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چكيده
ــود كه تحقق و بنيان مدينه فاضله متوقف بر  ــتار حاضر با تكيه بر آراء فارابى در زمينه اجتماع و مدينه فاضله، بيان مى ش در نوش
ــت كه به وسيله نبى يا همان رئيس الهى مدينه فاضله قابل تحقق است و در  ــه اصل خدا، نبى و قانون الهى اس وحدت در دين با س
ادامه بيان مى شود كه با توجه به اصول بناى مدينه فاضله، علت اينكه مدينه فاضله اسالمى با عضويت تمامى مسلمانان تا به امروز 
ــالمى است، نه اختالف نظر مسلمانان بر سر  ــدن هدف و به بيراهه رفتن فرمانروايان تعدادى از ممالك اس تحقق پيدا نكرده، گم ش

جانشينى حضرت رسول(ص).

توقف مدينـه فاضلـه بـر وحـدت دينـى 
آراء فارابـى بـا تكيـه بـر 
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مقدمه
ــجامى و كمال آن در هر موضع و مقامى،  بحث از هر نظام و انس
متوقف بر وحدت و يگانگى آن نظام است. شاهد كالم ما وحدت 
ــت كه  ــهود در امور و پديده هاى مختلف عالم اس ــود و مش موج
ــتوارى آنهاست. هر پديده اى زمانى مى تواند به  مايه برپايى و اس
عنوان يك امر متشخص حامل خواص و ويژگيهاى مورد انتظار 
ــود و در  ــد كه بين اجزاء آن وحدت و يكپارچگى حاصل ش باش
ــر مجموعه اى، اعضا با هر هدفى كه اجتماع كرده اند، زمانى به  ه
ــوند كه همگى در راه هدف به وحدت  غرض اجتماع نائل مى ش
و يگانگى رسيده باشند. به عنوان مثال تا بين اعضاى هر انسانى 
ــو  ــان از يك س ــد و نيز تا زمانى كه بين افراد انس وحدت نباش
ــوى  ــاير پديده هاى عالم از س ــانى با س و بين افراد و جوامع انس
ــد، هيچ نظم و كمالى را شاهد نخواهيم  ديگر وحدت حاكم نباش
ــن حكايت در مورد تمامى گونه ها و مجموعه هاى عالم  بود و اي
صادق است. پس زمانى هستى به كمال نائل مى شود كه در كمال 
ــيرى  ــد، عالمى واحد در مس ــجام قرار گرفته باش وحدت و انس
واحد براى كمالى واحد. به عبارت ديگر اساسًا عالم هستى، عالم 
ــت؛ زيرا همان گونه كه حكما بيان مى كنند،  وحدت و يگانگى اس
ــاوق با وجود و تشخص است؛ يعنى وجود و وحدت  وحدت مس
ــتند، اگرچه از لحاظ مفهومى متفاوت  ــب ذات، واحد هس بر حس
مى باشند.1 به عبارتى هر موجودى از آن جهت كه موجود است، 
واحد است و كثرت نيز از آن جهت كه وجود دارد، كثرتى واحد 
ــه است نه وحدت  ــت و البته مراد از وحدت، وحدت فى نفس اس
ــنجيم  ــه با مصاديق آن، مثل اينكه يك را با عدد ده بس در مقايس
ــت.2 خالصه كالم اين است  ــده اس كه از ده تا يكتايى حاصل ش
ــتى متوقف بر وجود آن و  ــه بحث از هر پديده اى در عالم هس ك
ــت. بنابراين اهميت وحدت در عالم،  ــخص آن اس وحدت و تش
همسان وجود عالم است. پس هر حكمى درباره عالم متوقف بر 
وجود و وحدت آن است. به اين ترتيب شايسته است كه قبل از 
ورود به بحث، در باب معنا و مصاديِق وحدت، به اختصار سخن 
گفت. درباره معناى وحدت ـ همان گونه كه حكماى بزرگ چون 
صدرالمتألهين و عالمه طباطبايى و ديگر بزرگان مى گويند ـ بايد 
گفت: حقيقت اين است كه وحدت از جمله مفاهيم عامى است كه 
به خودى خود در ذهن متصور و روشن است و نيازى به تعريف 
ندارد و بعينه شبيه به وجود است و تمامى تعاريفى كه از وحدت 
ــىء به  صورت گرفته و مى گيرد، دورى بوده و در واقع تعريف ش
ــت كه تنها ارزش شرح االسمى دارند و مقصود از اين  نفسش اس
تعاريف، تنبيه بر معناى وحدت و امتياز آن از معانى ديگر است. 

1 . اسفار اربعه، ج2، ص82.
2 . نهاية  الحكمة، ج1، ص443.

ــد.3  ــن بايد گفت كه وحدت داراى تعريف حقيقى نمى باش بنابراي
ــد و وحدت بايد گفت كه واحد داراى  ــا در باب مصاديق واح ام
ــت: «واحد يا حقيقي است يا  ــامى است كه به اين شرح اس اقس
ــت كه ذاتًا متصف به صفت  غير حقيقي؛ واحد حقيقي واحدي اس
وحدت است، ولي واحد غير حقيقي با واسطه متصف به وحدت 
ــود. واحد حقيقي، يا ذاتي است كه عين وحدت است و يا  مي ش
ــم اول صرف وجود  ــت كه متصف به وحدت است. قس ذاتي اس
است كه تثنيه و تكرار در مورد آن قابل فرض نيست و وحدتش 
ــد و وحدت در مورد آن يكي  ــدت حقه مي خوانند و واح را وح
ــم دوم واحد غير حقه ناميده  ــتند؛ يعني عين هم هستند. قس هس

مي شود مانند انسان واحد».4
اتصاف شىء به صفت وحدت يا حقيقي است يا غير حقيقي:

ــت كه شىء لذاته متصف به  ــيائي اس الف) اتصاف حقيقي: در اش
وحدت مي شود و در واقع، اسناد، اسناد حقيقي است، و وحدت، 
ــراي متعلقش. واحد  ــه وصفي ب ــت ن ــىء اس صفت ذات خود ش
ــت كه عين وحدت  ــت: 1. يا ذاتي اس ــم اس حقيقي خود دو قس
ــت كه عبارت از صرف شىء است و قابل تعدد و تكثر نيست  اس
ــت.  و موصوف به وحدت، با وحدت (عيني و خارجي) يكي اس
ــود و مي گويد: «واحِد  اين نوع وحدت، وحدت حقه ناميده مي ش
حق، باري تعالي است كه به ديگر موجودات واحديت مي بخشد 
و در عالم ممكنات واحد حقيقي وجود ندارد».5 2. يا ذاتي است 
ــود؛ يعني وحدت زايد بر واحد است،  كه متصف به وحدت مي ش

مانند انسان واحد. اين نوع وحدت غير حقه ناميده مي شود.
ــه لذاته متصف به  ــت ك ــيائي اس ب) اتصاف غير حقيقي: در اش
وحدت نمي شوند و در عروض محتاج به واسطه هستند، مثل دو 
ــود واحدند و اين وحدت در واقع متعلق به  ــوع كه در جنس خ ن

جنس است كه بالعرض به انواع آن نسبت داده مي شود.6
ــام وحدت گذشت، روشن مى شود  با بيانى كه در باب معنا و اقس
كه مراد از كالم ما در وحدت ملى و دينى،  واحد در معناى غير 
ــت؛ به اين معنا كه افراد انسانى در سطح اجتماع يا  حقيقى آن اس
ــته  ــِب دينى خاص، همگى بر امرى خاص اتفاق نظر داش در قال
ــيدن به هدف خود تمام افكار و افعال خود را  ــند و براى رس باش
ــه و  ــب با آن هدف به كار گيرند، به گونه اى كه هر انديش متناس
عملى كه مخالف با آن هدف و يا در تعارض با آن باشد، مذموم 
ــن در اين گونه  ــود. بنابراي ــده و خالف وحدت تلقى ش و نكوهي
ــر آن به توافق  ــت كه عده اى بر س ــوارد واحد همان هدف اس م

3 . اسفار اربعه، ج2، صص82و83؛ نهاية  الحكمة، ج1، ص443.
4 . ر.ك: نهاية الحكمة، ج1، ص292.

5 . الجمع بين رأيي الحكيمين، ص102.
6 . الوحدة و الواحد، ج1، صص51و102.
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ــود.  ــبت داده مى ش ــيده اند و صفت وحدت بالتبع به افراد نس رس
ــود «وحدت در اجتماعات  ــه كرد كه وقتى گفته مى ش بايد توج
ــت كه در واقع،  ــت»، به اين معنا نيس ــا، غير حقيقى اس و گروهه
اجتماعات هيچ بهره اى از وحدت جز اسم آن ندارند. منظور اين 
است كه در اجتماعات و گروههاى مختلف، وحدت ذاتى نيست، 
بلكه وحدت به خاطر امرى وراى خود اجتماع است و اجتماع و 
گروه به خاطر آن هدف به وحدت رسيده اند و به همين خاطر ما 
ــتفاده كرديم كه به اين معنا  از اصطالح بالتبع به جاى بالعرض اس
ــته باشيم كه اگرچه در اجتماع وحدت ذاتى و حقيقى  اشاره داش
ــت، اما از وحدت نيز بى بهره نمى باشد، برخالف بالعرض كه  نيس
ــدت خود بعينه  ــى مى كند. گاهى محور وح ــت از بى بهرگ حكاي
ــت و گاهى محور وحدت خود مقدمه اى براى رسيدن  مقصود اس
ــد. نكته  ــن خواهد ش ــت كه در ادامه روش به مقصود و هدف اس
ــراد از ملت و  ــت كه م ــتار اين اس قابل توجه ديگر در اين نوش
مدينه، ملت و مدينه فاضله است به همان معنايى كه فارابى شرح 
ــد، نه هر ملتى. مراد از دين نيز اگرچه در معناى عام قابل  مى ده
ــتعمال است، ولى در اين نوشتار خاصه كامل ترين اديان يعنى  اس
ــالم مد نظر مى باشد. قبل از ورود به بحث شايسته  دين مبين اس

است، برخى اصطالحات به كار رفته در متن، شرح داده شود.

تعريف مدينه فاضله
ــت كه بر دو امِر تعاون افراد  منظور از مدينه فاضله، اجتماعى اس
ــده و فارابى آن را اين گونه تعريف كرده  ــعادت قرار داده ش و س
ــت: مدينه يا اجتماع فاضله، اجتماعي است كه اعضاى آن با  اس
ــعادت حقيقي، به تعاون باهم برخاسته اند و  ــيدن به س هدف رس
ــالم،  نوع تعاون افراد در مدينه فاضله را، به تعاون اعضاى بدن س
ــالمتي تن مي كوشند، تشبيه  كه تحت فرمان قلب، جهت حفظ س
ــت.7 بنابراين در اين تعريف مي توان تعاون و اجتماع را  كرده اس
ــن معنا كه آنها  ــت، به اي ــعادت دانس متوقف بر هدف يا همان س
ــيدن به  ــر رس ــعادت حقيقي را براي خود تعريف كرده و بر س س
ــيدن به آن  آن توافق كرده اند و هر فعل و ترك فعلي را جهت رس
ــعادت، مقدمه سعادت  هدف تنظيم نموده اند و هر هدفي غير از س
قرار مي گيرد. اما اينكه سعادت از نظر آنها چيست؟ بايد سعادت 

را تعريف كرد.

تعريف سعادت
ــي بدبختيها و  ــعادت مدنى، تمام ــعادت و س ــى در بيان س فاراب
7 . آراء اهل المدينة  الفاضلة، ص113؛ ترجمه و شرح انديشه هاي اهل 
ــعادة، صص2-5؛ فصول  ــبيل الس مدينه فاضله، ص255؛ تنبيه علي س

منتزعه، ص96.

ــت، تا  ــا را مختص عالم ماده مى داند و بر اين باور اس گرفتاريه
ــد، هيچ گاه به سعادت حقيقي  ــان گرفتار ماده باش زماني كه انس
ــش رود، كه خالي از  ــان بايد تا آنجا پي ــد، بنابراين انس نمي رس
ــر مفارقه از ماده  ــات آن گردد و از جمله جواه ــام و متعلق اجس
شود و اين حالت براي او تداوم پيدا كند، اين مقام همان سعادت 
ــت.8 فارابي در ادامه اين تعريف مي گويد: ممكن است بعضي  اس
ــانها، يكه و تنها با اعمال و رفتارهايي مثل زهد و رياضت  از انس
ــعادت و خوشبختي برسند، اما اين خوشبختيها و لذتها  و ... به س
ــود، به لحاظ كميت و كيفيت، متفاوت  كه براي افراد حاصل مي ش
از خوشبختي و سعادتي است كه براي شهروندان و افراد جامعه با 
انجام كارهاي شايسته حاصل مي شود و اين سعادت مدنى است 

كه افضل از سعادت فردى مى باشد.9
در نوشتار حاضر تمامى هدفى كه پيگيرى مى شود، اين است كه 
مدينه فاضله هيچ گاه تحقق نمى يابد، مگر اينكه وحدت دينى در 
ــده باشد. در ادامه خالصه وار وحدت در دين  آن مدينه حاكم ش

مبين اسالم مورد بحث قرار مى گيرد.

چگونگى حصول وحدت در مدينه فاضله
فارابى در اشاره به وحدت مدينه بيان مى دارد كه وحدت اجتماع 
ــود كه از جمله اين معانى  و مدينه بر معانى مختلف اطالق مى ش
ــت كه اجتماع  ــى اس واحد بودن جامعه در ركن و اصول و اساس
ــى كه در اجزاء  ــت، مانند وحدت ــه خاطر آن صورت گرفته اس ب
ــت.10 بنابراين منظور از وحدت اجتماعى، ترسيم جامعه  عالم اس
ــيدن به هدف  ــت، كه تمامي افراد آن در پي رس ــا اجتماعي اس ي
ــيده اند، به گونه اي كه نتوان  واحد، به وحدت و يگانگي كامل رس
ــدف، در ميان آنها  ــي را از جهت ه ــه تفاوت يا اختالف هيچ گون
ــد. تحقق چنين وحدتى در جامعه، تنها با فرض وحدت  قائل ش
ــر فارابي چنين  ــت، و از نظ ــن قابل تصور اس ــى در دي و يگانگ
ــت، كه  وحدتى تنها در مدينه فاضله و با مدينه فاضله ممكن اس
اساس آن را سه ركن اصيل دين يعنى خدا، نبى و قانون تشكيل 
ــى و اجتماعي ممكن  ــت كه وحدت مل ــد. بايد توجه داش مى ده
ــا وحدتى كه از دين  ــود، ام ــت كه در هر جامعه اي حاصل ش اس
ــئت گرفته باشد و به سعادت منجر شود، تنها در مدينه فاضله  نش
ــاى مدينه فاضله در هدف  ــت؛ زيرا از يك طرف اعض ممكن اس
واحد و يكپارچه هستند و از طرف ديگر هدفي كه تمام اعضاى 
ــيده اند، سعادت يا اتحاد  ــر آن به توافق و اتحاد رس جامعه بر س
ــرح  ــص101و102؛ ترجمه و ش ــة، ص ــة  الفاضل ــل المدين 8 . آراء اه

انديشه هاي اهل مدينه فاضله، ص226.
9 . السياسة المدينة، ص91.

10 . فارابى فى حدوده و رسومه، ص647.
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ــناخت خداوند  ــدن به درجه ش با عقل فعال و به عبارتي نائل ش
واحد و پرستش خداي يگانه و نفي هرگونه شريكي در پرستش 
او، به واسطه عقول ده گانه است، پس جامعه اي به وحدت فاضله 
ــاس دين باشد. نكته اى كه بايد  ــود، كه وحدتش براس نائل مي ش
ــى وحدت  مورد توجه قرار گيرد و در واقع يكى از اصول اساس
در دين و برپايى مدينه فاضله است، وجود رهبر و پيشوايى الهى 
است كه بى او نه دينى ممكن است نه وحدت در دين و نه مدينه 
فاضله، رهبرى كه خدا و قانون الهى را به مردم مى شناساند و در 
سايه يكتا پرستى وحدت دينى و اجتماعى را مى پروراند. قبل از 
ــب مقام او،  توصيف اوصاف رئيس مدينه فاضله و چگونگى كس
ضرورت اجتماع و چگونگى وحدت در اجتماع را مورد بررسى 

قرار مى دهيم.

ضرورت اجتماع
ــيم مي كند: «هريك  ــاع را اين گونه ترس ــرورت اجتم فارابي ض
ــده اند كه هم در قوام  ــت و طبيعتي آفريده ش ــان بر سرش از آدمي
ــه برترين كماالت ممكن  ــودي خود و هم در نيل و وصول ب وج
ــيار هستند كه هريك به تنهائي نتوانند  خود، محتاج به اموري بس
ــند و بلكه در انجام آن احتياج به  متكفل انجام همه آن امور باش
ــي بود كه هريك از آنها متكفل انجام امري از مايحتاج آن  گروه
بود و هريك از افراد انساني نسبت به هريك از افراد ديگر بدين 
ــبب است كه براي هيچ فردي از افراد  حال و وضع بود و بدين س
انسان وصول بدان كمالي كه فطرت طبيعي او براي او نهاده است، 
ممكن نبود مگر به واسطه اجتماع، اجتماعات و تجمع گروههاي 
ــند و هريك براي هريك در  ــيار كه ياري دهنده يكديگر باش بس
ــام بعضي از مايحتاج او و آنچه در قوام وجوديش محتاج به  انج
ــيله همه آنچه جمله آن جماعت  ــود، قيام نمايد تا بدين وس آن ب
ــرد آيد تا براي  ــد و كاري انجام داده اند، گ ــراي آن قيام كرده ان ب
هريك از افراد همه مايحتاج او كه هم در قوام وجودي و حيات 
ــود. و  طبيعي بدان محتاج بود و هم در وصول به كمال، فراهم ش
از همين جهت است كه افراد انساني (در هر منطقه) فزون شده اند 
ــيار تحصل و استقرار  ــانهاي بس ــمت معموره زمين انس و در قس
ــاني تشكيل گرديده است ... .  يافته اند و در نتيجه جمعيتهاي انس
ــتند. اجتماع  اجتماعات خود برخي كامل و برخي غير كامل هس
ــه و اجتماع غير كامل چون  ــل چون اجتماع مردم يك مدين كام
ــك ده ... (از طرفي) خير افضل و كمال نهايي به  اجتماع مردم ي
ــيله اجتماع مدني حاصل آيد و نه اجتماع كمتر و ناقص تر از  وس

آن».11

ــرح  ــة، صص112و113؛ ترجمه و ش ــة الفاضل ــل المدين 11 . آراء اه
انديشه هاى اهل مدينه فاضله، ص251.

ــات و تأمين نيازهاي  ــوق، فارابي نه تنها ادامه حي ــارت ف در عب
ــيدن به كمال و  ــته، حتي رس ــي را متوقف بر اجتماع دانس زندگ
سعادت را نيز در گرو اجتماع مي داند و چنان كه در تعريف مدينه 
ــيدن به كمال است و  ــتين گام در رس آمد، مدينه و اجتماع نخس
رسيدن به هدف، هميشه متوقف بر گام نخست مي باشد و چگونه 
ــت انساني كه در حفظ و بقاي وجودي، محتاج جامعه  ممكن اس
ــت، بتواند به تنهايي و دور از اجتماع به  ــاعدت ديگران اس و مس
ــه گيري اختيار كرده و به  ــاني كه گوش ــعادت برسد. حتي كس س
رياضت مي پردازند، به نحوي از مدد و همكاري ديگران بهره مند 
ــدادي از عرفا را  ــت كه دوري گزيني تع ــتند و اين گونه نيس هس
ــن به جرئت مي توان  ــر اين مدعا ذكر كرد، بنابراي ــه نقضي ب نمون

گفت كه سعادِت حقيقي هر انساني در گرو اجتماع است.
ــت  ــكيل و برپايي هر جامعه و اجتماعي به خاطر اهدافي اس تش
ــت يا شر و از آنجا كه «خير و شر ارادي  و اين هدف يا خير اس
ــر را گزينند، اجتماع آنان  ــتند، اگر اعضاي جامعه جهت خي هس
ــت كه همگي خير هستند  ــيله اي براي رسيدن به اهدافي اس وس
ــود و اگر جهت شر  و چنين اجتماعي، مدينه فاضله ناميده مي ش
ــت و مدينه، مدينه  ــر اس ــود، عمل اجتماع، منتهي به ش گزيده ش
ــتار حاضر بحث ما، در مورد  ــود».12 در نوش جاهله ناميده مي ش
مدينه فاضله است. بنابراين منظور از اجتماع، همان مدينه فاضله 
ــالم و  ــت. فارابي مدينه فاضله را به بدني س يا اجتماع فضال اس
تام االعضا تشبيه كرده كه تمامي اعضاى آن، جهت حفظ و قوام و 
برپايي بدن تالش كرده و همگي تحت فرمان قلب تعاون كرده و 
بده و بستان دارند. پس تمامي اعضا، گذشته از كثرتي كه عارض 
ــت، يكپارچه و واحد، هدفي واحد را پيگير هستند. كثرت  آنهاس
ــت كه  و وحدت اعضاى مدينه فاضله نيز به مثابه اعضاى بدن اس
ــي تحت فرمان رئيس مدينه هدفي واحد را پيش رو دارند.  همگ
براي بيان چگونگي وحدت در مدينه فاضله به ذكر طبقات مدينه 

مي پردازيم.

طبقات مدينه فاضله
ــه اهداف، در  ــيدن ب ــبرد افعال و رس در هر اجتماعي جهت پيش
ــرد و همان گونه كه در بحث  ــيم بندي صورت مي گي وظايف تقس
ــد، علت گرايش افراد به اجتماع تأمين  ضرورت اجتماع بيان ش
ــت. بنابراين در  ــود به مدد ديگران اس ــته هاي خ نيازها و خواس
اجتماع، هر فردي عهده دار وظيفه اي مي شود، اما اينكه وظايف با 

چه مالكي تقسيم مي شود، جاي بحث دارد.
ــيم بندي وظايف در مدينه فاضله را بر طبق دو معيار  فارابي تقس

مي داند:

12 . تحصيل السعادة، ص139؛ آراء اهل المدينة الفاضلة، ص117.
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ــف) طبع و فطرت افراد: اين معيار، يكي از عوامل مؤثر و مهم  ال
در افراد براي پذيرش وظايف و مسئوليتهاست، طبيعت و فطرت 
هر انساني با انسانهاي ديگر متفاوت است، به اين معنا كه هركس 
ــات خاصي دارد و به همين خاطر در انجام اعمالي  طبيعتًا گرايش
ــي  ــتند، بر افرادي كه هيچ گونه گرايش ــب با ميل او هس كه متناس
ــري دارند، برتري دارد،  ــه آن فعل ندارند، يا اينكه گرايش كمت ب
بنابراين در نظام حكيمانه، مدينه فاضله وظيفه اي را بر عهده فرد 
ــش، و بر ديگران برتري  ــه فرد به انجام آن گراي ــرار مي دهد ك ق
ــت كه تقسيم وظايف تنها براساس  ــته باشد. اما نكته اينجاس داش
ــرت و طبيعت افراد صورت نمي گيرد، بلكه معيار مهم تري هم  فط
ــآت ارادي اعضاى مدينه فاضله  ــود دارد و آن ملكات و هي وج

است.
ــكات ارادي افراد: ملكات و هيآت ارادي همان  ب) هيآت و مل
ــت كه اعضاى مدينه فاضله به اراده خود  صنايع و حرفه هايي اس
ــت كه هر فردي كه  ــد، بنابراين اين گونه نيس ــب كرده ان آن را كس
ــته باشد، انجام آن عمل را به عنوان  گرايش به عمل خاصي داش
ــات خود را  ــه بر عهده او قرار دهند، بلكه فرد بايد گرايش وظيف
ــود را صاحب صنعتي كند  ــانده و خ ــا اراده، به منصه عمل رس ب
ــود. پس در نظام  ــاس آن صنعت وظيفه اي را عهده دار ش و براس
ــاس فطرت و هيآت ارادي افراد، به  حكيمانه مدينه فاضله، براس
ــود و از آنجا كه اعمال و صنايع  هر فردي وظيفه اي حواله مي ش
ــبت  ــتند، بنابراين به نس بعضي از بعضي ديگر خطير و مهم تر هس
وظايف در جامعه، طبقه بندي خاصي صورت مي گيرد. در مدينه 
ــه طبقه شكل مي گيرد كه به شرح زير  فاضله بر طبق وظايف، س

مي باشد:13
1) طبقه اول: رئيس مدينه فاضله

باالترين مرتبه از مراتب و طبقات مدينه فاضله، متعلق به رئيس 
ــت است، كسي  ــت، فردي كه فطرتًا مهياي رياس مدينه فاضله اس
ــد ـ به گونه اي  ــت او ـ كه همان ملكه اراديش مي باش كه صناع
ــرار گيرد، بلكه تمام  ــت كه امكان ندارد خادم صنايع ديگر ق اس
ــات ديگر از آن تبعيت و پيروي مي كنند، تا غرض و هدف  صناع
ــت كه مطلقًا كسي قادر  ــي اس ــود و او كس مدينه فاضله يكي ش
ــاالت باالترين كمال را  ــت و از لحاظ كم ــت بر او نيس به رياس
ــت و در ارتباط با عقل فعال مي باشد و هيچ امري از امور  داراس
ــطه عقل فعال  ــت. فيض الهي را به واس ــول از او پنهان نيس معق
مشمول است و به وسيله آن حكيم، فيلسوف و نبي و منذر است، 
ــم عقل و دل رؤيت كرده و  ــدي كه وحدانيت حق را به چش واح
هادي اجتماع، به سوي حق مي باشد. در بيان خصوصيات رئيس 

ــة  الفاضلة،  ــل المدين ــص94و95؛ آراء اه ــة، ص ــة  المدين 13 . السياس
ــه فاضله،  ــه هاي اهل مدين ــرح انديش ــص114و115؛ ترجمه و ش ص

صص259-257.

ــاب آراء اهل المدينة الفاضلة به 12  ــه فاضله، فارابي در كت مدين
ــاره كرده است. اما همين 12 خصلت14 را باهم جمع  خصلت اش
ــول منتزعه بيان نموده  ــرده و در قالب 6 خصلت در كتاب فص ك
است. او مي گويد: «هو الرئيس األّول و هو الذي تجتمع فيه ست 
ــودة اإلقناع و جودة التخييل  ــرائط: الحكمة و التعّقل التاّم و ج ش
ــي ء يعوقه عن  و القدرة على الجهاد ببدنه، و اّال يكون في بدنه ش
مزاولة األشياء الجهادية. فمن اجتمعت فيه هذه كّلها فهو الدستور 
و المقتدى به في سيره و افعاله و المقبول أقاويله و وصاياه و هذا 

[إليه أن ] يدبّر بما رأى و كيف شاء».15
ــي  ــاال برمي آيد، از نظر فارابي تنها كس ــه كه از كالم ب همان گون
مي تواند رئيس مدينه فاضله باشد كه شرايط فوق را داشته باشد 
وگرنه نبود حتي يكي از شرايط فوق، فرد را از صالحيت رهبري 
ــت و تعقل تام و  ــرايط فوق، ما حكم ــاقط مي كند. از ميان ش س
ــرايط اصلي رئيس مدينه فاضله  ــي حصول آنها را كه ش چگونگ
ــوي به اين دو  ــاع و تخيل هم به نح ــتند و قدرت باالي اقن هس
ــي قرار  ــوند، در قالب عرفان عقلي مورد بررس ارجاع داده مي ش

مي دهيم:
ــالك إلي اهللا شوي و  ــت بر تو كه س فارابي مي گويد: «واجب اس
ــت ظلماني خارج گردي و  ــش نمايي، تا از اين عالم طبيع كوش
ــت، صرف نظر  از كثرات امكانيه كه مانع توجه به خير مطلق اس
كني و به اسباب التفات نكني، تا برسي به مقام قرب الهي در آن 
حال مالحظه خواهي كرد و به ديده بصيرت خواهي ديد كه تمام 
اوصاف كماليه راجع به اوست و كليه موجودات امكانيه در جنب 

حضرت حق فاني و نابود است».16
آنچه كه در اين عبارت اصل قرار داده شده، خروج از عالم ماده 
ــان الهي يا همان  ــيدن به عرف ــره جواهر در آمدن و رس و در زم
سعادت است، اما راه عرفان الهي به دو صورت است: يكي اينكه 
انسان با رياضت و زهد و دوري گزيني از اجتماع آرام آرام تعلق 
ــم و ماده را كم كرده و نهايتًا به مقام و  ــتگي خود به جس و وابس
شهود عرفاني مي رسد، اما چنين عرفاني در مدينه فاضله هيچ گاه 
ــب با بحث فارابي نيست، مگر مي شود فيلسوفي به بزرگي  متناس
ــه فاضله از عزلت و  ــام پايه ريزي اجتماع و مدين ــي در مق فاراب
گوشه نشيني و دوري از اجتماع سخن به ميان آورد پس به ناچار 
ــهودي كه مد نظر فارابي است، نوع  بايد قبول كرد كه عرفان و ش
ــهود و عرفان است كه عرفان عقلي ناميده مي شود،  ديگري از ش
ــان به مقام عرفان عقلي از  ــيدن انس براي تبيين و چگونگي رس

نگاه فارابي به شرح زير ادامه مي دهيم:

ــرح  ــة، صص122-127؛ ترجمه و ش ــة  الفاضل ــل المدين 14 . آراء اه
انديشه هاى اهل مدينه فاضله، صص277-271.

15 . فصول منتزعه، ص66.
16 . فصوص الحكم، ص51.
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ــان، داراي قواي مختلفي است و از هركدام از اين قوا، نوعي  انس
ــال مطلوب خود  ــدام، به دنب ــت مي آورد و هرك ــال را به دس كم
ــه اگر يكي از  ــوند، به گونه اي ك ــب اعتال و ترقي او مي ش موج
ــت،  قوا، از بين برود به تبع آن علم و كمالي كه حاصل از آن اس
ــت مي رود، از طرفي تمامي قوا، محتاج عاملي هستند كه  از دس
ــس را از اضطراب برهاند، اين عامل قوه  ــا را اداره كرده و نف آنه

عقل است.
عقل آن گاه كه بر ساير قوا مسلط و آنها را به دين خود درآورد، 
ــود كه  ــراب خارج كرده و مطمئنه مي ش ــس را از حالت اضط نف
مورد خطاب قرار مي گيرد: «َيا َأيَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّة. اْرِجِعي ِإلَى 
َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة»17 و اين زماني است كه تمام قواي حيواني 

براي هميشه مغلوب نفس ناطقه باشند.
ــه متوجه حق است و جز او به چيزي التفات  نفس مطمئنه هميش
ــد به صورت آن  ــه هر چيزي التفات كن ــد و چون نفس ب نمي كن
درآيد، نفس مطمئنه دائمًا فاني در حق است و از التفات به مادون 

اعراض مي كند.18
ــى در اين باره توضيح مى دهد: عقل در آغاز، بالطبع هيئتي  فاراب
ــت در ماده اي كه مهياي پذيرِش رسوم معقوالت مي باشد. در  اس
ــم معقوالتش و عقل آن گاه  ــت و ه واقع عقل هم خود بالقوه اس
بالفعل مي شود كه معقوالت در او حاصل شود و معقوالت بالقوه 
ــوند كه بالفعل معقول عقل گردند از طرفي «خود  آن گاه بالفعل ش
ــت و محتاج به فاعلي  عقل براي خروج از قوه به فعل، ناتوان اس
ــت».19 بنابراين خروج عقل و معقوالت آن از حالت بالقوه به  اس
ــد و اما فاعل اين كار، بايد خود  ــيله فاعلي مي باش بالفعل به وس
بالفعل و مفارق باشد، تا توان به فعليت رساندن عقل و معقوالتش 
ــد. اين فاعل، عقل فعال است كه فيضي را به عقل  ــته باش را داش
ــطه آن فيض، از محسوساتي كه  هيوالني اعطا مي كند، تا به واس
ــوه ناطقه حاصل  ــت، معقوالتي در ق ــوه متخيله محفوظ اس در ق
آيد. «معقول بالقوه در اشياء محسوس وجود دارد و آن گاه كه از 
طريق حواس منتزع شد، در ذهن بالفعل مي گردد و آن گاه كه اين 
معقوالت به ذهن منتقل شد، عقل هم از صورت بالقوه به صورت 
بالفعل درمي آيد و عقل به اعتبار آنچه ادراك مي كند، عقل بالفعل 
ــد».20 آن گاه  ــه اعتبار آنچه ادراك نكرده، عقل بالقوه مي باش و ب
ــه صاحبان عقل در  ــت، معقوالت اوليه اي ك كه عقل، بالفعل گش
ــتند، در او مرتسم مي شود كه خود سه دسته اند،  آن مشترك هس

17 . فجر، 27و28.
ــائل في اربع  ــوص الحكم، صص118-120و123؛ كنز المس 18 . فص

رسائل، صص25و26.
19 . الدعاوية القلبية، ص11.

20 . تاريخ فلسفه در جهان اسالم، ص561.

يك دسته از آنها، اولياتي هستند كه به كار گرفته مي شوند، تا به 
ــادي و مراتِب موجوداتي حاصل  ــيله آنها علم به احوال و مب وس
ــود كه مورد عمل انسان نيستند، مثل علم به آسمانها و موجود  ش
اول و ساير مبادي، و وقتي كه عقل به اين معقوالت گرايش پيدا 
ــرد و آنها را تعقل نمود، كمال مي يابد و از جمله جواهر مفارقه  ك
ــت و اگرچه از مرتبه عقل  ــود و بر احوال آن دائمًا باقي اس مي ش
ــد و اين  ــطه مرتبط با او مي باش ــت، اما بي واس فعال، پايين تر اس
ــت و در اين زمان است كه نفس به  ــتفاد اس مرتبه همان عقل مس
ــته و به واسطه عقل  ــده و مطمئنه گش طور كامل مغلوب عقل ش
فعال حق را مي يابد و به يگانگي او گردن نهاده و هر نوع ستايش 
ــيدن به اين مقام  ــت كه رس را مختص او مي داند. البته بايد دانس
ــت، افعالي كه پاره اي از آنها افعال  تنها با افعال ارادي ممكن اس
ــتند و پاره اي ديگر افعال بدني مي باشند و اين دو نوع  فكري هس
ــان به دو قسم قوه ناطقه يعني عقل نظري و عملي  فعل بازگشتش
ــد.21 در رسيدن انسان به عرفان عقلي قوه خيال نيز مؤثر  مي باش
ــت. قوه متخيله، يكي ديگر از قوايي است كه انسان به واسطه  اس
ــت و هم به او علم مي يابد،  آن هم مورد عنايت حضرت حق اس
ــه و ناطقه است و از طرفي واسطه  ــط بين حاس قوه متخيله متوس
ــد. اين قوه آن گاه كه به  فيض عقل فعال بر عقل بالقوه نيز مي باش
ــات خارجي  طور كامل در اختيار نفس ناطقه و مغلوب احساس
نباشد، چنان قدرت و نيرويي مي يابد كه قادر است به عقل متصل 
ــر صورتهاي ذهني  ــود و در صورت اتصال ناظ ــا او متحد ش و ب
ــت كه مي تواند از  ــود و در اين زمان اس جمال و كمال الهي مي ش
طريق عقل فعال بر امور حال و آينده آگاهي يابد و اين باالترين 

مرتبه قوه خيال يعني مرتبه مستفاد آن مي باشد.22
پس آن گاه كه هردو جزء قوه ناطقه و قوه متخيله انسان به مرتبه 
ــتفاد رسيدند، در اين صورت انسان به عقل فعال پيوسته  عقل مس
ــد و او كسي است كه خداي  ــطه با او در ارتباط مي باش و بي واس
عزوجل بر او وحي مي فرستد. آن گاه كه فيوضات به واسطه عقل 
ــود، در اين صورت  ــال از جانب حق بر عقل منفعل افاضه ش فع
انسان، حكيم، فيلسوف و خردمند است و آن گاه كه بر قوه متخيله 
ــود، او نبي و منذر مي شود و در هردو صورت انسان به  افاضه ش
ــتد  ــيده و خداي يگانه را درك كرده و مي پرس يگانگي كامل رس
ــض مي يابد و اين همان مقام عرفان  ــود را فاني در عقل مح و خ

عقلي مي باشد.23

ــة المدينة،  ــة الفاضلة، صص101-107؛ السياس ــل المدين 21 . آراء اه
ص35؛ شرح و ترجمه سياسة مدينه، ص186.

22 . تاريخ فلسفه در جهان اسالم، ص657؛ آراء اهل المدينة الفاضلة، 
ص101.

23 . فارابي فيلسوف فرهنگ، ص54.
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2) طبقات وسطي
ــن و پايين ترين طبقه مدينه، طبقاتي وجود دارد كه  مابين باالتري
ــان  ــا توجه به فطرت و ملكات اراديش ــن طبقات نيز، ب افراد اي
ــتند، افرادي كه ملكات اراديشان پايين تر از  متحمل وظايفي هس
ــت و به همين خاطر  ــس مدينه فاضله اس ــت و ملكات رئي صنع
ــت داده و در طبقه اي بعد از رئيس  ــت را از دس صالحيت رياس
ــتند،  ــت او و تحت فرمان او هس ــرار گرفته و در خدم ــه ق مدين
تمايزي كه طبقات وسطي با طبقه اولي و طبقه  انتهاى مدينه دارد، 
اين است كه در طبقه اول، رئيس هميشه فرمانده است و هيچ گاه 
ــي باالتر از او نيست  ــي قرار نمي گيرد؛ زيرا كس تحت فرمان كس
ــتور دهد و از طرفي طبقه پايين مدينه هم همان گونه  كه به او دس
ــي دستور نمي دهد.  ــت و به كس كه خواهد آمد، تنها فرمان بر اس
ــتند،  ــتور دهنده و يا فرمان بر هس ــن دو طبقه يا دس ــن اي بنابراي
ــي و فرمان بري را به  ــطي هردو خصلت فرمانده اما طبقات وس
ــرف به مرتبه پايين تر  ــورت جمع باهم دارند؛ يعني از يك ط ص
ــتور مي دهند و از طرف ديگر از مراتب مافوق خود  از خود دس

دستور مي گيرند. 
ــته و غرض  افعال و كارهاي طبقات مياني، همگي بر طبق خواس
ــت؛  ــه در نهايت منتهي به رئيس مدينه اس ــت ك مرتبه باالتر اس
ــي، غير از صنعت  ــال و فعاليتها در طبقات ميان ــي اگرچه افع يعن
ــه افعال به منظور يك  ــت، اما هم و فعل رئيس مدينه فاضله اس
هدف صورت مي گيرند و آن هدف و غرِض رئيس مدينه فاضله 
ــات مياني به طبقات  ــتور هركدام از طبق ــد، از طرفي دس مي باش
پايين تر از خود نيز از سنخ خواسته هاي رئيس مدينه است؛ يعني 
ــته ها مي كنند. پس اگرچه  مراتب پايين تر را مكلف همان خواس
ــّدت و ضعفي و تفاوتي در اعمال وجود دارد، ولي  خواست و  ش
هدف يكي بيش نيست؛ يعنى همان خواست رئيس مدينه فاضله 

مى باشد كه سعادت و عرفان عقلي.
3) طبقه انتها

پايين ترين طبقه جامعه، مختص افرادي است كه ملكه ارادي آنها، 
ــند،  ــت و فطرتًا مهياي خدمت مي باش تنها، خدمت به ديگران اس
افرادي كه تنها فرمان بر هستند و كسي از آنها دستوري نمي گيرد؛ 
زيرا بعد و مادون آنها ديگر طبقه اي وجود ندارد كه تحت فرمان 
ــال خود را بر وفق  ــه افع ــا قرار بگيرد، افراد اين طبقه هميش آنه
ــتور مي گيرند.  اغراض طبقات باالتر انجام مي دهند و از آنها دس
ــت.  ــس هدف فعل آنها نيز همان هدف رئيس مدينه فاضله اس پ
ــت مي كنند و خدمتي  ــه تنها خدم ــه اينكه افراد اين طبق خالص

نمي بينند، اما داراي هدفي واحد با مراتب فوق خود هستند.24
ــر طبقه ، وظيفه اي  ــود كه ه ــاهده مي ش ِطبِق َطبَقه بندي فوق، مش

24 . آراء اهل المدينة الفاضلة، صص126-116.

ــت؛ چرا كه تمام  خاص بر عهده دارد، اما هدف، امري واحد اس
طبقات غرض از فعلشان، اغراض طبقات مافوق است تا طبقه اي 
كه مافوقي برايش مطرح نيست و فعل همگان مطابق فعل اوست. 
پس افعال و وظايف كثير، هدف واحدي را پي مي گيرند و همين 
وحدت در هدف موجب يكپارچگي و يگانگي و وحدت اجتماع 
ــي باالترين نوع چنين وحدتى، تنها در  ــردد كه به نظر فاراب مي گ
ــس مدينه فاضله  ــت حكومت حكيمانه رئي ــه فاضله و تح مدين
ــت مدينه برگزيده  ــت كه از جانب خداوند براي هداي ممكن اس
ــود، و افضل بودن آن نيز به خاطر همان عنايت و رهنمون  مي ش
حضرت حق مي باشد. جوادي آملي درباره اينكه آيا خدا و دين 
ــت كه بي توجهِي  ــته يا نه؟ بر اين عقيده اس به اجتماع توجه داش
ــان  ــفه وجودي دين و نش ــن به اجتماع، خالف هدف و فلس دي
دهنده عبث بودن دين است. بنابراين دين زماني مي تواند مؤثر و 
ــد كه عالوه بر امور فردي و عبادي، جنبه اجتماعي  هدف دار باش
ــد. او مي گويد: علت نياز  ــان را هم مد نظر قرار ده ــي انس زندگ
ــت كه دربر دارنده  ــيدن به سعادت واقعي اس ــان به دين، رس انس
ــد و اين امر نيازمند شناخت قوانين  ــعادت دنيا و آخرت باش س
ــئون زيست  ــت كه حاكم بر تمام روابط و ش و طرحهاي كلي اس
ــان باشد و منابع شناخت بشري بايد منبعي  دنيوي و اخروي انس
ــده و اعتماد بخش  نامحدود، خطاناپذير، تأثيرناپذير، تضمين ش
ــد تا وي را رهنمون سازد و اگر اين هدايتگري تنها به امور  باش
ــاع را به خود  ــود و اداره امور اجتم ــردي و عبادي منحصر ش ف
انسان واگذاريم، هدف و غرض ياد شده به دست نخواهد آمد.25 
بنابراين هدايت مدينه فاضله به سوي سعادت، به وسيله حكيم يا 

نبي است كه از جانب خداوند مأمور هدايت مدينه مي باشد.

وحدت دينى
ــد كه  در بيان اوصاف و خصوصيات رئيس مدينه فاضله بيان ش
ــدد عقل فعال به تجرد  ــت كه به م رئيس مدينه فاضله فردي اس
ــطه عقول ده گانه به شناخت  ــيده و به واس و مفارقت از ماده رس
ــي و نفي هرگونه  ــده و به يگانگ ــهود عقلي خداوند نائل ش و ش
ــريكي از خداوند علم يافته و خداوند را به يگانگي مي پرستد  ش
ــدف مدينه فاضله  ــعادت و ه ــه اين همان مقام س ــد ك و بيان ش
ــؤال  ــتند، حال س ــت كه تمامي اعضاى مدينه در پي آن هس اس
ــت كه رئيس مدينه فاضله، با سرشت و ملكه اراديش، كه  اين اس
ــيده،  ــت و به مدد عقل فعال به مقام مذكور رس برترين صنعتهاس
ــا طبقات پايين تر جامعه كه از لحاظ صنعت و ملكه ارادي در  ام
سطح پايين تري قرار دارند، چگونه مي توانند به سعادت و هدف 
نهايي علم پيدا كنند و به آن ايمان بياورند؟ آيا همه اعضاى مدينه 

25 . شريعت در آينه معرفت، ص226.

42

تم 
هش

ل 
سا

13
91

يز 
پاي

-2
ه9

مار
ش



ــند يا  فاضله همچون رئيس مدينه فاضله به عرفان عقلي مي رس
ــه؟ و خالصه اينكه تمامى افراد جامعه به چه نحوى در دين به  ن
وحدت مى رسند؟ در پاسخ به اين سؤال از بحث مشتركات مدينه 

فاضله استفاده مي كنيم.

مشتركات مدينه فاضله
ــت  ــتركات اعضاى مدينه فاضله كه الزم اس ــي در بيان مش فاراب
ــي قرار داده كه  تمام اعضا به آن علم يابند، نه امر را مورد بررس
ــتار به چند مورد آن اشاره مي شود، فارابي مي گويد:  در اين نوش
ــياء المشتركة التي ينبغي أن يعلمها جميع أهل المدينة  «فأما األش
ــياء، أولها معرفة السبب األول و جميع ما يوصف  الفاضلة فهي أش
ــياء المفارقة للمادة و ما يوصف به كل واحد منها بما  به، ثم األش
يخّصه من الصفات و المرتبة إلى أن تنتهي من المفارقة إلى العقل 
ــماوية و ما يوصف  الفّعال، و فعل كل واحد منها؛ ثم الجواهر الس

به كل واحد منها ...».26
ــتراك  ــي در كالم فوق نه چيز را به عنوان مابه االش اگرچه فاراب
ــناخت آنها را بر اعضاى مدينه  مدينه فاضله نام برده و علم و ش
ــه امر تنها، علم به موجود  ــته، اما از ميان اين ن فاضله الزم دانس
ــوارد را مقدمه  ــته و علم به بقيه م ــي دانس ــعادت حقيق اول را س
شناخت و معرفت حضرت حق دانسته است؛ يعني اعضاى مدينه 
ابتدا از علم به خود، مدينه و ... تا مفارقات شروع كرده و آن گاه 
ــناخت خداوند نائل مى آيند و حق هم همين است؛ چرا كه  به ش
ــد: هدف از خلقت،  ــت كه خداوند مي فرماي ــث آمده اس در حدي
ــت: «كنت كنزا مخفيّا و اردت ان  ــناخت و تجلي ذات من اس ش
اعرف (فخلقت الخلق لكى اعرف)».27 بنابراين اگر فارابي اساس 
مدينه فاضله را شناخت خداوند قرار دهد، در صحت انتخاب او 

هيچ شكي جايز نيست.
ــتركات اعضاى مدينه  ــه علم به مش ــت ك فارابي بر اين باور اس
ــت: 1. علم به واسطه ارتسام اين  فاضله به دو صورت ممكن اس
ــطه مثاالت و محاكيات كه  ــور در نفوس اعضا 2. علم به واس ام
ــور حكايت مي كنند. او مي گويد: «حكماى مدينه فاضله  از آن ام
ــان و هم به قوت  ــتند كه اين امور را هم از راه بره ــاني هس كس
ــاني كه در رتبت بعد از آنها  بصيرت اندر يابند و فهم كنند و كس
باشند، اين امور را آن طور كه هست نيز بشناسند، ليكن به اتكاى 
ــروي از آنها و از راه تصديق  ــش و بصيرت حكما يعني به پي دان
ــطه  ــوق به آنها و ليكن مابقي مردم به واس ــار و اعتماد و وث گفت
ــاالت و محاكياتي كه مصور و مبين اين امور بود،  نمودارها و مث
ــه هاي  ــرح انديش 26 . آراء اهل المدينة  الفاضلة، ص142؛ ترجمه و ش

اهل مدينه فاضله، ص307.
27 . بحار االنوار، ج87، صص199و344.

ــند؛ زيرا آنان را آن گونه قدرت ذهني و هيآت و ملكات  مي شناس
نفساني نبود، تا آنكه بالطبع و يا بالعاده موجب شود كه اين امور 
ــان كه هست اندر يابند و البته اين هردو معرفت بود، به  را بدان س
ــود به ناچار و قهراً افضل  ــز آنكه آن معرفتي كه ويژه حكيم ب ج

از آن دگر بود».28
فارابي در علم به مشتركات مدينه فاضله نيز، مراتب كمالي افراد 
ــر نحوي، از يك  ــته و به ه ــي را مد نظر داش ــات اجتماع و طبق
ــه فاضله و از طرف ديگر يكپارچگي  طرف فضيلت رئيس مدين
ــيم مي كند. از بيان فوق  ــي اعضاى مدينه فاضله را ترس و يگانگ
ــه فاضله را تنها مختص به  ــد كه فارابي مقام رئيس مدين برمي آي
ــي را قادر به  ــچ فردي در هر طبقه و مقام ــته و هي خود او دانس
ــس مدينه فاضله  ــه فاضله نمي داند. رئي ــب مقام رئيس مدين كس
ــته و خود  ــق در روح و جان او نقش بس ــت كه حقاي ــي اس كس
ــده و به علم حضوري حقايق را مي يابد، در  پاره اي از حقيقت ش
حالي كه نزديك ترين كسان كه پيروان و مصدقان او هستند، تنها 
ــت مي يابند و در مراتب  ــطه او حقايق را آن گونه كه هس به واس
ــت كه تنها نمودارها و محاكياتي  پايين تر آن قدر گنجايش كم اس
ف حقايق باشند.  ــيم مي كنند، مي توانند معرِّ كه طبقات باالتر ترس
ــئله شناخِت  ــت كه فارابي اگرچه در مس نكته قابل توجه اينجاس
ــت، اما اين طبقه بندي  ــه نوعي طبقه  بندي قائل اس حقيقت نيز، ب
ــت؛ زيرا اين  ــچ گاه مايه اختالف در اعضاى مدينه فاضله نيس هي
ــت؛ به اين معنا كه  ــكيكي اس ــناخت اختالفي تش اختالف در ش
ــند،  ــه اعضاى مدينه فاضله، خداوند و اوصاف او را مي شناس هم
ــت.  ــناخت بعضي ديگر اس ــديد تر از ش ــناخت بعضي ش ــا ش ام
ــناخت  ــتراك و مابه االختالف هردو به خود ش بنابراين مابه االش

بازمي گردد.
به اين ترتيب، حكيم و رئيس مدينه فاضله كه در ارتباط با عقل 
ــطه فيض الهي، به مفارقات و در رأس آنها  ــت و به واس فعال اس
ــت، تنها او را اليق  ــه واجب تعالي و وحدانيت او علم يافته اس ب
ستايش مي داند، و هدف از خلقت خود را تنها عبادت او مي داند: 
ْنَس ِإالَّ لَِيْعُبُدونِ »29 و چون هدف او هدف  «َوَما َخَلْقُت الِْجنَّ َواْإلِ
ــت، پس ساير طبقات مدينه  تمام اعضا و طبقات مدينه فاضله اس
ــته و  ــتايش دانس با اتكاي بر علم و درك او، تنها خدا را اليق س
ــتايند و اين همان وحدت در دين است كه در پى  تنها او را مي س

بيان آن بوديم.30
ــل او الزم و  ــان و نس ــه كالم اينكه اجتماع در بقاى انس خالص

ــه هاي  ــرح انديش 28 . آراء اهل المدينة  الفاضلة، ص143؛ ترجمه و ش
اهل مدينه فاضله، ص309.

29 . ذاريات، 56.
30 . آراء اهل المدينة الفاضلة، ص146.
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ضرورى است، اما اجتماع هميشه منجر به سعادت نمى شود و تنها 
ــان منجر به سعادت او نيز مى گردد  اجتماعى عالوه بر حفظ انس
ــتاده خداوند در  ــه افراد آن اجتماع به بركت وجود نبى و فرس ك
ــيده باشند و با وحدت در دين وحدت فاضله  دين به وحدت رس
ــكيل داده و با اين اقدام سعادت حقيقى را  و اجتماع فضال را تش
ــود كه كالم  ــن و حاصل نمايند و باز اين نتيجه گرفته مى ش تأمي
ــر در اجتماعى نبى و فردى الهى  ــت كه اگ فارابى ناقض اين نيس
ــد، آن اجتماع متالشى مى شود، بلكه لب كالم  وجود نداشته باش
اين است كه اجتماع را با وجود يك رئيس كاردان مى توان حفظ 
ــعادت حقيقى اجتماع ـ با توجه به تعريفى كه گذشت  كرد، اما س
ـ تنها با وجود نبى و رهبرى الهى ممكن است و بدون او ممكن 
ــت هر نوع كمالى براى جامعه حاصل شود، اما كمال حقيقى  اس
ــرآمد كه مغلوب شدنى نباشد، غير قابل حصول است. نتيجه  و س
ــى افراد يك اجتماع به  ــايه وجود نبى و رهبر اله اينكه تا در س
ــده باشند، مدينه ممكن است باقى باشد،  وحدت در دين نائل نش
ــا مدينه فاضله نخواهد بود، پس وجود مدينه فاضله متوقف بر  ام

وجود وحدت دينى افراد مدينه مى باشد.

اسالم در جهان امروز
ــيرى هرچند گذرا در آراء فارابى در باب وحدت در مدينه  با س
ــالوده وحدت دينى و توقف اجتماع  ــاس و ش فاضله و دين، اس
ــن كرده و مورد  ــه بر وحدت در دين را تا حدودى روش فاضالن
ــى قرار داده ايم. همچنين سه ركن اساسى وحدت در مدينه  بررس
ــب عبارتند از: 1.  ــه ركن به ترتي ــه را بيان كرديم كه آن س فاضل
ــس مدينه فاضله 3. قانون  ــد و اعتقاد به وجود او 2. رئي خداون
ــطه رئيس مدينه فاضله  و مقرراتى كه از جانب خداوند و به واس
ــن اوصاف، به  ــرد. با اي ــاى جامعه قرار مى گي ــار اعض در اختي
اختصار آراء فارابى را با جوامع اسالمى در عصر حاضر مطابقت 
ــالم، سه ركن اصلى وحدت كه فارابى  مى دهيم. در دين مبين اس
ــا برهان و دليل اثبات مى كند،  ــت آنها را در ايجاد وحدت ب كفاي
ــاد به وجود، خالقيت، فاعليت و هزار صفت  عبارتند از: 1. اعتق
ديگر خداوند 2. نبوت و پيامبرى حضرت محمد(ص) خاتم انبيا 
ــمانى مسلمانان كه خداوند متعال آن را قانون  3. قرآن كتاب آس
و برنامه زندگى انسانها قرار داده است. اين سه اصل بدون استثنا 
مورد قبول تمامى مسلمانان در سرتاسر كره خاكى است. با التزام 
ــر جايى مى توان  ــت، در ه ــه اصل كه فارابى بيان داش به اين س
مدينه فاضله را كه منجر به سعادت حقيقى مى شود، تشكيل داد. 
ــلمانان جهان در  ــا اين توصيف، انتظار مى رود كه مس بنابراين ب
ــند، در حالى كه حقيقت امر چيز ديگر  وحدتى كامل و متقن باش
ــت، به گونه اى كه مسلمانى براى  ــكار اس ــن و آش و تفرقه روش
ــلمان ديگر با غير مسلمانان هم پيمان شده و تيشه بر  نابودى مس

ريشه خود مى زند. سؤال اينجاست كه مسلمانان را چه شده است 
ــتند،  ــود تمامى اصول وحدت، در تفرقه و جدايى هس كه با وج
ــالمى يعنى مدينه اى جهانى  ــاس مدينه فاضله اس تفرقه اى كه اس
ــود، متزلزل مى سازد. به نظر  ــامل ش ــلمانان را ش را كه تمام مس
نگارنده با كمترين دقتى روشن و آشكار مى گردد كه علت اينكه 
مسلمانان با وجود اصول وحدت نه تنها نتوانسته اند مدينه فاضله 
ــر جهان برپا دارند، بلكه بعضًا نتوانسته اند  ــالمى را در سرتاس اس
ــت كه هدف از  ــكيل دهند، اين اس حتى اجتماعى غير فاضله تش
ــت كه اگر حتى  اجتماع را گم كرده اند. دليل نبود اجتماع اين اس
ــلمانان جهان وحدت غير فاضله نيز داشتند، اين گونه نمى شد  مس
ــم اضل از انعام  ــچ دينى ندارند و بل ه ــد كه هي كه گروهى فاس
ــتند، بر مسلمانان فلسطين، بحرين و ... بتازند و سران برخى  هس
ــاندن به آنها، با كافران بر  ــورهاى مسلمان به جاى يارى رس كش
سر نابودى مسلمانان هم پيمان شوند. آيا با اين وضعيت مى توان 
گفت مسلمانان داراى اجتماع اسالمى هستند، در حالى كه هدف 
ــت؟! البته اين كالم نافى وحدت تعدادى  از اجتماع حفظ و بقاس
ــلمان باهم نيست، اما چون ما مدينه و اجتماع  از كشورهاى مس
جهانى تمامى كشورها را مد نظر داريم، نفى وحدت مى كنيم. هر 
ــاع و مدينه اى عالوه بر رفع نيازهاى مادى و حفظ اعضاى  اجتم
مدينه داراى غايتى است كه وراى نيازهاى مادى است و اعضاى 
ــيدن به آن غايت  ــود را در راه رس ــاع تمامى همت خ آن اجتم
صرف مى كنند. چنانچه بيان شد، در مدينه فاضله غايت، سعادت 
ــت. مشكلى كه در عصر حاضر اكثر كشورهاى  و كمال ابدى اس
اسالمى جهان گرفتار آن شده اند، گم كردن هدف و غايت جامعه 
ــد كه  ــالمى و جايگزين كردن هدفى غير از آن چيزى مى باش اس
ــنت رسول اكرم(ص) بر آن تأكيد شده است و اين  در قرآن و س
امر خود ناشى از نبود يكى از اساسى ترين اركان سعادت جامعه 
يعنى نبود جايگزينى اليق براى رئيس حقيقى جامعه اسالمى در 
ــد، دانستن حقيقت  ــت؛ زيرا همان گونه كه بيان ش اين كشورهاس
ــه آن، اوًال و بالذات خاص نبى و رهبر  ــيدن ب و تالش براى رس
ــت و به تبع اوست كه طبقات ديگر اجتماع نيز بر هدف  الهى اس
ــد كه نبى و رئيس  ــند و بيان ش ــده و در راه آن مى كوش آگاه ش
مدينه فاضله به طور مستقيم در ارتباط با خداوند قوانين زندگى 
ــتقيم  ــانى به طور مس ــه  مردم ابالغ مى كرد، كس ــعادت را ب و س
ــم و  ــتند و عده اى تنها از طريق رس قابليت فهم كالم نبى را داش
نمودارهايى مثال حقايق را مى شناختند. حال وقتى نبى در جامعه 
ــت مردم از او كوتاه است، چه كسى بايد حقايق را  ــت و دس نيس
به مردم بشناساند؟ و كيست كه بايد طريق هدايت را روشن كند؟ 
ــين پيامبر در جامعه اليق ترين افراد است و  ــت جانش واضح اس
ــفانه در جهان امروز حاكمان تعدادى از جوامع اسالمى،  اما متأس
ــتند و روشن است كه آن گاه كه حاكم،  فاقد لياقت زمامدارى هس
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ــد، راه هدايت را هيچ گاه طى نخواهد كرد. شايد اكثر  كوردل باش
ــته باشند كه علِت نبود مدينه واحد اسالمى  افراد اين نظر را داش
ــين پيامبر و مسئله امامت  ــر جانش در جهان امروز اختالف بر س
ــيعه از اهل سنت است، در  ــد كه موجب جدايى ش و امرى مى باش
ــينى،  ــئله امامت و جانش ــود، بحث در مس حالى كه اگر دقت ش
ــول(ص) را  ــينى حضرت رس ــت كه مقام جانش بحث در اين اس
ــالم را حفظ كند و آن را گسترش دهد،  ــى دهيم كه اس به چه كس
ــت،  ــالم امروز هس حال اگر دعواهايى را بنگريم كه در جهان اس
ــه بر ريشه اسالم مى زند و به طور  مى بينيم كه اين اختالفات تيش
ــر جانشينى پيامبر، كه حفظ اسالم است،  كلى با هدف بحِث بر س
منافات دارد. بنابراين روشن مى شود كه كوردليهاى سران برخى 
ــينى و خالفت نيست، بلكه آنان  ــورها به خاطر مسئله جانش كش
ــتند كه وسيله بهره ورى سران كفر شده اند و  فريب خوردگانى هس
ــان بحث  ــه خرابكاريهاى خود در مقابل مردم ملتش ــراى توجي ب
ــينى و غيره را به ميان مى كشند. دليل اين گفتار، همبستگى  جانش
ــورهاى مسلمان از جمله ايران است كه با مسالمت  بعضى از كش
تمام، ساليان دراز است كه در كنار هم بدون هيچ اختالفى تحت 
لواى اسالم و به پيروى از هدايت جانشين بر حق نبى خدا و رئيس 
مدينه فاضله اسالم، مسير هدايت را طى مى كنند. البته اين كالم به 
معناى عدم هرگونه اختالف در ميان شيعيان و اهل سنت نيست و 
ــى هم نمى تواند اين اختالف را انكار كند؛ زيرا اگر هيچ گونه  كس
اختالفى وجود نداشته باشد، در اين صورت شيعه و سنى معنايى 
نداشت و هردو يكى بيش نبودند، اما بحث بر سر اين است كه در 
اين چنين مللى مسلمانان ذى المقدمه را فداى مقدمات نمى كنند؛ 
ــد، بحث بر سر جانشينى بحث وجود  زيرا همان گونه كه گفته ش
ــت كه دين آسيب نبيند، حال اگر ما  ــوا براى دين اس رهبر و پيش
ــينى كنيم، كامًال خالف عقل سليم و  ــئله جانش دين را فداى مس
ــالم نيز اين را مى دانند، اما طرح  ــران ملل اس ــت و س منطق اس
ــينى تنها براى به كار گرفتن و فريب دادن  مسئله امامت و جانش
ــده سران كفر  ــبرد برنامه هاى تنظيم ش اذهان عمومى و براى پيش
ــًا مسئله جانشينى و ... از  ــلمانان است و اساس براى غلبه بر مس
ــائل علمى و دانشگاهى است و علما و صاحب نظران  جمله مس
ــد روى آنها تفكر كنند نه عامه مردم، بنابراين چنين حاكمانى  باي
يا واقعًا مسلمان نيستند و در لباس اسالم در جهت نابودى اسالم 
اقدام مى كنند و يا مسلمانان فريب خورده اى هستند كه گرايشات 
دنيوى چشمانشان را كور كرده و با سرعت تمام به سوى پرتگاه 
نابودى در حركتند. به اين ترتيب روشن مى شود كه دنياى اسالم 
و ممالك اسالمِى امروز، از نبود رهبر آگاه و كاردان رنج مى برند. 
با اين بيان روشن مى شود كه مدينه فاضله اسالمى رنجش مسئله 
ــه به ظاهر  ــت ك ــت، عذابش خيانت افرادى اس ــينى نيس جانش

ــيطان و طاغوتند؛  ــين پيامبرند و در حقيقت فرمان بردار ش جانش
ــه (پيامبر) دريافت  ــول فارابى از رئيس مدين ــرا آنچه را به ق زي
ــت و بى نقص در اختيار  كرده اند، خودآگاه و يا ناخودآگاه، درس
ــده اى را به حيله و فريب  ــاى پايين جامعه قرار نداده و ع رده ه
گمراه مى كنند. بنابراين بايد آگاه باشيم علت اختالفات مسلمانان 
ــت، بلكه اين بحث مربوط به  ــينى پيامبر(ص) نيس مسئله جانش
ــگاه و حوزه هاى دينى است، نه بستر اجتماع و عامه مردم.  دانش
ــمنان را برمال كرد و  ــت كه بايد آگاهانه مخفى كارى دش اينجاس
ــالم با سه شاخه اصلى خدا، رسول و قرآن  زير سايه درخت اس
نداى وحدت را سر داده و با نداى وحدت، يگانگى اين سه اصل 
را درك كرده و با برپايى مدينه فاضله غايت آن يعنى سعادت و 
ــت كه در آينده نزديك با شكسته  كمال را حاصل كنيم و اميد اس
شدن محاصره احزاب بار ديگر فتح اسالم صورت گرفته و مدينه 

فاضله اسالمى جهان گير شده و صلح و آرامش برپا شود.

نتيجه گيرى
ــت كه آن  در پس هر اجتماع و مدينه اى، غايت و هدفى نهفته اس
اجتماع به خاطر آن تشكيل شده است. رسيدن به اين هدف تنها 
ــذارى كاردان و آگاه به هدف و  ــايه وجود قانون و قانون گ در س
غايت حاصل است. اين هدف و غايت در مدينه فاضله اسالمى، 
سعادت حقيقى يعنى قربت و نزديكى به حقيقت تمام هستى يعنى 
ــت. براى رسيدن به اين هدف، نياز به رئيس و  خداوند متعال اس
ــال خاتم االنبيا  ــت كه اين نياز را خداوند با ارس رهبرى الهى اس
ــت و مدينه فاضله اسالمى  حضرت محمد(ص) برطرف نموده اس
در عصر پيامبر(ص) تشكيل شد، به گونه اى كه تمامى اجتماعات 
و حاكمان در مقابل اين مدينه احساس ضعف كرده و يكى پس از 
ديگرى به آن ملحق شدند. در عصر حاضر مدينه فاضله اسالمى، 
ــلمانان عضو آن بودند، از  مدينه اى كه در عصر پيامبر تمامى مس
ــيده و وحدت فاضله اى وجود ندارد. با بررسى مشخص  هم پاش
ــلمانان عصر  ــر نيز همچون مس ــلمانان اين عص ــود كه مس مى ش
ــه وحدت و يگانگى  ــى كه ماي ــه اصل اساس پيامبر همگى در س
ــد، اما در عين حال اثرى از وحدت جز  آنها بود، اختالفى ندارن
ــود. وقتى جوياى علت  ــورها ديده نمى ش در ميان تعدادى از كش
مى شويم به وضوح مى بينيم كسانى كه ادعاى جانشينى پيامبر را 
ــالم در آنها يافت نمى شود، افرادى  ــانى از اس دارند، كمترين نش
ــى مى كنند و براى  ــده اند و برادركش ــر كافران ش ــه گرفتار مك ك
ــته و  ــان به فريب عامه مردم برخاس توجيه كردار منافق گونه ش
ــلمانان را به كار گرفته و مسئله  ــمنان براى غلبه بر مس حربه دش
ــاندن اين مسئله در  ــينى پيامبر(ص) را َعَلم كرده و با كش جانش
ــم مى كنند. بنابراين  ــردم، موجبات اختالف را فراه ميان عامه م
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 كتابنامه

ــت كه عدم وحدت در جهان اسالم در عصر حاضر نه  بايد دانس
ــينى پيامبر است و نه ناشى از  ــى از اختالف در مسئله جانش ناش
ــأ اصلى آن خيانت  ــات قومى و نژادى و زبانى، بلكه منش اختالف
تعدادى از سران كشورهاى اسالمى است كه فريب خوردگان دنيا 
ــتند كه شكر خدا امروز يكى پس از ديگرى راه  و دنياگرايان هس

ــلمانى به ويژه  ــا را مى پيمايند. در عصر حاضر وظيفه هر مس فن
قشر تحصيل كرده، آگاهى از مكر و حيله دشمنان مسلمان و غير 

مسلمان و آگاه كردن عوام مردم از حيله دشمنان است.
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