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Abstract  
The purpose of this study is to analyze the arguments for the authoritarianism in Farabi’s 

utopia. The most significant arguments by the supporters of this idea were mentioned 

relying upon three elements of hegemony, utopianism, and violence in Farabi’s utopia. 

Using an interpretative method, it was attempted to derive the reasonings behind 

authoritarianism in Farabi’s utopia in order to prove their inaccuracy based on the detailed 

exegesis of Farab’is texts. The results showed that although there is hegemony in the 

relationship between the members in Farabi’s utopia, it is not authoritarian. Furthermore, 

the evidences revealed that his imagined community is free from utopian aspects as he has 

attempted to present a perfect society in the realm of real time and place not in the world of 

spiritual essences. Violence in the form mentioned by the supporters of the abovementioned 

idea has no place in Farabi’s utopia.  
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 چکیده

ده با ها از سوی صاحبان این ای ترین استدالل های ایده اقتدارگرا بودن مدینه فاضله فارابی بود. مهم هدف این پژوهش ارزیابی استدالل
تکیه بر حضور سه عنصر فرادستی، اتوپیاگرایی و خشونت در مدینه فاضله فارابی مطرح شدند. در این راستا و با روش تفسیری تالش شد 

های ایده اقتدارگرا بودن مدینه فاضله فارابی، نادرستی آن براساس تفسیر متون فارابی اثبات گردد. نتایج نشان داد  تا با استخراج استدالل
ه هرچند در روابط میان اعضای مدینه فاضله فارابی فرادستی وجود دارد، اما اقتدارگرایانه نیست. همچنین با ارائه شواهدی معلوم گردید ک

ای را در افق زمان و زمین ترسیم نماید، نه در عالَم مجردات  مدینه فاضله او عاری از ابعاد اتوپیایی است، او تالش کرده است تا مدینه
 اند، در مدینه فاضله فارابی وجود ندارد. گونه که صاحبان این ایده مطرح کرده خشونت نیز آن عقلی.

 

 اقتدارگرایی، فرادستی، اتوپیا، خشونت، نوابت، مدینه فاضله، فارابی. های کلیدی:  واژه

                                                           
 11/20/1911 تاریخ پذیرش:؛  01/12/1912 تاریخ دریافت: .1

mailto:Smohamadhm11@gmail.com
mailto:Rezvani151@yahoo.com


 19 نقد نسبت اقتدارگرایی با مدینه فاضله فارابی

 . مقدمه1

کشورها  در برخی 1نا،م اقتدارشرایی های سیاسی به در اوایل قرن بیستم، شونه جدیدی از نظا،م

ظهور نمود که نه شباهتی با دیکتاتوری کالسیک داشت و نه با دموکراسی. اقتدارشرایی، به 

تعریف شده است که در آن قدرت سیاسی بر جامعه، بدون توجه به رضایت « از باال»حکومت 

(. تفاوت اقتدارشرایی با دیکتاتوری کالسیک در 112: ص1911)هیوود،  شردد  مرد،م، تحمیل می

ر یافتن نقش و جایگاه مرد،م در سیاست است. در اقتدارشرایی اوالً، حکومت به چیزی شبیه تغیی

نماید، و در نتیجه به مرد،م اجازه مشارکت سیاسی محدود  قانون مقید است، و براساس آن عمل می

« عتقادا»، از مرد،م «اطاعت»شود، و ثانیاً، حکومت با ابزارهایی که در اختیار دارد، عالوه بر  داده می

کنند. پس از  می« اطاعت»از حکومت « اعتقاد»دیگر، مرد،م از روی  عبارت  کند. به را نیز طلب می

یابی آن در نظریات فیلسوفان سیاسی  های اقتدارشرا، برخی محققان غربی به ریشه ظهور رژیم

دن (. در جهان اسال،م، نوظهور بو01، ص1: ج19۳2)کاپلستون،  پرداختند  0شذشته نظیر هابز

اقتدارشرایی و عد،م حضور این اصطالح در متون کالسیک فلسفه سیاسی اسالمی، سبب شد تا 

: 19۳2برخی محققان به بررسی نسبت آرای فیلسوفان اولیه ازجمله فارابی با آن بپردازند )فیرحی، 

های سیاسی سنتی است  های اساسی نظا،م (. در باور این محققان، اقتدارشرایی از ویژشی900ص 

ای برخوردار  از جایگاه ویژه« سلطان»های سلطنتی،  طور که در نظا،م (. همان41: ص1924فیرحی، ) 

رو، در چنین نگرشی به سیاست،  اصالت دارد. از این« رئیس»است، در مدینه فاضله فارابی نیز 

های مدنی بیشتر  ( و در تبیین نظا،م121: ص1911)احمدوند،  خصال قوی اقتدارشرایی وجود دارد 

(. البته فارابی 1۳: ص1910)قربانی و امیدی،  شرایانه موردتوجه قرار شرفته است  های وحدت جنبه

نماید، و  های ناشایست مدینه تلقی می نوا با دیگر حکمای مسلمان، مدینه تغلب را یکی از شونه هم

ه این بنابراین، باید او را از منتقدان حکومت استبدادی دانست. شاید به همین جهت باشد ک

اند. اشر فارابی  نویسندشان واژه اقتدارشرایی را برای اتصاف آن به مدینه فاضله فارابی برشزیده

                                                           

1. Authoritarianism. 

2. Thomas Hobbes 
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عنوان حکومتی ناشایست پذیرفته باشد، آنگاه پرسش آن است که نسبت مدینه فاضله  استبداد را به

ش که مدینه فاضله ای نوین از استبداد چیست؟. پاسخ به این پرس عنوان شونه او با اقتدارشرایی به

عنوان نظا،م مطلوب فارابی در ایستاری ایجابی از چه نوع ماهیت و ساختی برخوردار است، به  به

 مجالی دیگر نیاز دارد. 

شردند.  های ایده اقتدارشرا بودن مدینه فاضله فارابی ارزیابی می در این پژوهش، صرفاً استدالل

 1ه با تکیه بر حضور سه عنصر فرادستی، اتوپیاشراییها از سوی صاحبان این اید ترین استدالل مهم

 اند. و خشونت در مدینه فاضله فارابی مطرح شده

های ایده اقتدارشرا بودن مدینه  پژوهش حاضر با روش تفسیری بنا دارد تا با استخراج استدالل

امطلوب بودن فاضله فارابی، نادرستی آن را براساس تفسیر متون فارابی اثبات نماید. با توجه به ن

برداری از آرای فارابی منوط به اثبات  اقتدارشرایی در فرهنگ سیاسی زمانه ما، هرشونه بهره

نادرستی ایده اقتدارشرا بودن مدینه فاضله فارابی خواهد بود، وشرنه تنها باید از منظری تاریخی به 

 های او رفت. دنبال اندیشه

 . فرادستی2

 0ها، با تکیه بر وجود فرادستی ترین تحلیل ابی، در یکی از مهماقتدارشرایی در فلسفه سیاسی فار

میان اعضای مدینه فاضله صورت شرفته است. در این تحلیل، دو نکته اساسی وجود دارد که 

 ها بایسته است.  بررسی آن

  صورت سلسله کند که موجودات در آن به نخست. فارابی نظا،م مدینه را بر نظا،م عالَم مبتنی می

اند. نتیجه آنکه رئیس مدینه در رأس هر،م اجتماع قرار دارد و از  از باال به پایین سامان شرفته مراتبی

 (. 990: ص19۳2)فیرحی،  شردد  ریاست اقتداری بر دیگران برخوردار می

                                                           

1. Utopianism 
، 20ق: ص1401که در آثار فارابی وجود دارد، استفاده نمود )برای مثال، ر.ك: فارابی، « تفاضل»توان از واژه  . فرادستی را می0

: 1921است )همپتون، ها در باب توجیه اقتدار سیاسی  از اصول اقتدارشرایی و یکی از نظریه superiority(. فرادستی 14، 21

 (.00۳: ص1922کند )پوپر،  یاد می Natural Privilege(. پوپر از فرادستی با عنوان اصل امتیاز طبیعی 99ص
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مراتبی و عمودی  دو،م. با پیروی نظا،م مدینه از نظا،م عالَم، جایگاه همه مردمان در نظا،م سلسله 

آنکه سهمی از ریاست داشته باشند، همواره فرمانبردار  اهد بود و اکثریت آنان بیهمواره ثابت خو

اند که  (. حاصل آنکه، اهالی مدینه در یک نظا،م مدنی بسته جای شرفته991-994هستند )همان: ص

امکان جابجایی در آن وجود ندارد )نکته دو،م(، و باید در همه امور از رئیس اطاعت نمایند. رئیس 

وردار از دانش است، صالحیت دارد تا در همه امور بر دیگران ریاست داشته باشد )نکته چون برخ

 نخست(.

رسد فرادستی حتی بدون ارجاع آن به نظا،م ماورای طبیعت، از واقعیاتی باشد که  به نظر می

ای که فارابی آن را  هر حال، حتی در مدینه  ای تشکیک نمود. به نتوان در وقوع آن در هر جامعه

ترسیم نکرده باشد، عده محدودی فرادست هستند، و سایرین فرودست. پس به صرف فرادستی 

توان به اقتدارشرایی حکم نمود، بلکه بایستی کیفیت رابطه میان فرادست و فرودست را  نمی

بسا فرودست توانایی فرادستی داشته  منظور تعیین نسبت آن مدینه با اقتدارشرایی بررسی کرد. چه به

)فرادستی بالقوه(، اما در صورتی که مقهور فرادست باشد، فرودست محسوب شردد باشد 

ای از فرادستی را استنباط  توان شونه )فرودستی بالفعل(. با تأمل در مبانی فلسفه سیاسی فارابی، می

شونه از فرادستی در این  نمود که از فرادستی اقتدارشرایانه تمایز داشته باشد. برای اشاره به این

بریم. فرادستی مثبت، از دو رابطه فرادستی طولی و  بهره می« فرادستی مثبت»پژوهش از عنوان 

یابد. فرادستی طولی براساس برتری یا پستی سنخ وجود انسان با دیگر موجودات  عرْضی سامان می

. های اکتسابی فرد در مقایسه با دیگر افراد شردد، و فرادستی عرضی با توجه به مهارت حاصل می

باشند که براساس آن، فرادستی مثبت از فرادستی  فرادستی طولی و عرضی دارای احکامی می

 شردد. اقتدارشرایانه جدا می

 فرادستی طولی بر بنیادهای حکمت نظری استوار است و ناظر به جایگاه آدمی در جهان

یگر به شناسی فلسفی، پس از اولین موجود که توسط چیزی د باشد. براساس هستی هستی می

شامل عقل فعال، سپس جواهر جسمانی « ثوانی»وجود نیامده است، جواهر غیرجسمانی موسو،م به 

)فارابی،  سماوی و در نهایت جواهر جسمانی زمینی قرار دارند. آدمی در دسته آخر جای دارد 

تکیه (. اینکه نظا،م عالَم از چنین موجوداتی سامان یافته است، بر براهین عقلی 19-41ق: ص 1401

توان امور روبنایی را بدون خدشه در امور زیربنایی مخدوش نمود. در این صورت،  دارد، و نمی
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مراتبی از موجودات غیرجسمانی و جسمانی اقامه شود، مثالً   باید براهینی بر نفی وجود سلسله

اد اینکه اساساً هستی از موجودات جسمانی صرف تشکیل شده است، و یا اینکه انسان فاقد ابع

باشد. براساس تفسیر فلسفی فارابی از هستی، انسان از قبیل جواهر جسمانی زمینی  نفسانی می

ها و احکامی را برای او پدید  است و قرار شرفتن او در این مرتبه از مراتب موجودات، ویژشی

قد توانند وجود را به غیر خود افاضه کنند، انسان فا آورد. برخالف جواهر غیرجسمانی که می می

(. انسان در 92چنین ظرفیتی است، و برای انجا،م کارهای خویش به آلت نیاز دارد )همان: ص

ابتدای پیدایش از همه کماالت خویش برخوردار نیست و برای تحصیل کماالت به محرکی از 

خارج نیاز دارد. کمال انسان در شروی اجسا،م سماوی و عقل فعال است. اجسا،م سماوی، ماده و 

بخشد  یت را فراهم آورده و عقل فعال نیز معقوالت الز،م برای آدمی را به او میصورت انسان

دلیل اتصال او با عقل   یابد که به (. رئیس برای اجتماع از آن جهت ضرورت می11-14)همان: ص

ساز رسیدن به سعادت است، ارشاد و راهنمایی نماید  تواند آدمی را به اموری که زمینه فعال، می

 (.22)همان: ص

فرادستی طولی محدود و مطلق نیست، و محدوده آن با توجه به احوال فرودست، موسع یا 

ها  رو اقتدارشرایانه نخواهد بود. فارابی پس از اشاره به اینکه تمامی انسان شردد، و از این مضیق می

شِد نیاز رو به معلم و مر برای رسیدن به سعادت، صالحیت اتصال با عقل فعال را ندارند، و از این

تواند آنها را انجا،م دهد، ریاست دارد.  تنهایی نمی فقط در اموری که فرد به« رئیس»شوید  دارند، می

و من کانت له قوة علی »آید:  دست می در این عبارت فارابی به« فی ذلک الشئ»این مطلب از عبارت 
ذلك الشيء علی الذي لیس یمکنه أن  أن یرشد غیره إلی شيء ما و یحمله علیه أو یستعمله فیه، فهو رئیٌس في

ها تنها در  شوید انسان (. در عبارتی دیگر، فارابی می2۳)همان: ص «یفعل ذلك الشيء من تلقاء نفسه

«. بل یحتاج فی ذلک إلى معلم و مرشد»ساز آن به راهنما نیاز دارند،  شناخت سعادت و امور زمینه

اشد و فردی دیگر به راهنمایی بسیار )همان(. در بسا یک فرد به راهنمایی اندك نیاز داشته ب چه

او با توجه به احوال « ریاست»و « راهنمایی»باشد، حیطه  می« راهنما»منزله  به« رئیس»واقع، چون 

شود. بنابراین، احوال شخصی و حتی بخشی از احوال  فردی که به راهنمایی نیاز دارد، سنجیده می

بر « ریاست اقتداری»ج است، و این شفته که رئیس از مدنی مردمان از حریم ریاست رئیس خار

بایستی از رئیس « در همه موارد»(، و دیگران 994، ص19۳2)فیرحی:  دیگران برخوردار است 
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به رئیس « برخی امور»آید، بلکه مردمان در  نظر می (، نادرست به991فرمانبرداری کنند )همان: ص

دارد، نه اقتداری. محدود بودن فرادستی طولی از « یریاست ارشاد»کنند، و رئیس نیز  مراجعه می

ها فطری هستند، و آدمیان بدون نیاز به معلم و  ای از معقوالت و دانستنی باشد که دسته رو می آن

صورت فطری استعداد  ها به (. اغلب انسان20ق: ص 1401)فارابی،  نماید  ها را ادراك می مرشد، آن

ها را با سهولت بیشتری  نایع محدود دارند، و در نتیجه آنبیشتری نسبت به برخی فضایل و ص

صورت، هر فرد در برخی  دهند، و اشر بر اثر تکرار به آن امور عادت نمایند، در این  انجا،م می

(. بنابراین، در 99-91،م: ص 1119)فارابی،  ترین فرد خواهد بود  فضایل و صنایع خاص، کامل

ای از معقوالت را صرفاً با تکیه بر فطرت و عادت به دست  تهتواند دس اندیشه فارابی، انسان می

 نیاز باشد. ای که از تعلیم و ارشاد دیگران بی شونه آورد، به

فرادستی عرْضی بر بنیادهای حکمت عملی استوار است و ناظر به جایگاه آدمی در مدینه 

شتغال به صنایع دارند، و باشد. در واقع، آدمیان براساس جنس صناعت و میزان مهارتی که در ا می

شردند. فارابی در سیاست مدنی شش شونه فرادستی و در  اموری مانند آن، از یکدیگر متمایز می

نماید. مثالً صناعت اصالی بر صناعت آلی  فصول منتزعه سه شونه فرادستی از این قبیل را بیان می

، بر افرادی که قطعات آن را جداشانه نماید رو، فردی که ابزار جنگی تولید می برتری دارد، و از این

طور کامل دارا است،  نمایند، برتری دارد، و یا اینکه فردی که استعداد یک صناعت را به تهیه می

؛ همان، 20-21ق: ص1401باشد که مهارت اندکی در آن صناعت دارد )فارابی،  برتر از فردی می

 (.۳2-0۳،م: ص1119

پذیر است،  ال و جابجایی از فرودستی به فرادستی امکانچون در فرادستی عرْضی، هرشونه انتق

ها از جهت  پس بایستی آن را از فرادستی اقتدارشرایانه متفاوت دانست. در دید فارابی، اغلب انسان

طبع درونی استعداد کامل برای یک فضیلت یا صناعت خاص را ندارند، بلکه باید با استفاده از 

(. فارابی فصل پنجم تحصیل 90،م: ص 1119)فارابی،  یل نمایند استعدادهای خویش را تکم« عادت»

معنای ایجاد صناعات عملی  را به« تأدیب»دهد. او  اختصاص می« تعلیم و تأدیب»السعاده را به 

(. با تکیه بر عادت، افزون بر ۳1: ص الف1111)فارابی،  شردند  داند که از راه عادت حاصل می می

تواند کارهایی که با فطرت  اد ناقص خود را تکمیل نماید، همچنین میتواند استعد آنکه انسان می

(. شاهد دیگر 90،م: ص 1119)فارابی،  سختی انجا،م دهد  اولیه خویش سازشاری ندارد را هرچند به
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داند. شهروند خاصی کسی است که یا  آنکه فارابی شهروندان را بر دو شونه خاصی و عامی می

باشد، و یا خود را برای تصدی ریاست آماده  یاست در مدینه میای از ر بالفعل صاحب مرتبه

کنند از صالحیت ریاست برخوردارند مانند بسیاری از  نماید. حتی شهروندانی که شمان می می

)فارابی،  صاحبان صناعت و ثروتمندان، در نگاه فارابی در زمره شهروندان خاصی قرار دارند 

طورکه بیان شد،  ی در فرادستی طولی نیز وجود دارد. همان(. امکان جابجایی حت24: ص الف1111

شردد  رئیس مدینه فاضله چون با عقل فعال اتصال دارد، واجد صالحیت ریاست بر دیگران می

(. مسلّم آنکه اتصال با عقل فعال یک اتصال نفسانی و روحانی است، نه 22ق: ص 1401)فارابی،  

پذیر است. فارابی  ای رئیس، بلکه برای همه آدمیان امکانجسمانی و بدنی، و این اتصال نه فقط بر

باشد، دارای جوهر معقول نیست. عقل فعال،  چیزی که جسم است یا در جسم می»شوید:  می

کند، و از جایگاهی که در آن وجود  ها را عقل بالفعل می بخشد و آن معقوالت را فعلیت می

اساساً سعادت انسان در «. دهد اند، ارتقاء می  سرشته شدهای باالتر از آنچه بر آن  اند، به طبقه یافته

)همان:  «فبهذا یصیر في رتبة العقل الفعال»طراز شدن با آن است،  شرو اتصال با عقل فعال و هم

 (.0۳ص

کوتاه آنکه، فارابی به فرادستی مثبت باور دارد که دارای دو شونه طولی و عرْضی است. 

د است )فرادستی طولی(، و ثانیاً، انتقال از فرودستی به فرادستی در فرادستی مثبت چون اوالً، محدو

 یابد. باشد )فرادستی طولی و عرْضی(، از فرادستی اقتدارشرایانه تمایز می پذیر می آن امکان

 . اتوپیاگرایی0

دانند که چون با  ای وسیع می اتوپیا را اجتماعی برخوردار از کمال و هماهنگی در شستره

سان آن را  باشد، و بدین ها سازشاری ندارد، غیرقابل تحقق می زندشی عادی انسان های واقعیت

(. استدالل دو،م بر اقتدارشرا بودن مدینه 099: ص1922)برلین،  نامند  می« نامکان»معنای  اتوپیا به

ینه فاضله فارابی، اثبات آن از راه اتوپیا بودن آن است. این استدالل دو مقدمه دارد. نخست آنکه مد

اند که مدینه   فاضله فارابی از قبیل اتوپیا است. در توضیح مقدمه اول، برخی نویسندشان بیان کرده

افقی در »و صرفاً به مثابه « شهری در سخن»و « ای در عالَم مجردات عقلی مدینه»فاضله فارابی، 

اً فارابی به (. اساس110: ص1929)طباطبایی،  است « های موجود برابر انسان برای سنجش مدینه
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اند، نه یک مدینه فاضله، چراکه  های شوناشون پراکنده های فاضله نظر دارد که در مدینه افراد یا شروه

(. این نویسنده در 101داند )همان: ص طور کلی برپایی مدینه فاضله را غیرممکن می خود او نیز به

لسوفان یونانی تأکید دارد. فیلسوفان ورزی فارابی از فی تحلیل دیدشاه فارابی، بر پیروی بدون اندیشه

زده یونان درصدد برآمدند تا طرحی برای اصالح  شهرهای بحران یونانی با توجه به احوال دولت

های  های دوره اسالمی، صرفاً حرف های مدینه ها ارائه دهند، اما فارابی بدون توجه به واقعیت آن

تواند وجوه  رو، فلسفه مدنی فارابی نمی (. از این100افالطون را تکرار کرده است )همان: ص

 (.109شرای اندیشه سیاسی یونانی را بازتاب دهد )همان: ص واقع
های  انجامد. در واقع، تما،م رژیم به اقتدارشرایی می 1مقدمه دو،م آن است که اتوپیاشرایی

: 192۳ن، لی )مک دادند. مارکسیسم و کمونیسم  اقتدارشرا، اتوپیا را به هواداران خود وعده می
شهرهایی  ( آرمان12۳: ص1912)هیتلر،  ( و نازیسم 092: ص19۳0)موسولینی،  (، فاشیسم 112ص

 های یک دولت مثالی ممکن است شاه تحقق نیافتند. اصول و ویژشی را وعده دادند که هیچ
 های مورد توافق همگان قرار نگیرد، و به حکومتی مقتدر نیاز دارد تا با اِعمال زور زمینه

شهرها، همیشه اجباری  آرمان»(. بنابراین، 91۳: ص1922)پوپر،  پایی مدینه فاضله را فراهم آورد بر
رو، برخی نویسندشان به فقدان مصلحت  (. از این111: ص19۳4)کامو،  « اند و اقتدارشرا بوده

( و وجود عنصر خشونت در آن اذعان 120: ص1929)طباطبایی،  عمومی در مدینه فاضله فارابی 
(. در این قسمت مقدمه اول، و در قسمت بعد مقدمه دو،م ارزیابی L’Arrivee, 2014) اند  ردهک

 شوند. می
توان  هرچند برخی معتقدند مدینه فاضله فارابی در عالَم مجردات عقلی جای دارد، اما می

اضله شرای مدینه ف شواهدی برای زمینی بودن آن ارائه نمود. برای این منظور، بایستی وجوه واقع
آوری نمود. وجود شرور در مدینه فاضله، بهترین دلیل بر اتوپیا نبودن آن است. اشر  فارابی را جمع

اند. تقریباً فارابی در  مدینه فاضله در جهان مجردات جای دارد، شرور چگونه در آن سکنی شزیده
ترین شونه  ت. مهمبیشتر آثار سیاسی خود ماهیت، اقسا،م و نحوه مقابله با شرور را تشریح کرده اس

داند، نوابت است. نوابت که در مدینه فاضله  از شرور که فارابی آنان را از دشمنان مدینه فاضله می

                                                           

1. Utopianism. 
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های  اند که تخیل ناقص از سعادت دارند، و رسیدن به غایات مدینه کنند، کسانی زندشی می
اضع سنت در مدینه فاضله کنند تا کلمات و نمایند، و به این دلیل تالش می نامطلوب را پیگیری می

واره  (. دومین نشان101ق: ص 1401)فارابی،  را به نفع هواهای نفسانی خود تحریف نمایند 
شرایی مدینه فاضله، توجه فارابی به مسئله جنگ است. او جنگ عادالنه و ظالمانه را از  واقع

از  1(. روزنتال۳2-۳0،م: ص 1119)فارابی،  شمارد  یکدیگر تفکیک نموده و مصادیق آن دو را می
پژوهشگران فلسفه سیاسی اسالمی، با توجه به وجود مقوله جنگ در فصول منتزعه، ایستار فارابی 

 (.100: ص1922)روزنتال،  داند  تر می شرایانه در آن کتاب را واقع
یکی از نویسندشان معتقد است، مدینه فاضله فارابی چون بر فضیلت و سعادت توقف دارد، 

(. اما چون فارابی میان کمال اول و 110: ص1929)طباطبایی،  یالی و غیرواقعی است ای خ مدینه
توان این نظر را صحیح دانست. در واقع، فضیلت نیز  شود، نمی کمال اخیر تمایز قائل می

شرایانه دارد. در دید فارابی، انسان دارای دو حیات است. برخالف حیات دو،م،  های واقع مایه بن
ت اول به اموری خارج از خود مانند اغذیه نیاز دارد. بنابراین، دو کمال برای انسان انسان در حیا
که با انجا،م دادن فضایل « کمال اول»شود، و  که در عالَم آخرت حاصل می« کمال اخیر»وجود دارد، 

 رو، فارابی در (. از این41،م: ص 1119)فارابی،  آید  و دوری از رذایل در عالَم دنیا به دست می
سعادت »داند که به سبب آن،  ها را اموری می تحصیل السعاده و در مقا،م شمارش انواع فضایل، آن

:  الف1111)فارابی،  شردد  در حیات آخرت حاصل می« سعادت قصوا»در حیات اول، و « دنیا
 (.01ص

رایط و کند، توجه فارابی به ش شرایانه بودن مدینه فاضله حکایت می واره چهار،م که از واقع نشان
شردد. توجه به امور مستحدثه  مقتضیات جدیدی است که در هر دوره زمانی برای مدینه حادث می

نماید مدینه فاضله از یک ساختار بسته و متصلب برخوردار نیست، خیالی  ضمن آنکه ثابت می
ها  آیند که عالج آن  کند. در بینش فارابی، شاه مسائل جدیدی پدید می بودن آن را نیز نفی می

براساس مجموعه قوانین و سنن جاری در مدینه فاضله امکان ندارد، و باید قانون و سنت جدیدی 
که رئیس اول در مدینه حضور داشته باشد، او قانون جدیدی  برای آن وضع شردد. در صورتی 

                                                           

1. Erwin Isak Jacob Rosenthal 
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ت، صورت بایستی براساس قوانینی که از رئیس اول به یادشار مانده اس  کند، و در غیر این وضع می
« فقیه»قانون جدید را استنباط و کشف نمود. فارابی کسی که واجد چنین صالحیت باشد را 

تعبیر او، کارویژه علم مدنی تعیین قوانین و رسو،م است. قوانین  (. به12،م: ص1111)فارابی،  نامد  می
ها  نسبت به آنتواند  یابد و چون حاکم نمی ثابت و پایدارند، اما رسو،م با توجه به هر زمان تغییر می

(. 124،م: ص0221)فارابی،  طور ناقص رها نماید  تواند تعیین رسو،م را به احاطه داشته باشد، می
اساساً فارابی از کاربست تجربه در تدبیر مدینه فاضله غفلت نکرده است. او در فصل نود و سو،م 

نماید، و  اعات را بررسی میدر صن« التجریبیه ةالقو»برداری از تجربه یا  های بهره فصول منتزعه شونه
های مربوط به هر صناعت  شوید برای تدبیر صناعات در مُدُن فاضله باید از خصایص و ویژشی می

و نیز از تجارب خبرشان در آن صناعت آشاهی داشت. فارابی، کسی که از چنین تجربیات آشاهی 
استعمال و »تعبیر فارابی  دهد. به نامد و او را در کنار رئیس اول جای می می« فاضل»دارد را 
(. فارابی در احصاء العلو،م دو 14-19،م: ص 1119)فارابی،  در تجربیات برعهده او است « تصرف

ای که با آن حاکم بتواند قوانین کلی را وضع  داند، یکی قوه الز،م می« مهنه ملکیه فاضله»قوه را برای 
کرار در اثر پرداختن به امور مدنی برای تدریج و با مشاهده و ت نماید، و دیگر قوه تجربی که به 

 (.124-129،م: ص0221)فارابی،  شردد  حاکم فاضل حاصل می

دهد. در تعریف او پنج نکته قابل  شاهد پنجم تعریفی است که فارابی از علم مدنی ارائه می

ناشی ها  تأمل است. نکته اول آنکه علم مدنی از افعال و سنن ارادی و اخالق و سجایایی که از آن

ها بیشتر  نماید. ارادی بودن افعال و سنن در حوزه امور مدنی با زمینی بودن آن شردد، بحث می می

کنند.  ها در عالَم مجردات از اراده انسان پیروی نمی ها، چراکه سنت  تناسب دارد، تا آسمانی بودن آن

نسان با افعال ارادی شوید که ا شوید علم مدنی از غایاتی سخن می دومین نکته آنکه فارابی می

شردد و  آورد. شیوه دستیابی و حفظ آن غایات در علم مدنی بررسی می دست می ها را به خویش آن

چنین چیزی هیچ تناسبی با عالَم مجردات ندارد، چراکه موجودات مجرد همه کماالت خود را از 

نکته سو،م آنکه علم «. شدن» است، نه« بودن»اند. عالَم مجردات، عالَم  دست آورده ابتدای پیدایش به

مدنی وظیفه دارد تا سعادت حقیقی و مظنون را برای طالبان آن علم تشریح نماید. مصادیق سعادت 

باشد که به تصریح او فقط در دنیای  مظنون از منظر فارابی اموری مانند ثروت، کرامت و لذت می

هایی  ارمین نکته آنکه با تکیه بر انسانعنوان غایت برای آدمیان تلقی شردند. چه توانند به زمینی می
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اند اخالق فاضالنه را کسب نمایند، علم مدنی شیوه برپایی مُدُن و  که با افعال ارادی خود توانسته

هایی در عالَم  نماید. هرشونه تأویل مدینه و امت در این عبارت به مدینه اُمم فاضله را نیز بررسی می

رسد. آخرین نکته آنکه  نظر می جود در کال،م فارابی نادرست بهمجردات عقلی با توجه به قراین مو

سانی علم مدنی و علم  دهد، هم فارابی علم مدنی را در کنار علم فقه و در دسته پنجم علو،م قرار می

(. 129-120،م: ص0221)فارابی،  فقه با وقوع مدینه فاضله در عالَم مجردات عقلی تناسب ندارد 

نظران پیش از ارائه تحلیل درباره مباحث سیاسی فارابی،  دارد تا صاحببنابراین، انصاف اقتضاء 

 ابتدا احصاء العلو،م را مطالعه نمایند تا از جایگاه علم مدنی از منظر او آشاه شردند.

پردازد. او در فصل  شناسی به مباحث سیاسی می ششمین شاهد آنکه فارابی شاه از زاویه جامعه

طور که  پردازد، همان بررسی تأثیرشذاری جغرافیا بر اخالق می و سو،م فصول منتزعه به  بیست

شوید صحرانشینان  (. مثالً فارابی می424-912: ص1941)منتسکیو،  منتسکیو نیز چنین کرده است 

کار  نشینان ترسان و سازش بیشتر از ملکات اخالقی نظیر حز،م و شجاعت برخوردارند، و قلعه

 (.42،م: ص 1119)فارابی،  هستند 

شردد، باتوجه به شواهد  کوتاه آنکه اشر پذیرفته شود اتوپیاشرایی لزوماً به اقتدارشرایی منجر می

شود که مدینه فاضله فارابی از قبیل شهرهای  ای که از آثار فارابی ارائه شردید، اثبات می شانه شش

نماید که تحت  ای را در افق زمین و زمان ترسیم می آسمانی و خیالی نیست، بلکه فارابی مدینه

تأثیر انسان و طبیعت است. هرچند بایستی اذعان نمود که همواره اتوپیا ایستاری اقتدارشرایانه 

 1ندارد.

 . خشونت4

های اقتدارشرا، کاربست خشونت در روابط میان حاکمان و  های اساسی حکومت یکی از ویژشی

بود کردن مخالفان و هایی، برای نا مردمان است. ارعاب خونین و شدید در چنین حکومت

                                                           

داری از دولت کامالً وجود ندارد و اتوپیاشرایی لزوماً به طرف« اقتدارشرایی»و « اتوپیا». هیچ استلزا،م علّی معلولی میان 1

تالش کرده است تا یک دولت « آنارشی، دولت، و اتوپیا»طور که رابرت نوزیک در کتاب  شود، همان قدرتمند منجر نمی

 های اتوپیاشرایانه توجیه نماید. حداقلی را براساس استدالل
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عنوانابزاری(ودرنهایتبه562:ص۴۹۳۱)آرنت،آمیزناپذیرساختنهرگونهعملمخالفتامکان
(.یکیازپژوهشگرانغربیمعتقداست،۴6۱:ص۴۹۳2)اونیل،رودبرایکنترلمردمبهکارمی

ردنمیفارابیمجازات (.L’Arrivee, 2014: P.441)کندهایالزمواجباریبرایجرایمفجیعرا

ارزیابیمی بررسیو که دارد وجود نکته دو تحلیل این دیگردر همانند نخستآنکه، گردند.

پردازاناتوپیایی،فارابیقبولداردکهگاهخشونتبرایمحافظتازجامعهسیاسیضرورینظریه

این از نوابتاست. درباره او گروه۴رو، مخالکه اموریهایمتنوعیاز هستند، فاضله فانمدینه
توانددهد.البتهحاکممیکارگیریآنانبهکارهایاجباریراپیشنهادمیمانندحبس،مجازاتوبه

برخیازآنانراباآموزشصحیحبهجمعشهروندانمدینهفاضلهبازگرداند،امادرصورتناکامی

(.دومIbid: P.442-443کارگرفت)آنانبهدرتربیتبایستیانواعگوناگونخشونترانسبتبه

دسته درباره فارابی مخاطرهآنکه افراد از دیگر بهیمیونای عنوان با میمی5آفرین توانگوید

ماننددرندگاننابودنمود)گاهاقامت (.اودرنهایتIbid: P.444هایآنانراغارتکردوآنانرا

 (.Ibid: P.445هریجنگیاست)گیردمدینهفاضلهفارابی،شنتیجهمی

آرمان با که افرادی پذیرفتهوجود هنجارهای و باشند،ها داشته ناسازگاری مدینه در شده

ویژگی محسوبمیاز مدینه هر اینهای از و چگونگیگردد، اوصافو درباره نیز فارابی رو

دردوگروهعالجآنانتأملنموده اومخالفانمدینهفاضلهرا نوابت»است. بهیمیون»و« قرار«

جداگانهمی احکام و میدهد صادر آنان نوابتافرادیایبرای اندیشهنماید. و آراء که هاییاند

وبهیمیونماننددرندگانبودهکهخطرهایعملیبرای آرایاهلمدینهفاضلهدارند، مخالفبا

می بار به اهلمدینه آورند ص۴۱5۴)فارابی، فارابیدرباره(.۳۳،۴51ق: احکامیکه اینجا، در
بررسیمی استرا میزانحضورخشونتدرآناحکامنوابتوبهیمیونصادرنموده نماییمتا

سنجیدهگردد.

ضروریاست. نکته دو به توجه است، کرده نوابتصادر فارابیدرباره احکامیکه درباره

نواب با برخورد بیاندرباره فارابیدو براینخستآنکه، گزینه سیاستمدنیچهار در تدارد.

                                                           

1. Weeds. 
2. Beasts. 
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نماید، اخراج از مدینه، عقوبت، حبس و اشتغال به کارهای اجباری  برخورد با نوابت مطرح می

(. در فصول منتزعه دو راهکار برای مقابله با شهروندان شرور پیشنهاد 109ق: ص 1401)فارابی،  

(. در آرای اهل مدینه فاضله اصناف 91: ص،م 1119)فارابی،  دهد، تربیت و اخراج از مدینه  می

:  ب1111)فارابی،  نماید  ای به چگونگی برخورد با آنان نمی شمارد، اما هیچ اشاره معاندین را برمی

رسد تنها کال،م فارابی در سیاست مدنی بر اِعمال خشونت نسبت به  نظر می (. به140-144ص

کند و  متعددی برای نوبت در این کتاب ذکر میهای  نوابت داللت دارد، اما اوالً، فارابی شونه

شیری نهایی درباره حکم هر دسته از نوابت را با توجه به مصالح آنان به رئیس مدینه واشذار  تصمیم

دیگر، فارابی دستور به حبس و عقوبت نوابت نداده است، بلکه آن را به رئیس  عبارت  نماید. به می

ص مصلحت دانسته است، اما صاحبان ایده اقتدارشرا بودن مدینه واشذار نموده و منوط به تشخی

اند که فارابی چنین حکمی صادر نموده است؛  مدینه فاضله فارابی از کال،م او چنین استفاده کرده

شردد. اساساً بیشتر نوابت از  های نوابت با تربیت و آموزش مرتفع می ثانیاً، معضل بسیاری از شونه

شده در   برند و برای مثال به تحریف اصول عقیدتی پذیرفته نج میهای فکری و روانی ر بیماری

نمایند. برخی دیگر با مدینه فاضله دشمنی ندارند، بلکه جویای حقیقت هستند و به  مدینه اقدا،م می

سازد، در اختیارشان  هایی که اقناع آنان را فراهم می ارشاد نیاز دارند. در این صورت، بایستی شزاره

باشند که خواهان پذیرش آرای اهل مدینه فاضله نیستند، و با  ها یک دسته از نوابت میقرار داد. تن

پرورانند. شاید در نگاه  کاربست نوعی ایستار منافقانه، سودای دستیابی به قدرت را در سر می

شونه که فارابی  فارابی، عقوبت و حبس تنها به این دسته از نوابت اختصاص داشته باشد، وشرنه آن

برند و با تربیت  عیت نوابت را ترسیم کرده است، آنان اغلب در حیرت و سرشردانی به سر میوض

 توان مشکل آنان را چاره نمود. و آموزش می

دومین نکته آنکه، شمارشان نوابت همواره اندك بوده و آنان جمعیتی انبوه از مدینه فاضله را 

هم اْلصناف النابتة فی خالل أهل المدینة و ال  فهؤالء»دهند. فارابی با توجه به عبارت  تشکیل نمی
 «تحصل من آرائهم مدینة أصاًل و ال جمع عظیم من الجمهور، بل یکونون مغمورین فی جملة أهل المدینة

شوید نوابت در میان شهروندان جای دارند و آراء و اعمال آنان  (، می101ق: ص 1401)فارابی،  

شیرد. نکته مهم در تفسیر اندك بودن شمار  دینه قرار نمیشاه مورد پذیرش اکثریت اهالی م هیچ

نوابت و بهیمیون آن است که اشر آنان دارای جمعیت بسیاری در مدینه باشند، اساساً آن مدینه را 
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های فاسقه یا مبدله تبدیل شده است  شمار آورد، بلکه به یکی از مدینه دیگر نباید مدینه فاضله به

 (.101الف: ص1111؛ 111ق: ص1401)همان، 

درباره احکامی که فارابی درباره بهیمیون صادر کرده است نیز بایستی به دو نکته توجه نمود. 
شاه به اعدا،م آنان تصریح نکرده است. در دید فارابی، برخورد با بهیمیون به  نخست آنکه فارابی هیچ

 تواند باشد: دو صورت می
زهای شهر به کار شرفته شوند، و از آنان برای ( در صورت امکان، این افراد برای تأمین نیا1

 رفع حوایج مدینه استفاده شود؛
هایی  دهند و یا خطرها و زیان ( آن دسته از بهیمیون که هیچ خدمتی به منافع مدینه انجا،م نمی0

شونه برخورد شود که با حیوانات وحشی  شوند، بایستی با آنان همان را برای مدینه موجب می
 «و من کان منهم ال ینتفع به أو کان ضارًا، ُعِمل به ما یعمل بسائر الحیوانات الضارة»، شود برخورد می

توان هم تربیت و را،م نمودن این افراد را برداشت  (. از عبارت فارابی می122ق: ص 1401)فارابی،  
ورت نمود، و هم نابود کردن آنان، زیرا با حیوانات و درندشان مزاحم یکی از این دو برخورد ص

از پژوهشگران معاصر غربی که به دیدشاه او اشاره شد، اعتقاد دارد از  1شیرد، اما رابرت الریوی می
های بهیمیون را نیز از کال،م  شود. او حتی غارت اقامتگاه کال،م فارابی تنها اعدا،م بهیمیون استفاده می

باشد.  دلیل و پشتوانه می( که اساساً بدون L’Arrivee, 2014: P.444) فارابی برداشت نموده است 
راهکار اول فارابی آن است که این افراد به استعباد و استعمال در خدمت منافع مدینه شماشته 

 «فمن کان منهم إنسیا و انتفع به في شيء من المدن ترك و استعبد و استعمل کما تستعمل البهیمة»شوند،  می
های  ال،م فارابی، دستور به غارت اقامتگاه(. الریوی با ارجاع به این ک122ق: ص 1401)فارابی، 

ای به این مطلب نشده  شود در این عبارت هیچ اشاره طور که مشاهده می دهد، اما همان بهیمیون می
است. دیدشاه الریوی در برداشت از کال،م فارابی مبنی بر دستور به اعدا،م بهمیون نیز خالی از 

شوید همانند درندشان با آنان  ،م ندارد، بلکه میاشکال نیست. کال،م فارابی هیچ صراحتی در اعدا
طور که نصیرالدین  تواند ظهور در اعدا،م داشته باشد، اما همان برخورد شود. هرچند کال،م فارابی می

طوسی شفته است، این مسئله میان فالسفه اختالفی است، اما در دید او، اظهر آرای حکما در این 

                                                           

1. Robert L'Arrivee 
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(. دستور نصیرالدین طوسی 92۳: ص192۳رالدین طوسی، )نصی مسئله، منتفی بودن اعدا،م است 
برای بهیمیون آن است که باید آنان را تحت ریاضت قرار داد تا تربیت شوند و در غیر این صورت 

(. عبارت کشفی 021باید همانند حیوانات اهلی، آنان را به کارهای مدینه شماشت )همان: ص
الدین دوانی نیز  (. جالل121: ص1921 )کشفی، دارابی نیز شبیه عبارت نصیرالدین طوسی است 

اشر قابل فضیلت باشند، شاید که به تربیت فضال به کمالی رسند، و الّا ایشان را به »شوید:  می
 (.042: ص1911)دوانی،  « اعمالی که سبب مصالح تمدن است، مرتاض باید داشت

البهیمیون بالطبع لیسوا »د: شوی دومین نکته آنکه بهیمیون از شهروندان نیستند. فارابی می

اشر نوابت از اهالی مدینه فاضله بودند، ولی در اقلیت قرار داشتند، اساساً بهیمیون در «. مدنیین

دانست، بلکه « اجتماع مدنی»توان از قبیل  شردند و اجتماع آنان را نمی شمار شهروند محسوب نمی

جمعی در حومه شهرها  در بیابان و شاه دسته صورت انفرادی آنان مانند چهارپایان و درندشان شاه به

 (. 11ق: ص 1401 )فارابی، نمایند  زیست می

بنابراین، مقابله با شهروندان شرور را نبایست ایستاری اقتدارشرایانه دانست، بلکه باید آن را 

اقدامی در دفاع از سایر شهروندان و محافظت از منافع عمومی تلقی نمود. دستور فارابی در 

ورد با شهروندان شرور از دو جهت اقتدارشرایانه نیست. نخست، در تعیین شهروندان شرور؛ و برخ

داند و  دو،م، در نحوه برخورد با آنان. فارابی، دایره شهروندان شرور را بسیار ضیق و تنگ می

تا  شاه مجازات اعدا،م را برای آنان تجویز نکرده است. در نگاه او، رئیس مدینه باید تالش کند هیچ

ها نیز بتوانند به جمع شهروندان مدینه فاضله وارد شردند، و در صورت ناکا،م  این دسته از انسان

ها، قدر متیقن از کال،م او آن است که باید آنان را از مدینه اخراج نمود. عقوبت و  ماندن این تالش

رباره آن باشد، و این احکا،م تنها د حبس منوط به احراز و تشخیص مصلحت از سوی حاکم می

نمایند )بهیمیون(، نه اینکه   شردد که مخاطرات عملی برای مدینه ایجاد می دسته از شرور صادر می

 از عقایدی مخالف با عقاید اهل مدینه فاضله برخوردار باشند )نوابت(.

طور کلی، تحلیل هدف اقتدار سیاسی از منظر فارابی، در نسبت مدینه فاضله او با  به

داند و تقریباً در همه  گشا است. فارابی، سعادت قصوا را هدف آفرینش آدمی میاقتدارشرایی راه

کند. سعادت قصوا از منظر او در اتصال عقالنی و  آثارش چگونگی دستیابی به آن را واکاوی می

شیری از  ای است که بدون بهره شونه آید، هرچند طبیعت انسان به روحانی با عقل فعال پدید می
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تواند به سعادت عقالنی دست یابد. بنابراین، سعادت بدنی مقدمه وصول  نی نمیابزارهای جسما

هر حال، مسلّم آن است که در دید فارابی، معقوالت و تصورات   به سعادت عقالنی است. به

آورند. ریشه اقتدار سیاسی را دقیقاً در این  هستند که زمینه سعادت قصوا را برای آدمی فراهم می

شرفتن از انسان   ای از معقوالت را بدون یاری تواند دسته که هرچند آدمی می مطلب باید جُست

ای از معقوالت هستند که فعلیت  دیگری و صرفاً از صقع نفس خویش به دست آورد، اما دسته

ها در نفس آدمی به تعلیم نیاز دارد. منشاء اقتدار فیلسوف، برخورداری از فضایل نظری و عملی  آن

ای میان  ها به قدر امکان است. فارابی مالزمه ها و مدینه ایجاد آن فضایل در امت و همچنین توان

کند. در دید او، اقتدار تا،م  برقرار می« مَلِک»و « فیلسوف»دیگر میان  عبارت  و به« ریاست»و « دانش»

 شیرد، بلکه با برخورداری از صناعت و فضیلت که مستلز،م برخورداری به اشیاء خارجی تعلق نمی

های  رو، اوالً، هر اقتدار و تسلطی که عاری از ریشه یابد. از این از معرفت و فکر است، قوا،م می

کم آن چیزی بیشتر از اقتدار  االطالق دانست و دست توان اقتدار علی معرفتی و فکری باشد را نمی

لذلک، صار ف»االطالق را باید همان فیلسوف دانست،  باشد؛ و ثانیاً، فرمانروای علی ناقص نمی

(. اما نباید از نظر دور داشت که 19الف: ص1111)همان، « االطالق هو بعینه الفیلسوف المَلِک علی

، مطلق و نامحدود نیست، بلکه ریاست فرد )الف( بر فرد )ب( «ریاست»و « دانش»مالزمه میان 

ر صورت شود که فرد )ب( در موضوعات معینی از دانش برخوردار نیست، و د هنگامی ثابت می

شردد و اساساً مراجعه فرد )ب( به فرد  برخورداری از دانش، ریاست )الف( بر )ب( منتفی می

)الف( یک مراجعه آشاهانه و اختیاری است. شاهد آنکه، فارابی پیش از تعریف مدینه فاضله به 

هر  کند، و تحقق مدینه فاضله را در مدخلیت اراده و اختیار در خیر و همچنین شرور تصریح می

ولما کان شأن الخیر فی الحقیقة أن یکون ینال باالختیار واالرادة ... فلذلک کل »داند،  ای ممکن می ناحیه
دیگر، فرض فارابی که شاید   عبارت (. به119ب: ص1111)همان، « مدینة یمکن أن ینال بها السعادة

با هدف وصول به سعادت  خویش و« اختیار»ها با  شرداند، آن است که انسان کمتر آن را آشکار می

رو، ریاست در مدینه  کند. از این شان، به فیلسوف مراجعه می و برای تکمیل علو،م و معارف ناقص

 است.« ریاست ارشادی»فاضله از قبیل 
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 گیری نتیجه .5

های ایده اقتدارشرا بودن مدینه فاضله فارابی ارزیابی شردیدند. حضور  در این پژوهش، استدالل

ها برای اقتدارشرا  ترین استدالل ستی، اتوپیایی و خشونت در مدینه فاضله او مهمسه عنصر فراد

بودن آن است. پاسخ آن است که هرچند فرادستی در مدینه فاضله فارابی موجود است، اما 

پذیر  اقتدارشرایانه نیست، زیرا محدود بوده و جابجایی و انتقال از فرودستی به فرادستی امکان

ای  ینه فاضله فارابی عاری از ابعاد اتوپیایی است، و او تالش کرده است تا مدینهاست. همچنین مد

را در افق زمان و زمین ترسیم نماید، نه در عالَم مجردات عقلی. توجه فارابی به مسائلی چون 

اند  مقابله با شرور، جنگ، مقتضیات زمان و استفاده از قوه تجربه در تنظیم امور ازجمله شواهدی

که صاحبان این ایده مطرح   شونه اتوپیایی بودن مدینه فارابی سازشاری ندارند. خشونت نیز آن که با

اند، در مدینه فارابی وجود ندارد. چراکه فارابی برای مقابله با شرور در مدینه فاضله بیشتر بر  کرده

منوط به ناکامی  اقداماتی نظیر تربیت و آموزش پافشاری نموده، و اموری مانند اخراج از مدینه را

 شیری درباره آن را به رئیس مدینه واشذار کرده است. در تربیت آنان دانسته و تصمیم
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