
نمايد. فارابي معتقد است: اشتراك آراي اهل مدينه درباره چيستي سـعادت همـراه    فراهم مي

هـاي   ورتاً سبب ايجاد تمامي گونهگرداند، ضر با انجام دادن افعالي كه انسان را به آن نائل مي
نصيرالدين طوسي اشتراك افعـال را   .)71، صم 1993، همو(  1شود محبت ميان اهل مدينه مي

داند. هرچند اهل مدينه فاضله از جهت شخصـيت بـا    براي انسان مي» كمال«ساز تحقق  زمينه
باشـند، افعـالي    دنبال رسـيدن بـه سـعادت مـي     يكديگر تفاوت دارند، اما ازآنجاكه همگان به

ديد عقلـي و  سـ تهـذيب و ت ه م بمقو ،در قالب حكمت«هم  شود؛ آن يكسان از آنان صادر مي
281، ص 1387(نصيرالدين طوسي،   »قوانين عدالت و شرايط سياسته ر بمقد(.  

ترين شاهد بر اقتدارگرايانه نبودن اشـتراك آرا آن اسـت كـه وجـود آرا و افعـال       . مهم4
انكار هرگونه آرا و افعال اختصاصي نيست. فارابي معتقد است افزون بر آرا مشترك، مستلزم 

و افعال اشتراكي، هر قشري از اقشار مدينه فاضله داراي آرا و افعـال اختصاصـي اسـت كـه     
  ، در گروي آرا و افعال اشتراكي و اختصاصي است:»سعادت«نائل آمدن به 

ونها و یفعلونها، و أشیاء أخر من علم و عمل و أهل المدینة الفاضلة لهم أشیاء مشترکة یعلم
کل رتبة و کل واحد منهم. انما یصیر کل واحـد فـی حـّد السـعادة بهـذین، أعنـی  یخص

(فـارابی،   أهـل المرتبـة التـی هـو منهـا بالمشترك الذی له و لغیـره معـا، و بالـذی یخـص
 .)١٣٠، ص الفم/١٩٩۵

فان؛ چراكه معرفت فيلسوفان بـه امـور   آراء اختصاصي به عامه مردم تعلق دارد، نه فيلسو
كالن مدني ـ كه ذكر آن گذشت ـ بر پايه برهان مبتني اسـت و كثـرت در آن راه نـدارد. امـا      

شوند، ممكـن اسـت دچـار تكثـر آرا      از امور فوق آگاه مي 2عامه مردم چون بر پايه محاكات
ان نزديك است و گاه از شود، گاه به بره شوند؛ زيرا اموري كه در محاكات از آن استفاده مي

                                                                                                                     
توضيح آنكه محبت از ديدگاه فارابي داراي سه قسم است؛ محبت به دليل اشتراك در فضيلت، محبت بـا انگيـزه    .1

  ).70، ص1993منفعت و محبت با انگيزه لذت (فارابي، 
 دهيم. گرايي بيشتر توضيح مي درباره محاكات در قسمت جمع .2
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آن فاصله بسياري دارد. بنابراين در محاكات بايد از اموري استفاده شود كه بـراي اهـل يـك    
هـا و   توان مدينـه  تر است. نتيجه آن است كه مي تر و پذيرفتني شده مدينه يا يك ملت شناخته

امـا   هسـتند. » سـعادت «اي را فرض نمود كه همگي در تالش براي كسـب   هاي فاضله ملت
،  همـان ( هـا نيـز برخوردارنـد     افزون بر آراي مشترك، از آرائـي مغـاير بـا آراء ديگـر مدينـه     

  .)144- 143ص

  نوابت
هاي اساسي اقتدارگرايي، كاربست خشونت در روابط ميان حاكمان و مردمـان   يكي از ويژگي

ناپذير  براي نابود كردن مخالفان و امكان هايي، در چنين حكومتارعاب خونين و شديد است. 
اي كـه   واره نشـان  .)265، ص1394(آرنـت،   رود  كار مـي  به آميز ساختن هرگونه عمل مخالفت

اسـت. در بررسـي اقتـدارگرا بـودن     » نوابـت «داللت بر وجود خشونت در مدينه فاضله دارد، 
گـران غربـي در تحليـل     پژوهشاز » رابرت الريوي«ايستار مدينه فاضله درباره نوابت، ديدگاه 

هـاي   دهيم. به باور الريوي، فـارابي مجـازات   مسأله نوابت از منظر فارابي را مورد نظر قرار مي
. در تحليـل او، دو  )L’Arrivee, 2014, p.441( كند  الزم و اجباري براي جرايم فجيع را رد نمي

  نكته وجود دارد كه بررسي و ارزيابي آن الزم است: 
فارابي قبول دارد گاهي خشونت براي محافظت از جامعه سياسي ضـروري   نخست آنكه

هـاي متنـوعي از مخالفـان مدينـه فاضـله هسـتند،        كه گروه 1رو او درباره نوابت است. ازاين
دهـد. البتـه    كارگيري آنان به كارهاي اجباري را پيشنهاد مي اموري مانند حبس، مجازات و به

با آموزش صحيح به جمع شهروندان مدينه فاضله بازگرداند. تواند برخي از آنان را  حاكم مي
كـار   اما در صورت ناكامي در تربيت، بايستي انواع گوناگون خشونت را نسـبت بـه آنـان بـه    

  ). Ibid, p442-443گرفت (
گويـد:   مـي  2آفرين با عنوان بهيميون ديگري از افراد مخاطره  دوم آنكه فارابي درباره دسته

  ).Ibid, p444هاي آنان را غارت كرد و آنان را مانند درندگان نابود نمود ( هگا توان اقامت مي
  درباره احكامي كه فارابي درباره نوابت صادر كرده، بايد به دو نكته توجه نمود:  

چهار گزينـه   سياست مدنينخست آنكه فارابي دو بيان درباره برخورد با نوابت دارد. در 
نمايد؛ اخراج از مدينه، عقوبت، حبس و اشتغال به كارهـاي   براي برخورد با نوابت مطرح مي

                                                                                                                     
1. Weeds. 
2. Beasts. 
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كار بـراي مقابلـه بـا شـهروندان      دو راه فصول منتزعه. در )123، صق 1421(فارابي،  اجباري 
رسد تنهـا   نظر مي . به)35، صم 1993، همو( دهد؛ تربيت و اخراج از مدينه  شرور پيشنهاد مي

شونت نسبت به نوابت داللت دارد. اما اوالً فـارابي  بر اعمال خ سياست مدنيكالم فارابي در 
گيري نهايي دربـاره حكـم    كند و تصميم هاي متعددي براي نوبت در اين كتاب ذكر مي گونه

نمايـد. نكتـه اساسـي     هر دسته از نوابت را با توجه به مصالح آنان به رئيس مدينه واگذار مي
شرور نداده، بلكه حكم برخورد با اصـناف  آنكه فارابي دستور به عقوبت و حبس شهروندان 

هـاي   نوابت را به رئيس مدينه واگذار نموده است و عقوبت و حبس را تنها در شمار گزينـه 
روي حاكم دانسته است. اين نكته از ديد الريـوي و ديگـر نويسـندگان كـه حكـم بـه        پيش

(قربـاني   اند  اله دادهعقوبت و حبس را مستقيماً به رأي فارابي و نه صالحديد رئيس مدينه اح
  ، پنهان مانده است.  )65، ص1396و اميدي، 

گـردد. اساسـاً بيشـتر     هاي نوابت با تربيت و آموزش مرتفع مي ثانياً معضل بسياري از گونه
برنـد و مـثالً بـه تحريـف اصـول عقيـدتي        هاي فكـري و روانـي رنـج مـي     نوابت از بيماري

رخي ديگر با مدينه فاضله دشمني ندارند، بلكه جوياي نمايند. ب شده در مدينه اقدام مي پذيرفته
هايي كـه اقنـاع آنـان را فـراهم      صورت بايد گزاره حقيقت هستند و به ارشاد نياز دارند. دراين

باشند كـه خواهـان پـذيرش آراي     سازد در اختيارشان قرار داد. تنها يك دسته از نوابت مي مي
يابي به قدرت را در  ايستار منافقانه، سوداي دست اهل مدينه فاضله نيستند و با كاربست نوعي

پرورانند. شايد در نگاه فارابي، عقوبت و حبس تنها به اين دسته از نوابـت اختصـاص    سر مي
گونه كه فارابي وضعيت نوابت را ترسيم نمـوده اسـت، آنـان اغلـب در      داشته باشد. وگرنه آن
  توان مشكل آنان را چاره نمود. زش ميبرند و با تربيت و آمو سر مي حيرت و سرگرداني به

دومين نكته آنكه شمارگان نوابت همواره انـدك بـوده و آنـان جمعيتـي انبـوه از مدينـه       
فهؤالء هم األصناف النابتة فی خالل أهـل «شوند. فارابي باتوجه به عبارت  فاضله را شامل نمي

، ق 1421(فـارابي،   » مهـورالمدینة و ال تحصل من آرائهم مدینـة أصـال و ال جمـع عظـیم مـن الج
گـاه مـورد    گويد نوابت در ميان شهروندان جاي دارند و آراء و اعمال آنان هيچ ، مي)125ص

گيرد. نكته مهم در تفسير انـدك بـودن شـمار نوابـت و بهيميـون آن       پذيرش مدينه قرار نمي
مدينه فاضله است كه اگر آنان داراي جمعيت بسياري در مدينه باشند، اساساً آن مدينه ديگر 

ق، 1421شـود (همـو،    هاي فاسـقه يـا مبدلـه تبـديل مـي      نخواهد بود. بلكه به يكي از مدينه
  ).129م/ب، ص1995؛ 119ص
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درباره احكامي كه فارابي درباره بهيميون صادر كرده است نيز بايسـت توجـه نمـود كـه     
بـا بهيميـون بـه دو    گاه به اعدام آنان تصريح نكرده است. در ديد فارابي، برخورد  فارابي هيچ
تواند باشد؛ يكي در صورت امكان، اين افراد براي تأمين نيازهـاي شـهر بـه كـار      صورت مي
دهند  دسته از بهيميون كه هيچ خدمتي به منافع مدينه انجام نمي شوند و ديگري، آن گرفته مي

برخـورد   گونـه  شوند، بايستي با آنان همان هايي را براي مدينه موجب مي و يا خطرها و زيان
عمل بـه  و من کان منهم ال ینتفع به أو کان ضاراً «شود:  شود كه با حيوانات وحشي برخورد مي

توان هـم   . از اين عبارت فارابي مي)100، صق 1421، همو( » ما یعمل بسائر الحیوانات الضارة
يوانـات و  تربيت و رام نمودن اين افراد را برداشت نمود و هم نابود كردن آنان را؛ زيرا بـا ح 

گيرد. امـا الريـوي اعتقـاد دارد از كـالم      درندگان مزاحم يكي از اين دو برخورد صورت مي
شود. ديدگاه الريوي در برداشت از كالم فـارابي مبنـي    فارابي تنها اعدام بهيميون استفاده مي

ر تنهـا هـيچ صـراحتي د    بر دستور به اعدام بهميون نيز خالي از اشكال نيست. كالم فارابي نه
طور كه نصيرالدين طوسـي گفتـه اسـت، ايـن مسـأله ميـان فالسـفه         اعدام ندارد. بلكه همان

(نصـيرالدين   اختالفي است. اما اظهر آراي حكما در اين مسأله، منتفـي بـودن اعـدام اسـت     
. دستور نصيرالدين طوسي براي بهيميون آن است كه بايـد آنـان را   )307، ص1387طوسي، 

صورت بايد همانند حيوانات اهلي، آنـان   تربيت شوند و در غيراينتحت رياضت قرار داد تا 
). عبـارت كشـفي دارابـي نيـز شـبيه عبـارت       289را به كارهاي مدينه گماشت (همـان، ص 

اگر قابل «گويد:  الدين دواني نيز مي . جالل)905، ص1381(كشفي،  نصيرالدين طوسي است 
سند، و الّا ايشان را به اعمـالي كـه سـبب    فضيلت باشند، شايد كه به تربيت فضال به كمالي ر

  .)248، ص 1391(دواني،  » مصالح تمدن است، مرتاض بايد داشت
هـاي بهيميـون را نيـز از كـالم فـارابي برداشـت نمـوده اسـت          گاه الريوي غارت اقامت

 )L’Arrivee, 2014, p.444( كـار اول فـارابي آن    باشـد. راه  كه اساساً بدون دليل و پشتوانه مي
فمن كـان  «شوند:  ت كه اين افراد به استعباد و استعمال در خدمت منافع مدينه گماشته مياس

» منهم إنسيا و انتفع به في شيء من المدن ترك و استعبد و اسـتعمل كمـا تسـتعمل البهيمـة    
. الريـوي بـا ارجـاع بـه ايـن كـالم فـارابي، دسـتور بـه غـارت           )100، صق 1421(فارابي،  

اي بـه   شود در اين عبارت هيچ اشـاره  كه مشاهده مي دهد. درحالي ن ميهاي بهيميو گاه اقامت
  اين مطلب نشده است.

بنابراين مقابله با نوابت در مدينـه فاضـله را بـه دو دليـل نبايـد ايسـتاري اقتدارگرايانـه        
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دانست: اوالً دايره شهروندان شرور در مدينه فاضـله بسـيار ضـيق و تنـگ اسـت و فـرض       
هـاي كـالن و مشـترك     است كه اكثريت اهالي مدينه فاضله بـه آرمـان   فيلسوفان مسلمان آن

مدينه فاضله وفادار هستند. ثانياً برخورد با نوابت در مرحله اول، فرهنگي و اقنـاعي اسـت و   
گاه مجازات اعدام براي مخالفان سياسـي   در مرحله دوم، خروج از مدينه فاضله است و هيچ

  تجويز نشده است.

  خطابه
هاي  واره گري را نيافتيم كه خطابه را از نشان وجو شده است پژوهش آنجاكه جست هرچند تا

سان با  را هم» مدينه فاضله«در » خطابه«توان  اقتدارگرايي در مدينه فاضله دانسته باشد. اما مي
آنجـا   از اقتـدارگرايي اهميـت تبليغـات بـراي    تلقي نمود. » حكومت اقتدارگرا«در » تبليغات«

هـاي قـديم، صـرفاً از     تواند هماننـد ديكتـاتوري   كه چنين حكومتي ديگر نميشود  ناشي مي
هاي مخالفت سياسي استفاده نمايد، بلكه فقط بـا حكومـت    سركوب نظامي براي رفع آسيب

ـ توان مـي  هاي جديد ديكتاتوريكردن به نام خَلق و تزريق ايدئولوژي است كه  بـر   افـزون د ن
تبليغات  بنابراينني داوطلبانه توده را نيز جلب نمايند. ايمن ماندن از مخالفت سياسي، پشتيبا

. )385، ص1385(براخـر،   يابـد   به توده ضرورت مي موردنظر عنوان ابزار انتقال ايدئولوژي به
كنـد   را به تبليغات اختصاص داده اسـت، و در آن ابـراز مـي    »نبرد من«هيتلر فصلي از كتاب 

. او با سـتايش  )97، ص1390(هيتلر،  ي بيشتر است توفيق دستگاه تبليغاتي از تجهيزات نظام
هـاي منتقـدين    شور و هيجان ناشي از آن را در برابر اسـتدالل  ،هاي شورانگيز خود سخنراني

هـاي   هـاي خـود، از روش   كند كه در اجـراي سـخنراني   اذعان مي اوداند.  خود كارآمدتر مي
د زمان برگزاري سخنراني، وضـعيت  مرسوم در تئاتر و كليسا بهره برده است و به اموري مانن

كارگيري شعارها و نمادها و امـوري ماننـد آن همـواره     هتابش نور، اتمسفر مكان سخنراني، ب
  .)394، ص1353(ساباين،  توجه داشته است 

واره خطابه بايد به دو نكته توجه نمود. نخسـت تفـاوت غايـت، و دوم     در ارزيابي نشان
  در اقتدارگرايي.  » تبليغات«فاضله با  در مدينه» خطابه«تفاوت محتواي 

توان مردم را در اموري كه بايـد بـه آن تصـديق     خطابه صناعتي علمي است كه با آن مي
؛ با اين تفاوت كه انسان فاضل از اين )587، ص1380(نصيرالدين طوسي،  نمايند اقناع نمود 

(فـارابي،   اشـاعه شـرور    گر در هاي حيله نمايد و انسان صناعت در اشاعه خيرات استفاده مي
 .)63، صم 1993
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جهت است كه بقاي انسان در اجتمـاع بـه مشـاركت و     ضرورت خطابه در سياست ازآن
ها نيز به احكام نظري نياز دارد كـه   ها توقف دارد و تعامل با ساير انسان تعامل با ديگر انسان

منظور، احكـام نظـري    امور عملي را تنظيم نمايد تا مصلحت عمومي استيفا گردد. براي اين
صورت، تشـتت و تفرقـه الزم       ها مورد پذيرش قرار گيرد؛ زيرا در غيراين بايد از سوي انسان

هاي نظـري صـحيح در ارتبـاط بـا      آيد. صناعتي كه با آن جمهور مردم را به پذيرش بنيان مي
رآيي را كمتـرين كـا  » برهان«است. حتي » خطابه«توان سوق داد،  امور اجتماعي و سياسي مي

صـرفاً بـراي   » برهـان «رو از  . ازايـن )22، ص الـف ق/1404سينا،  (ابن براي اقناع جمهور دارد 
طـور كـه از    ، همـان )85، ص بم/1995(فـارابي،   شـود   استفاده مي 1تعليم شهروندان خاصي

(نصـيرالدين طوسـي،    شـود   براي اقناع عموم مردم در امور سياسي بهره گرفتـه مـي  » خطابه«
هـا و   . پس حاكم براي اقناع مردم، افزون بر امـوري كـه بـراي همـه مدينـه     )589ص، 1380
ها قابل فهم بوده و ميان آنان مشترك است، بايد از امور اختصاصي به طبايع هـر مدينـه    امت

يا ملت خاص و حتي امور اختصاصي به هر صنف از شـهروندان يـك مدينـه نيـز اسـتفاده      
ها و امور اختصاصي هـر   ها و ملت به امور اشتراكي ميان مدينهنمايد. از ديدگاه فارابي، توجه 

،  بم/1995(فـارابي،   ها، در تعليم فضايل به مردم و تأديب آنـان ضـروري اسـت     كدام از آن
سـنگ بـا    . پس، ازآنجاكه عموم شهروندان ازجهت درك معقـوالت نظـري هـم   )79- 76ص

  طابه استفاده نمود:فالسفه نيستند، بايد براي تصحيح آراي شهروندان از خ
وکانت الملة الفاضلة لیست إنما هی للفالسفة أو لمن منزلته أن یفهـم مایخاطـب بـه علـی 
نهـا ویؤخـذ بأفعالهـا لیسـت تلـک  م آراء الملـة و ُیلقَّ طریق الفلسفة فقط، بل أکثر َمن ُیعلَّ

السـبب منزلته، وذلک إما بالطبع وإما ألّنه مشغوٌل عنـه... صـار الجـدل والخطابـة لـذلک 
ح بهما آراء الملة    .)٤٧، صم١٩٩١، همو( عظیمی الغناء فی أن ُتصحَّ

موارد كاربست خطابه از ديدگاه فلسفه سياسي اسالمي عبـارت اسـت از امـور منافريـه،     
امور مشاوريه و امور مشاجريه. از خطابه در امور منافريه بـراي بيـان مـدح و ذم نسـبت بـه      

گيـري در   ريان دارد و در امور مشاوريه بـراي تصـميم  اموري كه در حال حاضر در مدينه ج
                                                                                                                     

اي از رياسـت   قرار دارد و به شهرونداني كه يا بالفعل صاحب مرتبه» عامي«در اصطالح فارابي در برابر » خاصي. «1
الخاصـي «نماينـد:   شود، و يا بر كساني كه خود را براي تصدي رياست در مدينه آماده مي در مدينه هستند اطالق مي

 .)84، صم/ب1995(فارابي، » ة یرصد بها لریاسة ما مدنیةکل من له ریاسة ما مدنیة، أو کل من له صناع
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اموري كه در آينده براي مدينه منفعت و يا مضرت دارد و از آن در امور مشاجريه براي بيان 
، ق1428سـينا،   (ابـن  شود  شكايت از ظلم و ستمي كه در گذشته واقع شده است استفاده مي

  .)88ص
ديگـر، آنچـه سـبب     عبـارت  است و به» ليغاتتب«از » خطابه«بنابراين، آنچه فارق اساسي 

داراي جوهر اقتدارگرايانه نباشد، دو چيز اسـت: تفـاوت غايـت و تفـاوت     » خطابه«شود  مي
  محتوا.  

هاي مردم به باورهـاي   جذب توده«عبارت است از غايت تبليغات در حكومت اقتدارگرا 
(آرنـت،   حكومـت بـر اتبـاع    هـاي   ها و ايـده  عبارت بهتر، تحميل آرمان و يا به» ايدئولوژيك

ها استفاده  ها و امت كه از خطابه براي ايجاد فضايل نظري در مدينه . درحالي)101، ص1394
. تفاوت ديگر آن است كه محتواي تبليغات، تبيـين  )81- 71، ص بم/1995(فارابي،  شود  مي

واد كـه مـ   . درحـالي )385، ص1385(براخـر،   و توجيه ايدئولوژي حكومت اقتدارگرا اسـت  
. )596، ص1380(نصـيرالدين طوسـي،    خطابه عبارتند از: محمودات، مقبوالت و مظنونـات  

آساني آنهـا را ادراك كـرده و بـا آن الفـت      همه اين قضايا قضايايي هستند كه اذهان مردم به
. بنـابراين  )498، صهمـان ( شـمارند   گيرند و آن را قبول كرده و پسنديده و محمـود مـي   مي

ها و منويات خود را به مـردم   دارگرا بنا دارد تا با استفاده از ايدئولوژي، ايدههرچند حاكم اقت
هايي براي اقناع جمهور استفاده نمايد كـه   انتقال دهد، اما رئيس مدينه فاضله بايستي از گزاره

با قطع نظر از كاربست آن توسط حكومت، قابليت آن را دارد كه مورد قبـول همگـان قـرار    
  گيرد.

  گرايي جمع
 يرا از مبـان  گرايـي  جمـع پـوپر،  هـاي اقتـدارگرايي اسـت.     واره گرايـي قطعـاً از نشـان    جمـع 

در  ؛ چراكهباشد» كل«تابعِ  ديبا» فرد«كند كه  گونه تعريف مي و آن را اين داند يم اقتدارگرايي
. )280- 274، ص1380(پـوپر،    بـود  دخواهـ » خودپسند« اي» خودخواه« يفرد صورت نياريغ

» جـزء «دهـد كـه براسـاس آن،     گرايي را از جمله اصول اقتدارگرايي قرار مي نيز كل ماركوزه
بستگي دارد. بـر  » كل«ميزان مشاركت آن در  به» جزء«خدمت كند و اهميت هر » كل«بايد به 

شـده   تأكيـد داشـتند و آن را سـاخته    1»قـوم «ها بر مفهـوم   همين اساس بوده است كه آلماني
                                                                                                                     

1. Volk (در زبان آلماني). 
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بنـايي بـراي جامعـه بشـري      گرفتند. بلكه آن را سنگ در نظر نمي هاي بشري وسيله قدرت به
ريـزي   گيري و برنامـه  دانستند كه خداوند آن را خواسته است و تاحدود زيادي از تصميم مي

  .)81، ص1395(ماركوزه،  نياز است  انساني بي
 ترين شـاهد، تصـريح بـه    توان يافت. مهم گرايي مي در مدينه فاضله نيز شواهدي بر جمع

. ) 113، ص الـف م/1995، همو  ؛ 46، صم 1993(فارابي،  تعاون در تعريف مدينه فاضله است 
رو برخي با توجه به واژگاني نظيـر نفـع مدينـه، مصـالح مشـترك و خيـرات عامـه در         ازاين

گرايـي در مدينـه فاضـله     توصيف فالسفه از مدينه فاضله، اين تعبيرات را شواهدي بر جمـع 
تواند بالقوه محدودكننده منافع فـردي باشـد. بنـابراين مدينـه      ايستاري مي اند كه چنين دانسته

. )59، ص1396(قرباني و اميـدي،   گرا و عاري از مظاهر كثرت است  اي وحدت فاضله مدينه
كند، امـا   گرايي در مدينه فاضله، اقتدارگرايي را استنتاج نمي نويسنده ديگري، هرچند از جمع

كند. او ميـان فـرد مـدني كـه همـان       در مدينه فاضله را انكار نميتوجهي به شئون فردي  بي
گـذارد و بـاور دارد كـه در     شهروند است و فرد فلسفي كه همان فيلسوف است، تفاوت مي

اي از  فلسفيدن مسـلمانان، مملـو از نحـوه   «فلسفه اسالمي فردگرايي مدني مفقود است. بلكه 
أمالت خود در باب سـعادت و عـدالت، بـر    فيلسوفان مسلمان در ت». فردگرايي فلسفي است

انـد. فـرد     گيري منافع فرد فيلسـوف حـريص و مشـتاق بـوده     فردگرايي فلسفي به معناي پي
فلسفي انحصارطلب است و خواهان انضمام فرد مدني بـه خـود نيسـت. او فقـط تغييـر در      

طور خـاص   هخواهد. بنابراين در فلسفه سياسي مسلمانان، ب جامعه براساس نظم جهان را مي
- 104، ص1386مرتضي بحرانـي،   ( شوند  باجه، فرد يا افراد ناديده گرفته مي  از فارابي تا ابن

105(.                                                
در ارزيابي ايده فوق بايد متون فلسفه سياسي اسالمي را با دقت مورد بررسـي قـرار داد.   

توان توجه به شـئون فـردي    ثار فلسفه سياسي مسلمانان ميبا مطالعه خطوط و ميان خطوط آ
اهميت » جمع«گرفت. مدعا آن است كه در مدينه فاضله و در نتيجه پيدايش كثرت را نتيجه 
گرايـي در مدينـه فاضـله از     ديده نشود. چون جمع» فرد«شاياني دارد، اما بدون آنكه جايگاه 

اينجـا برخـي از مـوارد ظهـور فرديـت در      سوي نويسندگان فوق انكار نشده است. پس در 
  دهيم: مدينه فاضله را گزارش مي

دهنده پذيرش اختيـار افـراد    ترديد وجود اقشار و اصناف مختلف درون مدينه نشان . بي1
از سوي فيلسوف مسلمان است. فيلسوفان مسلمان، مردم مدينه مطلـوب را در پـنج صـنف    
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 ؛ 65، صم 1993(فـارابي،   » ن، مجاهدون و ماليـان افاضل، ذوو األلسنة، مقدرو«دهند:  قرار مي
ــي،    ــيرالدين طوس ــهرزوري،   ؛ 286- 285، ص 1387نص ــي،   ؛ 572، ص1383ش ، 1391دوان

. پيدايش اقشار مختلـف در جامعـه بـا نيازهـاي جامعـه و      )903، ص1381كشفي،   ؛ 247ص
وان تعداد معيني بـراي  ت شود ارتباط دارد. بنابراين نمي مرور تاريخي حادث مي تحوالتي كه به

آن در نظر گرفت و به همين دليل است كه بسياري از اقشار و اصنافي كه در جامعه امروزي 
. از سوي )413- 412، ص1369(جعفري،  وجود دارد، در جوامع گذشته سابقه نداشته است 

ديگر، نوع نگرش و انديشه انسان به جهان هستي، عامل مهمـي در اسـتقرار موقعيـت او در    
جامعه است و افراد جامعه با توجه به نوع نگرشي كه دارند، در طبقات مختلف جامعه جاي 

هر گونه دخالت مرجعـي غيـر از فـرد، در تعيـين                                                                                                           ).137، ص1388(جوادي آملي،                                                                                           گيرند  مي
اي كه فرد در آن حضور دارد، در متون فلسفه سياسي اسالمي مشاهده نشـده اسـت. در    طبقه

انـد.   بعضي موارد، فيلسوفان در توصيف اصناف مدينه فاضله از صيغه مجهول استفاده كـرده 
كنـد و پـس از آن    جويان و نگهبانان مدينه اشاره مـي  به جنگ» مجاهدون«در توضيح  فارابي

او ». ؛ و هر كس كه در زمره آنان شمرده شده اسـت و من جری مجریهم و ُعدَّ فیهم«گويد:  مي
                                                                                                                                                                    .)65، صم 1993(فارابي،  نيز آوده است » ماليان«و » ذوو األلسنة«اين عبارت را درباره 

يـافتگي فرديـت در مدينـه فاضـله      . كثرت رؤساي مدينه فاضله نشان ديگري از تعـين 2
گيرند. اما گـاهي فـردي كـه     شرايطي را در نظر مياست. فيلسوفان براي رئيس مدينه فاضله 

صـورت، افـراد گونـاگوني را     توان پيـدا كـرد. درايـن    ها را داشته باشد، نمي همه اين ويژگي
باشـند؛ يكـي جـودت اقنـاع دارد،      هـا را دارا مـي   توان يافت كه هر كدام برخي از ويژگي مي

د دارد. از عبارت فارابي در ديگري از جودت تخييل برخوردار است و سومي قدرت بر جها
ملـك  «و هم در غيـاب  » فيلسوف«شود كه هم در غياب  شمارش مراتب رياست استفاده مي

. اينكه يـك فـرد از ويژگـي    )67- 66، صهمان( چنين وضعيتي ممكن است رخ دهد » سنت
خاصي برخوردار باشد كه ديگري فاقد آن است، گوياي چيزي جز ظهور فرديت در بعضـي  

  نه فاضله نيست.مراتب مدي
اسـت. ادراك  » تكثـر در محاكـات و تخيـل   «. شاهد ديگر بـراي فردگرايـي، پـذيرش    3

گيـرد و   معقوالت به دو شيوه ممكن است؛ تصور و تخيل. فيلسوف از شيوه تصور بهره مـي 
عموم مردم به دليل دشـوار بـودن تصـور، از شـيوه تخيـل بـراي ادراك معقـوالت اسـتفاده         

ين معناست كه فيلسوف معقوالتي را كه تصور كرده است، بـراي مـردم   نمايند. تخيل به ا مي
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بيان نمايد تا به اين وسيله مردم بتوانند معقوالت را تخيل نمايند. اين مطلب از ايـن عبـارت   
، )97، صق 1421، همو( »  ل إلیهم مبادئ الموجوداتخیَ فأولئك ینبغی أن تُ «گويد  فارابي كه مي
آيـد؛ يكـي تكثـر در محاكـات از سـوي       بنابراين دو گونه كثرت پديـد مـي  شود.  استفاده مي

  فيلسوف و ديگري تكثر در تخيل از سوي مردم.  
شود (مانند مبادي و مراتب موجودات)  سو، هر چند اشيائي كه از آنها محاكات مي از يك

رت گيـرد  تواند به طرق مختلفي صـو  واحد هستند و تبدل در آنها راه ندارد، اما محاكات مي
اسـاس محاكـات بـراي     تر است و بعضي از آن دور است. براين كه بعضي به حقيقت نزديك

تـر اسـت انجـام     تر و يا بافضيلت شده هر مدينه بايد با استفاده از اموري كه براي آنان شناخته
هـاي متعـددي از محاكـات را در     هـاي مختلـف، گونـه    توان بـه تعـداد مدينـه    شود. پس مي
گيـرد،   هايي كه از سوي مردم براساس محاكات صورت مـي  سوي ديگر، تخيلنظرگرفت. از 

احتماالً كامل يا ناقص، نزديك به حقيقت يا دور از آن، مورد اتفاق يا مورد اخـتالف اسـت.   
اند، وضـعيت مشـخص    اند را تخيل نموده گونه اموري كه محاكات شده اگر همه مردم به يك

گيـرد. امـا    آن اتفاق نظر دارند، مالك عمل قرار مـي  است و همان تخيل واحد كه همگان بر
صورت بايد به محاكاتي كه  اند، دراين هاي متعددي تخيل شده گونه اگر امور محاكات شده به

تر است و يا كمتر در آن اختالف نظر وجود دارد عمل شود. بديهي است كه تعـدد در   كامل
- 97، ص همـان ( ستند به اختيار است محاكات براي فيلسوف و تعدد در تخيل براي مردم، م

98(.  
براي پرورش استعدادهاي شهروندان، نشان از مشروع بـودن  » عادت«. استفاده از شيوه 4

ها ازجهت طبع دروني، استعداد كامل براي يك فضـيلت يـا    خواست آنان است. اغلب انسان
، همـو ( ت آورنـد  دسـ  بـه » عـادت «صناعت خاص را ندارند. بلكه بايد آنها را بـا اسـتفاده از   

اختصـاص  » تعلـيم و تأديـب  «را بـه   السـعاده تحصـیل . فارابي فصـل پـنجم   )32، صم 1993
دانـد كـه از راه عـادت حاصـل      معناي ايجاد صـناعات عملـي مـي    را به» تأديب«دهد. او  مي
توانـد   . با تكيه بر عادت، افـزون بـر آنكـه انسـان مـي     )71، ص م/الف1995، همو( گردند  مي

تواند كارهايي كه با فطـرت اوليـه خـويش     قص خود را تكميل نمايد، همچنين مياستعداد نا
. تربيـت  )36، صم1993، همـو ( سـختي انجـام دهـد     سازگاري نـدارد را نيـز هـر چنـد بـه     

شهروندان بدون برخورداري آنان از اراده فردي ممكن نيسـت. فـارابي شـهروندان را بـر دو     
از  يا بالفعل صـاحب مرتبـه   اي كسي است كه يداند. شهروند خاص گونه خاصي و عامي مي



 
 

 

ال  
س

شتم
ه

ره 
شما

 ،
، دوم

تان
تابس

 
14

00
  

50 

. حتي شـهرونداني  دينما يآماده م استير يتصد يخود را برا ايو  باشد مي نهيدر مد استير
كنند از صالحيت رياست برخوردارند (ماننـد بسـياري از صـاحبان صـناعت و      كه گمان مي

،  م/الـف 1995، همـو ( ثروتمندان)، در نگاه فارابي در زمـره شـهروندان خاصـي قـرار دارنـد      
كننـده   . بنابراين نه فقط اراده فردي، بلكه حتي ظن و گمان فردي نيز از عوامل تعيين)84ص

  شود. در تعيين جايگاه افراد در مدينه فاضله محسوب مي
انديشي براي مسائل مستحدثه كه بـا گذشـت زمـان بـراي مدينـه فاضـله پديـد         . چاره5
ـ پد يديگاه مسائل جد ،يفاراب نشيدر بست. آيد، بدون اراده فردي ممكن ني مي  نـد يآ  يمـ  دي

ـ فاضـله امكـان نـدارد و با    نهيدر مد يو سنن جار نيكه عالج آنها براساس مجموعه قوان  دي
حضور داشـته   نهياول در مد سيرئ كه يآن وضع گردد. درصورت يبرا يديقانون و سنت جد
ـ   ينيبراساس قوان يستيبا صورت نيرايدر غ .كند يوضع م ديباشد، او قانون جد  سيكـه از رئ

كـه واجـد    يكسـ  يرا استنباط و كشف نمـود. فـاراب   ديمانده است، قانون جد ادگارياول به 
از كاربسـت   ي). اساساً فاراب50، صم1991 ،همو(  نهد ينام م »هيفق«باشد را  يتيصالح نيچن

 »ل منتزعـه فصـو «فاضله غفلت نكـرده اسـت. او در فصـل نودوسـوم      نهيمد ريتجربه در تدب
ـ از تجربـه   يبردار بهره يها گونه ـ نما يمـ  يدر صـناعات را بررسـ   »ةیـبیالقـوة التجر « اي و  دي

مربـوط بـه هـر     يها يژگيو و صياز خصا ديصناعات در مدن فاضله با ريتدب يبرا ديگو يم
ـ   يكسـ  يداشت. فـاراب  ياز تجارب خبرگان در آن صناعت آگاه زيصناعت و ن  نيكـه از چن

او  فهيوظ كه دهد مياول قرار  سيو او را در كنار رئ نامد يم »ضلفا«دارد را  يآگاه اتيتجرب
  ).94- 93، ص م1993 ،همو( است  اتيدر تجرب» استعمال و تصرف«

موارد ديگري همچون امكان دگرگوني در مدينـه فاضـله و تبـديل آن بـه مدينـه مبدلـه       
ازجهـت آراي عقيـدتي كـالن    هاي فاضـله   و نيز تفاوت مدينه )129ص الف،م/1995همو، (

نيز از مظاهر اثرگذاري اراده فرد در مدينه فاضله است كه از توضـيح آن   )144- 143 ،(همان
  كنيم. نظر مي صرف

  گيري نتيجه
هاي اقتدارگرايي در مدينـه فاضـله اسـت. در     واره رسالت اين مقاله، واكاوي و ارزيابي نشان

گرديده است. امـا بايـد توجـه داشـت كـه       باور برخي، قدرت در دستان رئيس اول متمركز
از برترين فضايل نظـري و عملـي برخـوردار اسـت و او خليفـه خـدا در زمـين        رئيس اول 

رو خصـال و شـرايط او بيشـتر توسـط      باشد كه بايد كارهاي خدايي انجـام دهـد. ازايـن    مي
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اختيـارات  فيلسوفان مسلمان بررسي شده است تا اختيارات او. افزون بر آنكـه مـردم نيـز از    
اختصاصي برخوردارند و اختيارات رئيس اول نيز مطلق نبوده، بلكه مقيد به هـدف رياسـت   

اشتراك آرا و افعال در مدينه فاضـله، اقتدارگرايانـه نيسـت؛ زيـرا انـدكي از آن بـراي       است. 
سامان جوامع ضرورت دارد. فيلسوفان مسلمان صرفاً امور كالن را در حـريم آراي اشـتراكي   

اند و آراي اختصاصي بـراي هـر مدينـه و يـا قشـري از اقشـار مـدني را انكـار          دانستهوارد 
كـار فيلسـوفان    اند. برخورد با نوابت و بهيميون نيز بر اقتـدارگرايي داللـت نـدارد. راه    نكرده

شـده از سـوي    مسلمان براي عالج آنـان بيشـتر فرهنگـي اسـت و برخـي از مطالـب گفتـه       
ونت در برخورد با نوابت، صحت ندارد. خطابه نيز شـباهتي  نويسندگان درباره كاربست خش

با تبليغات در حكومت اقتدارگرا ندارد؛ زيرا از حيـث محتـوا و غايـت بـا يكـديگر تفـاوت       
گرايـي   رو جمـع  گرايي در مدينه فاضله همراه با فردگرايـي حضـور دارد. ازايـن    دارند. جمع

  گردد. نه مظاهر فرديت است، متمايز ميگرايي اقتدارگرايانه كه منافي هرگو فاضله از جمع
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