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  ∗∗∗∗ رحيم ابوالحسنيسيد

  دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران گروه علوم سياسياستاديار 
  )26/8/86: تاريخ تصويب  – 29/7/86: تاريخ دريافت(

  

  

   :چكيده
 سيـستمي   در تحليل جامعه شناسانه از كنش و حيات اجتماعي، جامعه را  بـه صـورت               فارابي  

تحليل مي نمايد كه داراي ساختار سلسله مراتبي است كه عامل تعيين كننده ايـن سلـسله مراتـب                   
هـا بـه    ايـن توانـايي  وهاي آنان است،  ها و مهارت  هاي طبعي و روانشناختي افراد و توانايي      ويژگي

د شده اسـت  اما اين كار در درون ساختار اجتماعي تولي. واسطه كار و تالش فرد شكل گرفته است       
كه توسط سياستمداران طراحي و نگهداري مي شود، كه به واسـطه آن شـرايط خـاص اجتمـاعي                   

. ويژه اي قائل است    آيد، بنابراين، فارابي براي نقش و عامليت رهبري و سياست اهميت            بوجود  مي  
ر نتيجـه   اما به موازات اهميت رهبري، فارابي براي آگاهي، انديشه و مولفه هاي ذهني و روحي و د                

هاي خـاص    قائل است كه موجب پرورش استعدادها و مهارت        براي تعليم و تربيت نيز اهميتي ويژه      
هـا، هنجارهـا،     بنابراين فارابي متفكري فرهنگ گراست كه معتقد اسـت ارزش         . در انسان مي شود   

 بايد گفت از     لذا .كننده در كنش اجتماعي آنان دارد     نمادها، اعتقادات و طرز تلقي افراد نقشي تعيين       
بر هر مردمي كساني حكومت مي كنند كه شايسته آنند؛ و اين نيز مصداق اين آيه قرآن                 : نظر فارابي 

  ."ان اهللا اليغيرُ اما بقوم حتي يغيرو ما بانفسهم": فرمايداست كه   مي
  
  
  

  :  واژگان كليدي
 - و اسـتعداد     فطـرت  - ساختار سلسله مراتبـي      - نگرش سيستمي    - تحول سياسي    -ثبات سياسي   

 بصيرت -گرايي  اراده– عقل فعال - جغرافيا – اصالت فرهنگ - رهبر گرايي -اصالت كار و كنش 
    تعليم و تربيت- نيروي عملي - خوي و عادت -  بصيرت عملي -نظري 

                                                           
                                              Email: rahimAbolhasani@gmail.com 66494990: ساكف*

  1060/6/355 شمارهو با  "شناسي سياسي فارابيثبات و تحول در جامعه" عنوان با پژوهشي طرح از مقاله اين

 .است شدهاستخراج  تهران دانشگاه پژوهشي معاونت
  .قاله نگاه كنيدبه صفحه پاياني همين ماند منتشر شدهن مجله، ايدر كه اي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده بر
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  مقدمه
  بيان مسئله: يكم

 همـه   تقريباً. ثبات و تحول سياسي از مسائل بسيار مهم جامعه شناسي سياسي معاصر است            
متفكرين جامعه شناسي قرون نوزدهم و بيستم ميالدي در خصوص انقالب، خشونت، توسـعه              

برخـي اختـصاصاً ـ مثـل مـاركس ـ بـه بحـث         . اندهاي سياسي بحث كردهسياسي و دگرگوني
انقالب پرداختند و برخي ديگر در مقايسه و در مقابل آن ـ مثـل پارسـونز ـ بـه ثبـات سياسـي       

انـد و مكـانيزم     ر يك براي ثبات و بي ثباتي چارچوب نظري را طراحي كـرده            اند، و ه  انديشيده
  .علّي را مطرح ساخته اند

كنيم، مالحظه مي شود كه اين بحث       وقتي به تاريخ انديشه هاي سياسي و اجتماعي نظر مي         
افالطون در جمهوري و ارسطو     . در ميان متفكرين يونان و فالسفه اسالمي نيز مطرح بوده است          

   تاب سياست بـه صـورت كلـي و يـا مـشخص بـه بحـث انقـالب و دگرگـوني سياسـي                        در ك 
ترين بحث را ابن خلدون در كتـاب  در ميان متفكران مسلمان نيز بيشترين و مستقيم       . اندپرداخته

 ارائه داده است كه موضوع كتاب او تحول و دگرگوني و پيدايش و فروپاشي دولتها و              "مقدمه"
  .ها استتمدن

يــان متفكــران مــسلمان، از فــارابي، عليــرغم جامعيــت و پيشــسكوتي آن، بحثــي  امــا در م
تر آنكه غالب افرادي كه درخصوص      درخصوص تحول سياسي مطرح نشده است، و از آن مهم         

لـذا ايـن    . انـد فارابي نوشته اند، او را صرفاً يك فيلسوف پيرو ارسطو و افالطون معرفـي كـرده               
شناس؟ ثانياً آيا فارابي    فارابي صرفاً يك فيلسوف است نه جامعه      آيد كه آيا واقعاً     سئوال پيش مي  

هـاي قـدرت بـوده اسـت در         زيست و شاهد ستيزها و كشمكش     كه در قرون سوم و چهارم مي      
خصوص ثبات و تحول سياسي بحثي ندارد؟ آيا نمي توان از متون مربوط به فـارابي بحثـي در                   

اج و يا استنباط كرد؟ لذا در اين پـژوهش          شناختي، استخر خصوص اين موضوع از منظر جامعه     
  .سعي شده است به اين مسئله پرداخته شود

  
  اهميت و ضرورت پژوهش: دوم

در طول كمتر از يك قرن دو . كنيمدر دوره پس از انقالب مهم سياسي در كشور زندگي مي      
بـود  انقالب اول، مدعي تاسيس رژيمي دموكراتيـك        . انقالب بزرگ در كشور ما رخ داده است       

كه بر خالف انتظار بر اثر استبداد پس از هفت دهه حيات از ميـان رفـت و دومـي نيـز مـدعي              
  .مند به حيات طوالني استتاسيس نظامي دموكراتيك اسالمي است كه عالقه

هاي سياسي داراي قوانين و قواعد مقرر است كـه در صـورت             اما پايداري و فروپاشي نظام    
اينكـه ايـن   . ر صورت ادبار و يا انكـار، سـرنگون خواهنـد شـد    رعايت پايدار خواهند ماند و د    
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از . شناختي مختلف در خصوص انقالب ارائه شـده انـد         قوانين و قواعد كدامند؛ نظريات جامعه     
كارانـه كـاركردگرايي كـه دانـشجويان مـا بـا            نظريات ماركسيستي و انقالبي تا نظريات محافظه      

ست ما با نظريات متفكران مسلمان كـه از بطـن و درون             اما الزم ا  . بسياري از آنها آشنايي دارند    
تـر  شايد نظرات آنهـا بـه واقعيـت نزديـك         . اند نيز آشنا باشيم   فرهنگ شرقي اسالمي رشد يافته    

  .باشد
در ... خلـدون و خواجـه نـصيرالدين طوسـي و         در ميان متفكران مسلمان چند تن مثل ابـن        

پرداز تحول سياسي كمتر    ابي به عنوان نظريه   اند، اما از فار   خصوص ناپايداري دولت بحث كرده    
رسد فارابي عميق ترين متفكر مسلمان است و بايد آيد، در حالي كه به نظر ميبحثي به ميان مي

ثبـاتي سياسـي را در   لذا ضـرورت دارد نظريـه انقـالب و بـي    . به نظرات او توجه بيشتري شود   
ثباتي پي ببـريم و بـراي ثبـات         بات و بي  انديشه هاي او جستجو كنيم و از آن طريق به قواعد ث           

  .نظام سياسي از آن بهره گيريم
  

  اهداف پژوهش: سوم

در مرحله نخست يك هدف علمي وجود دارد : در اين پژوهش دو هدف اصلي وجود دارد      
كه عبارت است از درك تحليل جامعه شناسانه فارابي از ثبات و تحول سياسي و قدم برداشتن                 

اما هدف دوم آن تدوين تحليل و تبيين و تجويز جهت آگاهانيدن            . لميدر پيشرفت و توسعه ع    
ها و اقدامات بنيان برانداز در جمهوري اسالمي        مسئوالن سياسي در راستاي پرهيز از خط مشي       

  .ايران است
  

  مفروضات: چهارم

مفروض ما در اين پژوهش آن است كه به علت يكپارچگي و در آميختگي علوم اجتمـاعي                 
گر در حوزه سياسـي  در قرون گذشته، فارابي را مي توانيم يك جامعه شناس و تحليل         و انساني   

تـوان تحليـل جامعـه شناسـي        شناسانه مـي  نيز بدانيم و از طريق مطالعات با رويكردهاي جامعه        
  .سياسي در خصوص پديده هاي سياسي از جمله ثبات و تحول سياسي بدست داد

  
  چارچوب نظري: پنجم

اين تحقيق تفسيرگرايي بوده است، چرا كه فارابي يك متفكر فرهنگـي            چارچوب نظري در    
    و تفسيرگرا است كه پديده هاي فرهنگي نقـش مهـم و اصـلي را در رخـدادهاي سياسـي ايفـا            

   هر چند فارابي در تحليل اجتماعي از ساختارهاي اجتمـاعي، رهبـري و جغرافيـا نيـز                 . كنندمي
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ند، اما اين متغيرها نيز از طريق تاثيرگذاري بر فرهنگ عامليت و   كعنوان متغيرهاي مهم ياد مي    به
  .عليت خود را به منصه ظهور مي رسانند

  
  فرضيات: ششم

هـاي  ترين علت و عامل تعيين كننده در رفتارها و كـنش          افراد مهم ) ذهنيت(شخصيت   -1
 .سياسي آنان است

ش بسيار مهمـي در     تعليم و تربيت از طريق شكل دهي به ذهنيات و روحيات افراد نق             -2
 .رفتار و كنش سياسي جامعه دارد

رهبري جامعه از طريق ايجاد شرايط خاص سياسي و اجتماعي نقـش بـسيار مهـم در                  -3
 .آفرينش خلق و خوي جامعه دارد

نقش بسيار مهم در آفرينش خلـق و خـوي          ) ارتباط و فواصل كرات آسماني    (جغرافيا   -4
 .جامعه دارد

ان سياسي جامعـه بـه واسـطه مـنش و فرهنـگ             هاي رهبر خط مشي سياسي و ويژگي     -5
 .باشندگردد و رهبران متناسب فرهنگ سياسي جوامع ميسياسي جامعه تعيين مي

  
  روش تحقيق و فنون مورد استفاده: هفتم

در اين پژوهش از روش كتابخانه اي و مطالعه منابع اصلي و تفسيري استفاده شـده اسـت،                  
اند و سپس با تعيين عناوين موضوع و زيـر           مطالعه شده  كه در ابتدا كليه منابع به صورت سريع       

  .ها و تدوين مطالب اقدام شدبرداري انجام و پس از آن به تحليل و تفسير دادهها فيشمجموعه
  

  گيريها، بحث و نتيجهيافته: هشتم

  هـاي بـسيار عميـق در حـوزه         فارابي به موازات آن كه فيلسوفي بـزرگ اسـت، امـا بحـث             
توان شناسي سياسي دارد و داراي يك منظومه فكري منسجم است كه مي و جامعهشناسيجامعه

هاي فارابي  بحث. در راستاي تحليل فرآيندها و شيوه هاي سياست در جوامع از آن بهره گرفت             
  .در كتب مختلف او پراكنده است، اما مي توان آنها را به صورت يك مجموعه تدوين كرد

  
  اصل از نتايج و اجراي طرحعناوين دستاوردهاي ح: نهم

حاصل و نتيجه اين پژوهش، نگارش يك مقاله مستند و مستدل تحت عنوان ثبات و تحول                
  .سياسي در جامعه شناسي سياسي فارابي است كه به پيوست مي باشد
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تحليل ثبات و تحول سياسي در جامعه شناسي سياسي فارابي مـستلزم آگـاهي از اصـول و                  
مطالعـه آثـار فـارابي بـه آسـاني          . شان در تحليل هاي اجتماعي است     مفروضات پذيرفته شده اي   

بيانگر پذيرش چند اصل مهم در نظريات اجتماعي ايشان است كه با طرح و تحليـل هـر يـك                    
  .توان به تحليل موضوع اصلي پرداختمي

  

  نگرش سيستمي: الف
 به يكـديگر  اجتماع در حقيقت به منزله يك ماشين و يك دستگاه طبيعي است كه اجزاء آن              

نيرو مي دهند و يكديگر را به كار وا مي دارند، بطوري كه هرگونه نقصي كه در عمل هر جز و             
مشكوة، (كوچك يا بزرگ پيدا شود به نسبت خود موجب كاهش در عمل ساير اجزا خواهد شد       

هـاي  سيـستم . هـاي اجتمـاعي مـي باشـند       ها و پايگـاه   عناصر اين سيستم اجتماعي گروه    . )3ص
از پاره هاي گوناگون با شماري كرانه دار فراهم شـده انـد كـه برخـي                 ) خانه يا شهر  (عي  اجتما

هاي خود جاي داده شده انـد و هـر          اي ويژه با پايگاه   گونهپست تر و برخي برتر در كنار هم به        
هـاي آنـان همكـاري بـراي     آنگاه از كنش. يك در برابر ديگري كنش ويژه اي را پديد مي آورد        

  .آيدو يا تماميت و رسا شدن نظام آن پديد مي) جامعه(ه كمال رسيدن هدف رسا شدن و ب
     كـه  از نظر فارابي علت همكاري و ارتباط متقابل اجـزا تفـاوت اهـداف آنهـا اسـت چنـان                   

هـاي گونـاگون بـه كمـال        ها با هم گوناگون است، پس همين كه آن هدف         گويد هدف خانه  مي
فـصول،  (آيـد   شدن و سازمان يافتن هدف شـهر پديـد مـي          رسند، همكاري و همياري براي رسا       

بنابراين فارابي همبستگي در جوامع را ارگانيك مي داند و معتقد است كه اجزاء جامعه               . )28ص
هاي گوناگون خود در به با كنش) سر، قلب، شكم، دو دست، دو پا(همانند عناصر اندام انساني     

آنگاه همين كه   . بزرگ كمك و مدد مي رسانند     ) پاره(كمال رسيدن و رسا شدن هدف اين اندام         
هـاي گونـاگون آنهـا،      از كـنش  . بزرگ به كمال مي رسـد     ) اجزاء(هاي  هاي گوناگون پاره  هدف

  .همكاري براي رسا شدن و به كمال رسيدن هدف همه كالبد پديدار خواهد شد
  
  ساختار سلسله مراتبي: ب

هاي هم سطح نيستند بلكـه      داراي پايگاه اما فارابي معتقد است در درون يك سيستم عناصر          
اساساً نگاه فارابي بـه     . هاي سلسله مراتبي است   هر سيستمي داراي يك ساختار مركب از پايگاه       
او قبل از هر چيز نظام جهان هـستي و مبـادي            . هستي و جامعه و سياست سلسله مراتبي است       

. سبب اول در مرتبه اول    ) 1: زموجودات را مركب از شش دسته مي داند كه به ترتيب عبارتند ا            
صـورت  ) 5. نفس در مرتبه چهارم   ) 4. عقل فعال در مرتبه سوم    ) 3. سبب دوم در مرتبه دوم    ) 2

پـس از ترسـيم سـاختار سلـسله         . )177سياست مدينـه، ص    (ماده در مرتبه ششم   ) 6در مرتبه پنجم    
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هـاي سلـسله    يگـاه مراتبي از جهان هستي، جهان مادي را نيز مركب از شش عنصر مستقر در پا              
حيوان غيرناطق  ) 3حيوان ناطق   ) 2اجسام آسماني   ) 1  :مراتبي توصيف مي نمايد كه عبارتند از      

اين نظام سلـسله مراتبـي در   . )178همان منبـع، ص   (عناصر چهارگانه   ) 6جسم معدني   ) 5نبات  ) 4
دار فـراهم شـده     هاي گوناگون با شـماري كرانـه        كالبد آدمي از پاره   . اندام انسان نيز وجود دارد    

اي ويژه و با پيوستگي خاص مرتب       گونه به   است كه برخي برتر و برخي پست تر در كنار هم          
هاي آنان همكاري براي دست     اند و هر يك در ديگري كنش پديد مي آورد و از جملگي كنش             

به نظـر فـارابي در ميـان عناصـر          . يازيدن و رسا شدن يك هدف براي كالبد آدمي پديد مي آيد           
ندام انساني نيز يك عضو است كه رييس اول است و آن قلب است و در رأس همه قرار دارد                    ا

گيرند و به واسطه قوتي طبيعي كه و پس از آن هر يك از عناصر به ترتيب نسبت به آن قرار مي  
در آنها نهاده شده است كار و نقش خود را بر وفق خواست و غـرض آن عـضوي كـه ريـيس                       

شروع مي گردد و به عناصري      ) قلب(، و اين سلسله مراتب از رييس اول         است، انجام مي دهند   
  .)209سياست، ص(ختم مي شود كه مطلقاً هيچگونه رياستي ندارند 

فارابي پس از ترسيم نظام سلسله مراتبي در جهـان غيرمـادي و مـادي بـه ترسـيم سـاختار        
هـرم سـاختار اجتمـاعي      او معتقد اسـت در رأس       . حيات اجتماعي با همين رويكرد مي پردازد      

   رييس اول قرار دارد و بعد از او افرادي قرار مي گيرند كه بر وفق هـدف و خواسـت او عمـل                       
نمايند و اين ترتيب افعال ادامه مي يابد تا بدان حد كه به پست تـرين كارهـاي الزم مدينـه                     مي

يا پـست بـودن     فارابي مبناي سلسله مراتب اجتماعي را بر اساس شاخص شريف           . شودقيام مي 
افعال صادره از افراد مي داند و معتقد است آناني كه در راس هرم قدرت و سـاختار اجتمـاعي                    
    قرار دارند كارهاي في نفسه شريف و اشرف انجام مي دهند و آنهايي كه در مراتب فروتر قرار                 

جهـت  شـرافت و يـا پـستي كارهـا نيـز گـاه از               . كننـد تـري مـي   گيرند اقدام به افعال پست    مي
موضوعات آنهاست، اگر چه ذاتا از نوع كارهايي پر سود باشند، و گاه از جهت كم سودي آنها                  

  .است و گاه نيز از جهت سهولت و آساني آنها خواهد بود
. طبيعي است كه نگرش سلسله مراتبي از نظر فارابي در سـاختار سياسـي نيـز وجـود دارد                  

پرسـت و رييـسي دارد كـه بـاالتر از آن     هـاي شـهر، سر  هر بخـشي از بخـش  : فارابي مي گويد  
ها شهر خدمتگزاري دارد كه او بـر        سرپرست و رييس در آن گروه نيست و هر بخشي از بخش           

هاي شهر هم كسي    هيچ فردي از افراد جامعه آن شهر سرپرستي ندارد و در هر بخشي از بخش              
ه بـاالي آن    است كه نسبت به افراد جامعـه پـايين خـود سرپرسـت و نـسبت بـه افـراد جامعـ                     

ريـيس  . لذا جامعه داراي رؤسا يا رييس اول و نيز روسا و يا رييس دوم است              . خدمتگزار است 
گونه رييسي است كه انسان ديگر بر او رياست دارد و او نيز بر انسان ديگـري رياسـت                   دوم آن 

يز هر  البته از نظر فارابي در برخي از امور رياست گروهي و در برخي فردي و در برخي ن                 . دارد
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بنابراين . )245سياست مدينه، ص (دوگونه رياست تحقق مي يابد مانند زراعت، بازرگاني و پزشكي   
، مراتبي وجود دارد كه نزديك به مرتبـت ريـيس اول اسـت، و هـم                 )قدرت(در سلسله مراتب    

مراتبي وجود دارد كه كمي دورتر از مرتبت اوست، و مراتبي وجود دارد كه خيلـي بـا مرتبـت                    
ول فاصله دارد، و بدين صورت مراتب رياسات منظم مي باشـد، و ايـن مراتـب بطـور                   رييس ا 

متنازل از عاليترين مرتبت متدرجاً فرودتر مي شود تا آنجا كه به مرتبت و مراتب خدمت تنـزل                  
يابد، تا آن مرتبتي از مراتب كه نه پايين تر از آن مي تواند مرتبتي باشد و نه جنبه رياست در مي

  .داردآن وجود 
  
   اصالت روانشناسي: ج

اي آن اسـت؟    هـ ما سئوالي كه در خصوص ساختار اجتماعي مطرح مي شود علل و ريـشه             ا
گردند؟ عـده   هايي در مراتب متفاضل مي    چرا افراد در ساختار اجتماعي و سياسي داراي جايگاه        

به ايـن سـئوال   اي در موقعيت برتر و افرادي در جايگاه فروتر قرار مي گيرند؟ فارابي در پاسخ  
و . متغير اول در حوزه روانشناختي يعني فطـرت و اسـتعداد اسـت   : به دو متغير مهم اشاره دارد     

آيـد  متغير دوم مهارتي است كه بر حسب عـادت و تربيـت و آداب و آمـوختگي بدسـت مـي                     
از لحاظ فطرت و ) كالبد انساني(طور كه اعضاي تن  از نظر فارابي همان   . )251سياست مدينـه، ص   (

ريـيس اول اسـت و   ) قلـب (هاي طبيعي متفاصل و مختلف اند و در بين آنها يـك عـضو             قوت
اعضاي ديگر به علت قوتي طبيعي كه در آنها نهاده شده است كه به واسطه آن كار و فعل خود                    
را بر وفق خواست و غرض بالطبع آن عضوي كه رييس است انجام مي دهند، و اين فرآيند بـه          

عد از رييس شكل مي گيرد و لذا اعضا به ترتيب بعـد از آن قـرار مـي                   صورت سلسله مراتب ب   
گيرند، همينطور اجزاي متشكله جامعه نيز از لحاظ فطرت مختلف و متفاضـله الهيـات هـستند                 

هاي مختلف و متفاضلند كه     بنابراين افراد جامعه بالطبع مفطور به فطرت      . )209آراء اهل مدينه، ص   (
هاست كه انساني نسبت به انساني ديگر مزيـت دارد و           ع و فطرت  به واسطه همين اختالف طباي    

  .صالح براي چيزي خاص است دون چيزي ديگر
اما فارابي غريزه و روانشناسي و يا استعداد را تنها عامل نمي داند بلكه بالفاصله به عنـصر                  

د و از آن    ملكات ارادي اشاره مي كند كه در اثر تربيت و تالش و كار براي انسان بوجود مي آي                 
كه گفتيم از نظر فارابي سيستم      همانطوري. )210آراء، ص  (بردبه واژه صناعات و نظاير آنها نام مي       

گيـرد، بـدين معنـي كـه هـر      و نظام در اثر تعامل اجزاء و واداشتن يكديگر به كنش شـكل مـي          
 اساس  بنابراين. گرددعضوي از اعضاء نظام موجب افزايش و يا كاهش عمل در ساير اجزاء مي             

ها داراي تفاوت هدفي و ذاتي و پيامـدي         اما كنش . ارتباط متقابل چيزي جز كنش متقابل نيست      
در يـك نظـام     . گردنـد گيري انواع ارتباطات و نظامات اجتمـاعي مـي        هستند، لذا موجب شكل   
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گيرنـد كـه در نـوع ارتبـاط داراي          ارتباطي و ساختار اجتماعي كساني در مراتب فراتر قرار مـي          
  .)244آراء، ص (بيشتري باشند و در انجام كنش، كميت و كيفيت بهتري را ارائه دهند مهارت 

بنابراين كسي كه از لحاظ استعداد فطري در فني در مرتبت عالي باشد و در همـه مـسائلي                   
يافته باشد، نه تنها بر كـسي كـه در آن فـن             ) آموختگي(كه بالطبع استعداد آنها را دارد آموزش        

طبيعي كافي نباشد رياست دارد، بلكه بر كسي هم كه در آن فـن داراي اسـتعداد            داراي استعداد   
طبيعي كافي باشد، ولي آموزش و تعليم نديده است و يا آموختگي او ناچيز است نيـز رياسـت             

  .)243سياست مدينه، ص (خواهد داشت
طـرت  از نظر فارابي اكثر افراد جامعه داراي فطرت خدمت هستند و فقط در عـده انـدكي ف       

رياست وجود دارد، اما آنچه كه سلسله مراتب را مي آفريند صنعت و مهـارتي اسـت كـه فـرد                     
هايي وجود دارد كه به واسطه و در بين صنايع، صنعت. دارد كه ناشي از فطرت و آموزش است      

هايي رياست مي شود و هم در خدمت صنايع ديگر قرار مي گيرند و نيز در بـين    آنها به صنعت  
عي وجود دارد كه تنها به واسطه آنها خدمت انجام مي شود و اصالً و مطلقاً به واسطه                  آنها صناي 

و از همين جهت است كه ممكن نيست با هـر نـوع صـناعتي كـه                 . گيردآنها رياست شكل نمي   
صنعت رياست نيز چيزي جـز واداشـتن ديگـران بـر            . پيش مي آيد صنعت رياست بوجود آيد      

راين كسي كه داراي آن چنان نيرويي نباشد كه بتوانـد مـردم را بـر                بناب. انجام اعمال الزم نيست   
انجام كارهاي الزم وادار كند، اين چنين كسي نه در همه امور و نـه بطـور مطلـق نمـي توانـد                       

بلكه اينگونه افراد همواره در همـه امـور بايـد مرئـوس     . رييس باشد و نه در هيچ امري از امور      
از نظر فارابي واداشتن يعني قدرت ناشي از صنعت         . ر كنند باشند و در تحت رياست ديگري كا      

رئوسا كساني هستند كه براي هر ملتي بـه آن طرقـي   . )244سياست مدينه، ص (ارشاد غير مي باشد  
     را بيان مـي كننـد، آن طرقـي كـه آشـناتر بـدان              ) هافرمان(كه معهود و مناسب آنهاست حقايق       

ممكن است اموري در نزد ملتي معهود و        . ع معرفت مختلفند  باشند، و از آنجا كه ملتها در نو       مي
شناخته باشد و در نزد ملتي ديگر ناشناخته و سعادتي كه اغلـب مـردم بـه آن ايمـان و اعتقـاد                       
دارند، همان سعادتي است كه خود از طريق تخيلي و خياالت براي خود مجسم كرده اند نـه از   

  . كساني بر آن حكومت مي كنند كه شايسته آنندلذا در هر جامعه. راه تعقل و تصورات عقلي
  
  اصالت كنش و جامعه پذيري: د

هر چند فارابي در گام نخست براي فطرت نقش جدي قائل است، اما آن را بـستر و زمينـه          
فطـرت و اسـتعداد از نظـر فـارابي غريـزه            . پذيرش آموزش و درك مهارت و صناعت مي داند        

ر دو عنصر اراده و برنامـه عمـل فـردي و نيـز شـرايط و                 نيست، بلكه زمينه است كه تحت تاثي      
. شودآموزش محيطي رشد مي يابد، يا راكد مي شود و تنزل مي كند و يا به انحراف كشيده مي                  
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. سرشت آدمي در آغاز آفرينش ممكن نيست داراي برتري و فضيلت و يا پستي و رذيلت باشد                
اما فطرت و .  يا پست و فرومايه آمادگي داردبلكه آدمي براي انجام كارهاي با فضيلت و واال، و

وجـود طبـع    . هاي ديگر مي نمايد    كنش   تر از تر و ساده  ها را آسان  استعداد فقط انجام آن كنش    
كند، بلكه موجب مي شود آدمي، خاص عالوه بر آنكه كار در آن زمينه را براي انسان آسانتر مي       

كار نمايد مگر آنكه بازدارنده اي او را بـر ضـد و             نخستين بار در بدو زندگي اقدام به انجام آن          
توان گفت كه انسان نمـي توانـد    بنابراين نمي . )15فصول المنتزعـه، ص    (برابر همان كار وادار سازد    

چرا كه هر انساني كـه      . هايي را پديد آورد كه مقتضاي سرشت اوليه او نيست         برابر و ضد كنش   
هاي در خور   تواند همان كنش   رذيلتي است، مي   با سرشت خود در خور و سزاوار فضيلت و يا         

خود و يا مخالف آنها را پديد آورد كه به مقتضاي سرشت شايسته آن كارها نيست، ولي پديـد                   
هاي ناهماهنگ سرشت، در بدو امر سـخت و دشـوار اسـت، مگـر آنكـه                 گونه كنش آوردن اين 

بنابراين آدمي . )22فـصول، ص  (هاي غيرسرشتي با تكرار عادت شود كه انجام آن آسان شود        كنش
در آغاز به مقتضاي سرشت با فضيلت و داراي كمال پديد نيامد، به گونه اي كه هيچ دگرگوني                  

ها و رفتارهاي او به گونه دادگـري    در او پديد نيايد، و چنان آفريده شود كه همه كارها و خوي            
 خي اضداد بر برخي ديگر باشـد      چيرگي بر يها و يا ب   كرانه   گرايش به يكي از     روي، بي و ميانه 

هاي پياپي كه با گذشـت زمـان و         ها، به سبب كنش   هاي خوي ها و پستي  برتري. )106فصول، ص (
اگـر آن   . گردد در انسان پديد مي آيـد      گونه عادت، انجام مي   ها به به كار گرفتن همواره آن كنش     

 باشند، فرومايگي و پستي و هاها پليديها باشند، برتري و فضيلت، و اگر آن كنشها نيكيكنش
  .)14فصول، ص(رذيلت در نفس انسان پديدار خواهد شد 

نقش سرشت و طبيعت در انسان آنست كه او در آغاز تنها به يك سو حركت مي كند و آن             
سوئي است كه حركت در آن سو بر او آسانتر است، و اگر در اين مـسير مـانعي رخ ندهـد بـه         

اين ملكه برايش ارادي خواهد گرديد و ملكه نخستين بـه ماننـد             علت انجام پي در پي آن كار،        
هاي طبيعي انسان ها كـه در وجـود         لذا فطرت . )28تحصيل السعاده، ص  (همان حالت طبيعي است     

اند هيچ كس را مجبور و وادار به انجام فالن كار نخواهد كرد، و اين فطرتهـا                 مطبوع بر آن شده   
 شده است كه مثال فالن فعلي كه معد براي انجام آن شده اند              براي اين در نهاد انسان ها آفريده      

تر باشد، و بدين منظور است كه هرگاه فردي از افراد بـه حـال خـود                 تر و آسان  براي آنها سهل  
گذارده شود و عوامل خارجي ديگري وي را به سوي اضداد آن كار وادار نكند خود بخـود بـه             

شش پيـدا مـي كنـد و اگـر يـك عامـل و محـرك                 سوي انجام آن كاري كه معد براي آنست ك        
خارجي ديگر وي را به سوي ضد آن كار تحريض كند، قهراً به سوي آن ضد گرايش مي يابـد                    

ولي در نهايت بـه همـان كارهـاي      . و آن را انجام مي دهد، لكن با سختي و دشواري و اضطرار            
آراء اهـل مدينـه،     ( شـود    ضد فطرت اعتياد پيدا مي كند و انجام آن كارها نيـز بـر وي آسـان مـي                  
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 بنابراين هرگاه هر يك از افراد جامعه وظايف محوله را انجام دهند ـ چـه بـه موجـب     )243ص
علمي باشد كه از ناحيه خود بدان پيدا كرده است و يا ريـيس او را رهبـري كـرده وادار بـدان                       

آورد مـي نموده باشد ـ آن اعمال و كارها در نفـس وي هيئـت و ملكـه مربوطـه را بـه وجـود        
  .)248سياست مدينه، ص(

نمايد اين است كه برخالف بدن ـ كه هم اعضاي آن طبيعي  نكته مهمي كه فارابي مطرح مي
هايي طبيعـي اسـت ـ اجـزاي جامعـه گرچـه طبيعـي        است و هم حيات حاصله براي آنها قوت

نجام مي دهنـد    را ا ) مدني(هستند، اما هيات و ملكاتي كه به واسطه آنها افراد كارهاي اجتماعي             
هايي كه در اعضاي بدن بالطبع و طبيعي است نظاير      طبيعي نيستند و بلكه ارادي هستند، و قوت       

  .)210آراء اهل مدينه، ص(آنها در اجزا و افراد جامعه ملكات و حيات ارادي هستند 
بنابراين فارابي هر چند در بـدو امـر فطـرت و طبيعـت را عـاملي مـوثر در شـكل گيـري                        

داند، اما معتقد است متغيرهاي ديگري مي توانند روند حيات شخصيتي انـسان را              شخصيت مي 
. دگرگون سازند كه اولين آن ورود در افعال و كارهايي است كه در برابر طبع فرد انساني است                 

تواند در اثر قرار گرفتن در محيط اجتماعي و اقتصادي خاص و يا اوامر رهبران               اين اشتغال مي  
 باشد، در هر صورت ورود در افعال و كردارهاي خاص ـ ولو مغاير با فطرت  و رئوساي مافوق

امـا عنـصر دومـي كـه نقـش اساسـي در       . گرددگيري شخصيتي خاص مياوليه ـ موجب شكل 
يعني حتما آنانكه در استعداد براي تبحر       . گيري شخصيت انسان دارد تعليم و تربيت است       شكل

رين و آموختگي، در اثر اخـتالف در تربيـت و تمـرين و    و انجام كاري متساويند، در مرتبت تم  
لذا به چند متغير بـسيار مهـم در شـكل دهـي شخـصيت و                . شوندتعلّم، متفاضل و مختلف مي    

مسئوالن سياسي، به جهت اينكه به كار خاصي        : كه عبارتند از  : رسيممهارت و صناعت افراد مي    
ر آن قرار مي گيرد و به ايفـا نقـشي معـين             ساختار اقتصادي و اجتماعي، كه فرد د      . وا مي دارند  

گيري بصيرت نظري و عملي معـين       كه موجب شكل  ) تعليم و تربيت  (پردازد، علم و آگاهي     مي
  .كندشود، و اراده فردي براي در پيش گرفتن شغل خاصي كه فرد خود انتخاب ميمي

  
  رهبر گرايي يا اهميت رهبري در جامعه: ه

تدار از نظر فارابي در شكل دهي شخـصيت افـراد و سـاختار    رهبري جامعه و يا صاحبان اق     
اولين نقش آنان ايجاد شـرايط و سـاختار اجتمـاعي خـاص و       . اجتماعي نقش چند جانبه دارند    

فرد در بستر اجتماعي رشد مي كند و بـه          . هاي معين در جامعه است    رواج و منع افعال و كنش     
يرد، از نظر فارابي راه ايجـاد فـضيلت         هاي آن شخصيت او شكل مي گ      تناسب شرايط و ويژگي   

ها و بكار بستن مـشترك آنهـا        در وجود انسان رواج افعال و سنن فاضله در شهرها و ميان امت            
و اين كار امكان پذير نيست، مگر بوسيله حكومتي كـه در پرتـو آن، ايـن                 . توسط همگان است  
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واج يابـد و ايـن حكومـت         در شهر و ميان مردم ر      "افعال و سنن و عادات و ملكات و اخالق        "
است كه مي تواند در عالقه مند كردن مردم به حفظ اين ملكات كوشا باشد تا از ميـان نرونـد،                     

كار سياستمدار جامعه اين است كه نظام اجتمـاعي را بـدان سـان شـكل                . )107احصاء العلوم، ص  (
نـد و چنـان   دهد كه اجزاء و دسته ها و اعضاي جوامع با نظام خاصي بـه يكـديگر پيونـد خور      

هـا  ها و حصول خوبي   سازگاري و ترتيب بين آنها برقرار كند كه همه جمعاً جهت زدودن بدي            
  .به يكديگر كمك و معاونت نمايند

هاي شرايط مطلوب و سعادتمند را بـشناسند و         البته با توجه به اين كه مردم نيز بايد ويژگي         
يت مطلوب را كـالً و جـزواً همـه را    سپس اعمال و اقدامات و افعال الزم براي رسيدن به وضع       

كارويژه ديگر سياستمدار عالوه بر ايجاد ساختار و        . )252سياست مدينه، ص   (مورد عمل قرار دهند   
چونكه مردم در فطرتهاي شخصي     . شرايط اجتماعي، ارشاد و راهنمايي مردم به امور خير است         

يش خود سـعادت را بـشناسد و هـم          تواند از پ  خود گوناگونند، بنابراين هيچ انساني فطرتاً نمي      
تواند از پيش خود آنچه را كه را بايسته عمل است مورد عمل قرار دهد، و بلكه در هـر دو               نمي

اي اي از مردم نياز به راهنمايي كمتري دارند و پارهنهايت پاره. مورد نياز به مرشد و راهنما دارد
ي بدين دو امر راهنمـايي شـدند خـود بـه            ديگر زيادتر، و نيز چنين نيست كه هرگاه افراد انسان         

خود و بالضروره بدون باعث و محركي اقدام به انجام آن كنند، و در حقيقـت اغلـب مـردم در                     
باشند كه هم بـه درسـتي       اند، و از اين جهت است كه محتاج به مرشد و راهنمايي مي            اين وضع 

هـا باشـد   ب عمـل بـدان  سعادت و مقدمات عملي آن را به آنها بشناساند و هم محرك و موجـ              
  .)244سياست مدنيه، ص(

  
  ):تعليم و تربيت(اهميت و نقش آگاهي و علم : و

طوري كه گفته شد يكي از متغيرهاي بسيار مهم كه فارابي در فرآينـد سـاخت دهـي                  همان 
او معتقد است هر چند فطرت و طبـايع نقـش بـسيار             . داند علم و آگاهي است    اجتماع موثر مي  
اجتماعي دارد اما متغير علم و آگاهي داراي تاثيرات بيشتر است و با ورود ايـن             مهم در ساختار    

گويـد، اربـاب طبـايع ناقـصه        چنانكه مي . متغير نقش فطرت و طبيعت انسان ثانويه خواهد بود        
هرگاه در فني كه مستعد براي آن مي باشند تعلم نمايند و آموخته شوند بر كساني كه صـاحب                    

و نيـز   . اند رياسـت دارنـد    و لكن تربيت و آموختگي در آن حاصل نكرده        طبايع عالي مي باشند     
كساني كه در مسايل خوب و عالي فن خود آموختگي دارند بر كساني كه بر مسائل بد و فـرود   

بنابراين كسي كه از لحاظ اسـتعداد فطـري در          . اند رياست دارند  يافته آن فن تعلم و آموختگي      
همه مسايلي كه بالطبع اسـتعداد آنهـا را دارد آمـوختگي داشـته              فني در مرتبت عالي باشد و در        

باشد نه تنها بر كسي كه داراي استعداد كافي در آن نباشد رياست دارد، بلكه بر كسي هم كه در     
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آن فن داراي استعداد طبيعي كافي باشد، لكن آموزش و تعليم نداشته باشد و يـا آمـوختگي او                   
  .)243ياست مدينه، صس(ناچيز باشد رياست خواهد داشت 

كـنش و عـادت و آمـوزش        ) استقرار در محيط خـاص و در نتيجـه        (نتيجه تعامل فطرت و     
مهارت در صناعتي براي هر فرد مي شود كه در تعامل با ديگران در جايگاهي               ) تعليم و تربيت  (

خاص در درون ساختار اجتماعي قرار مي گيرد كه يا رييس اول است و يا خادم محـض و يـا                     
  .ين اين دو جايگاه اجتماعيدر ب

هاي فردي موجب رياست اجتماعي مي شود و يا حال سئوال اين است كه آيا صرفاً ويژگي      
متغير ديگري نيز تاثيرگذار است؟ فارابي در پاسخ به اين پرسش به دو مغيـر مهـم توجـه دارد،                 

مـا  ا. هاي شخصي و شخصيتي رئوسا كه همان مهارت در صـناعت رياسـت اسـت              اول ويژگي 
چرا كه رياسـت از     . متغير دوم عامل محيطي است، كه آن فرهنگ و خلق و خوي جوامع است             

نظر فارابي ناشي از تبعيت و اطاعت است، تا مردم نخواهند و نپذيرند، هيچ كـس نمـي توانـد                    
بنابراين اراده و خواست جوامع و عامل تاثيرگذار در شكل گيري اين اراده نقش              . رياست نمايد 

آنچه كه از نظر فارابي انگيزه و اراده مردم را شكل مي دهد اهداف آنان است كـه                  . دمهمي دارن 
بنـابراين  . ناشي از بصيرت نظري و عملي آنان به اضافه خوي و عادات آنان يعني فرهنگ است    

  .فارابي به سراغ فرهنگ مي رود
  
  اصالت فرهنگ: ز

است و شخصيت هر ملتي نيز      فارابي معتقد است كنش و رفتار انسان ناشي از شخصيت او            
عبارت از مجموعه ترسيمات ذهني و يا خيالي آنها است كه در نفـوس و عقـول آنـان مـتمكن         

بنـابراين هـر فـرد انـساني و يـا هـر اجتمـاعي               . )166سياست مدينه، ص  (كند  گشته خودنمايي مي  
ز تلقي خود   ها، هنجارها، نمادها، اعتقادات و طر     براساس مجموعه پندار خود يا مجموعه ارزش      

  .نمايدعمل مي
هاي مردم مدينه فاضله، به شش نوع فرهنگ در جوامع عادي           فارابي پس از توضيح ويژگي    

هـا  كند ـ اشاره دارد، كه صاحبان هر يك از فرهنـگ  ـ كه از آنها به عنوان جوامع جاهله ياد مي
رت اسـت كـه   اولين نوع فرهنـگ، فرهنـگ ضـرو      . گزينندافراد مناسب خود را به رياست برمي      

مردم در بدست آوردن آنچه جزء ضروريات زندگي است كه قوام بـدن انـسان وابـسته بـه آن                    
گونه جوامع به زعم خود آنان كـسي       برترين مردم اين  . نماينداست به يكديگر ياري و كمك مي      

ا هاست كه با انديشه و تدبير خود بتواند به بهترين نوع، احتياجات ضروري آنان را از راه كسب
و قهراً كسي بر آنان رياست فائقـه دارد كـه بـا حـسن تـدبير و                  . هاي آنان فراهم نمايد   و حرفه 

انديشي خوب بتواند مردم را در جهت رسيدن به حوائج ضروري زنـدگي و حفـظ آن بـه     چاره
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سياسـت مدينـه،   (كار وا دارد و يا آن كسي كه خود از منافع خود حوائج ضروري آنان را بـرآورد                   

  .)171ص
رهنگ ديگر فرهنگ ثروت طلبي است كه همت مردم در آن مال اندوزي و بدست آوردن                ف

رفاه زندگي و تكثير ثروت و نگهداري ضروريات و نقدينه يعني درهم و دينار و احتكار بـيش                  
از حاجت است، كسي بر اين جوامع رياست دارد كه همواره در فراهم كردن وسائل تـوانگري                 

  .)172سياست مدينه، ص (يت آنان قادر باشدمردم و حفظ اموال و موقع
فرهنگ سوم مبتني بر ارزشگذاري به لذت است، كه مردم همواره در جهت رسيدن به بهره                
وري از لذات حسي و يا خيالي به يكديگر ياري و كمك مي نماينـد و اجتمـاع آنـان بـر ايـن                        

 خوراك و خـوردني و    قماربازي كردن و مجالس لهو و هزل، فراهم كردن        . (اساس استوار است  
نوشيدني و ميخوارگي و ازدواج و زن بارگي و باالخره لذت طلبي و انتخاب لذت آورتـرين از              

  .هر امري، و اين كارها را صرفاً براي لذت مي كنند نه براي پايداري و حفظ تن
در فرهنگ چهارم رسيدن به كرامت و احترام و شأن و شـوكت هـم قـولي و فعلـي ارزش                     

هم مورد احترام باشـند و هـم بـه ديگـران اكـرام              . شده و مايه تعاون جامعه است     اساسي تلقي   
نمايند، در اينگونه جوامع كسي كه به نزد آنان بيشتر اليق اكرام و احترام است بر كسي كه كمتر      

  .لياقت احترام و شأن و شوكت دارد رياست دارد
هـا و     بخشيدن به چيرگـي    غلبه پنجمين ارزش است كه مردم در راه تحقق         فرهنگ سلطه يا  

مك مي نمايند، مردم آن جامعه شيفته غلبه بر اقوام و ملل ديگـر هـستند،                كها به يكديگر    غلبت
طبيعـي اسـت    . البته در داخل ملت خود نيز دوست دارند بر ساير آحاد  مردم نيز چيـره شـوند                 

ه بر ديگران را    كسي در اين جامعه به رياست مي رسد كه توانايي مديريت جامعه در جهت غلب              
  .داشته باشد

 رها بودن و آزادي و انجام همه امور دلخواه و تساوي كامل همه ):جماعيه(فرهنگ آزادي 
مردم ارزش محوري در اين جامعه است، در اين جامعه تنها آن كس قابل ارزش اسـت كـه در                    

ها متدر پرتو اين فرهنگ خلق و خوي و ه        . جهت فزودن به حريت و آزادي مردم كمك كند        
رياست كـردن رؤسـاي     . آيدهاي متفرق و بسيار بوجود مي     و اغراض فزون مي شود و خواست      

تنها آنانكه در جهت آزادي مطلـق و بـرآورده شـدن    . آنان تابع خواست و اراده مرؤوسين است  
رسانند و آزادي و هاي خود مي  كنند و آنان را به همه خواست      ها و اميال آنان اقدام  مي      خواست

دارند و از دست برد افراد داخلي و دشـمنان          هاي گوناگون آنان را براي آنان پايدار مي       تخواس
و در صـورتي كـه خـود بـر          . خارجي محفوظ مي دارند مورد اكرام و احترام آنـان مـي باشـند             

هاي ضروري زندگي اكتفا نمايند كه آن گاه برتـر و مطـاع و مكـرم تـر بـه نـزد آنـان                        خواست
فارابي معتقد است با توجه به اصالت و نقش فرهنگ، در اينگونه            . )199 ص سياست،(خواهند بود   
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جوامع رياست به كسي داده مي شود كه مردم بتواننـد هـر نـوع خواسـت و اراده اي را بـر او                        
بهترين رييس نزد  . تحميل نمايند، و يا اينكه در برابر اين كار از او ثروت و مكنتي دريافت كنند               

هـا و   ها را در راه رسيدن مردم به هـدف        جوييها و چاره  بهترين انديشه اينان آن كسي است كه      
اميال نفساني خود، كه در عين حال گوناگون و متنوع است، به كار برد و نيـز مـي توانـد سـود      
آنان را از دست برد دشمنان نگهدارد، و در عين حال خودش از اموال آنها به جز رفـع حـوائج                  

نداشته باشد، بلكه صرفاً به انـدازه ضـروري زنـدگي خـود از             داشتي  ضروري و زندگيش چشم   
گونه جوامع آن كسي كه به معني واقع جز افاضل باشد يعني آنگونـه          و قهراً در اين   . آنان برگيرد 

كسي كه اگر به رياست برسد كارها و اعمال آنها را ارزيابي كرده و به سـوي سـعادت حقيقـي                     
رسد و مردم زير بار او نخواهند رفت و هرگـاه پـيش             يگاه به رياست نم   رهبري مي نمايد هيچ   

شود يا كشته و يا     آيد كه اين چنين كسي مقام و منصب رياست يابد در اندك مدتي يا خلع مي               
طور كلـي از نظـر   به. وضع حكومتش پريشان حال شده، جنگ و ستيز بر سر آن فزون مي شود      

ردم طالـب رياسـت آن كـسي هـستند كـه            م) جامعه(هاي غيرفاضله   فارابي در هر يك از مدينه     
ها و اميال آنها را برآورد، و راه رسيدن به آن را براي آنها آسان گرداند، و هـم نگهبـان                     خواست

  .پذيرندآنها باشد، و به طور مطلق از رياست افاضل ابا و امتناع دارند و نمي
آيد و  بوجود مياما سئوال بسيار مهمي كه بوجود مي آيد اين است كه خود فرهنگ چگونه     

رسد سه متغير مدنظر فـارابي باشـند؛ اول عنـصر جغرافيـا و محـيط                گيرد؟ به نظر مي   شكل مي 
شود، و سوم رهبـران و      است، و دوم عنصر عقل فعال كه موجب پرورش رهبران و نخبگان مي            

بخشند، كـه بـه نقـش    نخبگان فكري كه هم به جامعه ساخت مي دهند و هم به آنان آگاهي مي    
  :يك مي پردازيمهر 

  
  عامليت جغرافيا: ژ

بحث تاثير جغرافيا بر فرهنگ و جامعه، قبل از فارابي در ادبيات سياسي يونان و هند بحث                 
فارابي مي گويد عوامل محيطي     . تري براي آن مطرح مي كند     شده بود، اما فارابي نقش مشخص     

  :شوند كه عبارتند ازها ميچندي سبب گوناگوني ملت
اختالف اجزاي اجسام آسماني يعنـي قـرار گـرفتن جايگـاه زنـدگي افـراد جامعـه در                    -1

محاذات قسمتي خاص از كره نخست، و سپس آن قسمت از كره ثوابت كه با آن هم سمتند، و                   
سپس اوضاع و احوال كره هاي مايله نسبت به زمين و حاالت و اوضـاع خـاص آن كـرات از                     

قهراً ايـن اخـتالف اوضـاع و احـوال و اخـتالف               . ي آنها قبيل دوري و نزديكي به زمين مسكون      
چـه  . خوي مردمش موثر اسـت وهايي كه ملتها در آن زندگي مي كنند در اختالف خلق          سرزمين

در آن  . ها تابع اختالف اوضاع و حاالت كره نخستين است        آنكه اختالف اوضاع طبيعي سرزمين    
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 كره ثوابت كه محـاذي آن اسـت و          قسمت كه مسامت هر سرزمين است و سپس آن قسمت از          
 .هاي مايلهآخر االمر اختالف اوضاع كره

هاي زمين، گوناگون بودن بخارات متصاعده از آن را به دنبـال دارد، و هـر                اختالف قسمت 
. شود كه مناسب با همـان قـسمت از زمـين اسـت            نوع بخاري از سرزميني خاص متصاعده مي      

خارات زيرزميني آنها موجـب اخـتالف آب و هـواي           ها و ب  اختالف بخارات متصاعده سرزمين   
 هاست، زيرا آب هر شهري و سرزميني از بخـارات زيرزمينـي آن سـرزمين بـه وجـود                   سرزمين

  .شود در آميخته استآيد، و هواي هر شهري با بخاري كه از آن سرزمين متصاعد ميمي
و اوضاع و احـوال     اختالفات كرات مسامت هر سرزمين، يعني كره كواكب و كره نخستين،            

گوناگون كرات مايله همه در اختالف آب و هواي سرزمين موثرند، بـه تبـع ايـن اختالفـات و                     
هـا  طور انـواع خـوراكي    ها، گياهان و حيوانات غير ناطق نيز مختلف شده اند و همين           گوناگوني

رع ها، اختالف در مـواد كـشت و ز        هاي ملت مختلف شده است، و به تبع اختالف در خواركي        
هاي گذشته و آينـده تـشكيل مـي دهـد و همـه ايـن                ها را در نسل   است كه بنيه وجودي انسان    

  .كندها در خلق و خوي طبيعي و نحوه آفرينش آنها ايجاد اختالف كرده و ميگوناگوني

عالوه بر اين، اختالف اوضاع و احوال آن قسمت از سـماوياتي كـه مـسامت بـا سـرزميني            
اخـتالف هـوا نيـز سـبب        . ختالف خلق و خوي آدميان مي شـود       خاص است بالواسطه سبب ا    

و . هاست بالواسطه، و باز اين جز آن جهتـي اسـت كـه بيـان شـد         اختالف خلق و خوي انسان    
هاي مختلف در   هاي گوناگون، خلق و خوي    سپس از تعاون و همياري اين اختالفات و آميزش        

  .آيدها پديد ميانسان
  

   اختالف اوضاع و حاالت كره نخستين                                                                                                                                                                 
   با كره ثوابت      محاذي                            ها ع طبيعي سرزمين  بخارات متصاعده مختلف       اختالف اوضا  ها            اختالف آب و هواي سرزمين 

  ايله    اختالف اوضاع كره هاي م                                                                                                                                                               
  
  
  هاي مختلف    خلق و خوي    هاي گياهان و حيوانات غيرناطق                             تفاوت در گوناگوني  

   اختالف در خلق و خوي   ها          تنوع و اختالف در خوراكي      اختالف در كشت و زرع               

اي بـا   ها، تركيبات طبيعي و وابستگي پـاره      شبه واسطه اين جهات و به سبب اين نوع آميز         
  .اي ديگر و مراتب اين تركيبات تحقق مي يابدپاره

البته فارابي در كتاب فصول منتزعه به عامل جغرافيايي ديگري كه بر خلـق و خـوي مـوثر                   
برخـي خانـه هـا در       : نويـسند ايشان مـي  . است اشاره دارد كه آن مسكن و سكونت افراد است         

ها از چـرم و مـو       هايي كه در بيابان   مانند خانه . آوردهاي گوناگون پديد مي    خوي خداوندان آن، 
. آوردها در خداوندان آن ملكات بيداري و دورانديشي پديد مي         گونه خانه اين. فراهم شده است  
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   و . آورداي اسـت كـه دليـري و گـستاخي را در پـي مـي               گونـه و بسا كه افزايش دورانديشي به     
ها و ملكات ترس و بيم و آسايش        ها در خداوندان آن خوي    كم و استوار و كاخ    هاي مستح خانه

  .)16فصول، ص (آوردخوني را پديد ميو آرامش و زينهار و بي
  
  فاعليت عقل فعال: ط

مرحلـه اول آن در حـوزه       . از نظر فارابي فرآيند كمال و تاثيرپذيري انـسان دو مرحلـه دارد            
هـا و اوضـاع    تواننـد در انـسان    ا همان حد از كمـال مـي       اجسام سماوي است، اجسام سماوي ت     
-ها مي و آنچه از كماالت بعدي و كماالت نهايي انسان        . طبيعي و خلق و خوي آنها موثر باشند       

باشد يعني اعطاي كماالت نهايي در شأن فلكيات نيست،         ماند در صالحيت اجسام آسماني نمي     
جودات طبيعي تنها انسان است كه عقـل فعـال          بلكه در شأن عقل فعال است، و از بين انواع مو          

لذا مرحله دوم كمال در حوزه . )234سياست مدينه، ص  (تواند كماالت نهايي را بدان اعطا نمايد        مي
المقـدس  االمين و روح  روح  توان آن را  عقل فعال همان موجودي است كه مي      . عقل فعال است  

سياسـت،  (ح نـام ملكـوت و امثـال آن ناميـد            خواند و از لحاظ مرتبه مي توان آن را در سط          ... و  

كار عقل فعال عنايت به مردم است، و اينكه آدمي را به نهايت مراتب كمال ويژه خود                 . )181ص
عقل فعـال در آنچـه بـه    . )180سياسـت، ص  (برساند، و آن رسيدن به سعادت نهايي و كامل است     

نخست به انسان مـي دهـد نيـرو و          زيرا آنچه   : انسان اعطا مي كند به مثابه اجسام آسماني است        
اي كه بدو داده شده است خود به سوي كماالت          مبدأ است كه انسان مي تواند به وسيله آن قوه         

  .غير حاصله كوشش كند و بدان نايل آيد
به نظر فارابي مراحل حركت و رشد انسان از قواي حاسه، نفس و نزوعيه نفس ـ كه منـشأ   

 آمدن محل و آالت قوه حاسـه و نزوعيـه كـه از اعـضا و     شوق و كراهت مي باشند ـ و بوجود 
     بنـابراين اراده بـه واسـطه ايـن دو حاصـل            . شـود اجزاي جسمند بوجود آمده باشند، آغاز مـي       

و شوق وابسته به    . شود، زيرا اراده نخست عبادت از شوقي است كه ناشي از احساس است            مي
و بعـد   . بسته به جزء حساسه نفس اسـت      و احساس وا  . نفس است ) و قوه نزوعيه  (جزء نزوعي   

از اين بايد جزء متخيل نفس و شوقي كه تابع آنست حاصل شود تا در نتيجه اراده دومـي بعـد                   
از اراده اول حاصل گردد، زيرا اين اراده عبارت از شوقي است كه ناشي از تخيل باشد و پـس                    

ـ       ه از ناحيـه عقـل فعـال در    از اين كه اين دو امر حاصل شد آن گاه ممكن است كه معارف اولي
و در اين هنگام در انسان نوعي از اراده سومي حاصـل مـي شـود كـه                  . نفس ناطقه افاضه شود   

شوق ناشي از قوه نفس ناطقه است كه نام ويژه آن اختيار است، و اين همان امـري اسـت كـه                      
توانـد  وسيله همين امر اسـت كـه انـسان مـي          ه  ويژه انسان است و در ساير حيوانات نيست و ب         

اما . كارهاي پسنديده و زشت و زيبا را انجام دهد، و پاداش و كيفر اخروي بدان باز بسته است                 
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پس هرگاه اين نوع از اراده در آدمـي  . دو اراده ديگر چه بسا در حيوان غيرناطق هم وجود دارد       
تواند بوسيله آن در جهت نيـل بـه سـعادت كوشـد و يـا در جهـت بـدبختي و                      پديدار شد مي  

تواند كارهاي نيك و زيبا و يا زشت و بد را انجـام  وسيله همين نيرو است كه ميه وت، و ب  شقا
  .دهد

     قوه حاسه                                                                             عقل فعال                                                                                   
   شوق ناشي از احساس        +جزء متخيل نفس          افاضه معارف اوليه        شوق ناشي از تخيل            ) اختيار(شوق ناشي از قوه نفس  

  )                اراده اول                              ()                  اراده دوم(در نفس ناطقه                )                   اراده سوم                  (
  نزوعيهقوه                                                                                                                                                                          

                                               ارادي               
  سعادت  )                             خير(              كوشش در راه سعادت 

                                                            
   طبيعي                                                             

              
  )شر(كوشش در جهت شقاوت و بدبختي              
  

  

  گرايياراده: ي

اي خـاص   طوري كه درمحور علّي فوق نشان داده شد نقش عقل فعال در اعطـا اراده              همان
براي حركت انساني است، اما پس از آن انسان داراي آزادي و اختيار است كـه كـدام مـسير را                     

ز اصول و مفروضات بسيار مهم در تحليل جامعه شناختي فارابي اسـت             گرايي ا اراده. طي نمايد 
به اعتقاد فارابي هر چند برخي . كه انسان را در برابر سالمت يا آسيب اجتماعي مسئول مي داند         

پذيرفتن معقوالت و معارف اوليه نمي باشند، و فطـرت و طبـع آنهـا    ) آماده(از افراد فطرتاً معد  
اما همه آناني كه داراي استعداد پـذيرش ايـن          . )240سياست، ص    (پذيردهيچ نوع معقولي را نمي      

معارف هستند و اين معارف را از عقل فعال دريافت مي كننـد لزومـاً موفـق بـه انجـام خيـر و           
بلكه فقط برخي هـستند     . برندشوند، چرا كه در جهت ديگري به كار مي        رسيدن به سعادت نمي   

  .دهند و لذا به سعادت مي رسندت خود جريان ميپذيرند و هم در جهت درسكه هم مي
ناطقه نظري، ناطقه عملي، نزوعيه     : چرا كه به نظر فارابي قواي نفس آدمي بر پنج نوع است           

آن سعادتي كه انسان تعقل كرده، بدان آگاهي دارد، صرفاً ناشي از قوه ناطقه نظـري                . و حساسه 
بيان كه آن گاه كه آدمي مبادي و معارف         ناست، و مستند به هيچ يك از قواي ديگر نيست، بدي          

اوليه را كه از ناحيه عقل فعال بدو اعطا شده است به كار بندد و به درستي بشناسد و به واسطه                     
قوه نزوعيه شيفته آن گردد و در آنچه بايد عمل كند انديشه كند، يعني در آنچه بايد عمـل كنـد        

آالت مايد، و سپس نتيجه انديشه خود را به وسيله        تا بوسيله قوه عمليه بدان نايل گردد انديشه ن        
و از طرفي قوه متخيله و حساسه او در         . اي، براي عمل يعني قوه نزوعيه، عمل كند       و ابزار معده  

اين راه مساعد و منقاد قوه ناطقه عمليه باشند، و هر دو در تحريك آدمي به سوي آن افعالي كه                    
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. يند، در اين وقت آنچه از آدمي آيد همه خير اسـت      موجب نيل به سعادت است او را ياري نما        
  .)238سياست، ص (بنابراين خير ارادي تنها از اين وجه بدست آيد

     فارابي معتقد است ايـن فرآينـد بـه صـورت خودكـار و طبيعـي رخ نمـي دهـد چـرا كـه                        
الن كار  كس را مجبور و وادار به انجام ف       ها كه در وجود آنها است هيچ      هاي طبيعي انسان  فطرت

اند كه مثالً فـالن فعلـي كـه     ها آفريده شده  ها براي اين در نهاد انسان     نخواهد كرد، و اين فطرت    
منظـور اسـت كـه هرگـاه        تر باشد، و بدين   تر و آسان  اند براي آنها سهل   معد براي انجام آن شده    

آن كـار  فردي از افراد به حال خود گذارده شود و عوامل خارجي ديگر وي را به سوي اضـداد   
كنـد و  خود به سوي انجام همان كاري كه معد براي آن است كشش پيدا ميه وادار نكند خود ب 

اگر يك عامل و محرك خارجي ديگر وي را به سوي ضد آن كار تحريض كند، قهراًٌ به سـوي                    
يابد و آن را انجام مي دهد، لكن با سختي و دشواري و اضطرار، اما نهايـت                 آن ضد گروش مي   

لذا . كند و انجام آنها نيز بر وي آسان خواهد شد          كارهاي ضد فطرت نيز اعتياد پيدا مي       به همان 
اند محتاج به رياضت و تمـرين و        ها با هر حاالتي كه بر آن حاالت آفريده شده         همه اين فطرت  

باشند آزمـوده و    تقويتند به وسيله اراده، تا به وسيله ممارست بر كارهايي كه معد انجام آنها مي              
ها نسبت به انجام مقتضيات     موخته گردند، و اين امر تا آن اندازه بايد انجام شود كه اين فطرت             آ

  .خود، به كمال نهايي و يا نزديك بدان برسند
و چه بسا باشد كه فطرت شايان و اليقي در يك قسمت از فنون همچنـان مهمـل گـذارده                    

ه وسيله اموري كه معـد آن بـود         شود و در جهت تمرين و آموختگي آن كاري انجام نشود، و ب            
تربيت نشود، و مدت زماني بر اين وضع بگذرد، در نتيجه باطل و تباه گـردد و اسـتعداد نهفتـه            
تباه شود، و گاهي نيز آن قوه تمرين داده مي شود، ولـيكن در جهـت امـوري پـست، يعنـي از                       

ع نامناسـب آن    مسايل و اموري كه معد و مـستعد آن اسـت در راه تربيـت و تمـرين آن از نـو                     
شود، قهراً در اين حال نيز آن استعداد از توجه و عادت به افعال برتـر و عـالي بـه                     برگزيده مي 

  .)242سياست مدنيه، ص(كند سوي كارهاي پست از آن نوع، گرايش مي يابد و بدان عادت مي
اسـت  بنابراين فارابي معتقد است خير كه در راه رسيدن به سعادت و كمال انساني سودمند              

گاهي طبيعي است و بالطبع موجود است گاهي وجود آن ارادي و وابسته به اراده است، و شـر                   
و پستي نيز همين ويژگي و وضعيت را دارد؛ لذا اراده نقـش بـسيار مهمـي در فرآينـد رشـد و                       

اگر آدمي در تكميل نفس ناطقه كنـدي ورزد، ناطقـه نظـري             . گيري شخصيت انسان دارد   شكل
عادت راه يابد، و آگاهي حاصل نمايد تا بدنبال آن رود و بـه سـوي آن حركـت                   تواند به س  نمي

كند، و در نتيجه امر ديگري را غايت و هدف و باالخره سعادت زندگي خود قرار دهد به جـز                    
بخش يا غلبه و چيرگي بر مردم و يا به دسـت            مانند امور سودمند يا لذت    . آن چه سعادت است   

ـ      كه به كم  ... آوردن كرامت و        رود و در جهـت رسـيدن بـدان         دنبـال آن مـي    ه  ك قـوه نزوعيـه ب
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دانـد، و بـاالخره قـوه       خـود مـي   ) عقل عملي (انديشد و آن را هدف نهايي قوه ناطقه عمليه          مي
گيـرد و قـوه متخيلـه و        كار مي شود به نزوعيه خود را در جهت انجام اعمالي كه بدان منتهي مي          

چه از اين راه پديـد آيـد        گردد و در نتيجه آن    د وي مي  حساسه وي در اين جهت مساعد و منقا       
همينطور است آن گاه كه آدمي سعادت را به درسـتي شـناخته باشـد، لكـن آن را                . همه شر بود  

غايت و هدف زندگي خود قرار ندهد و به سوي آن اشـتياقي حاصـل نكنـد، و يـا شـوق وي                       
دهد كه سعادت    چيزي قرار مي   سو سست باشد، و در نتيجه غايت و هدف زندگي خود را           بدان

بندد، در اين صورت    هاي ديگر خود را در جهت رسيدن به آن به كار مي           حقيقي نيست و قوت   
  .)239سياست مدنيه، ص(شود جز شر چيز ديگري نيست آن چه حاصل مي

  
   ثبات و تحول سياسي: ك

بـات و تحـول     بـه ث  توانيم به تحليل ايشان راجع    پس از طرح اصول و مفروضات فارابي مي       
نظم سياسي و اجتماعي از نظر فارابي حاصل و بخشي از ارتباطات و ساختار              . سياسي بپردازيم 

اجتماعي است، كل سيستم اجتماعي و زير مجموعه هاي آن چيزي جز مجموعـه ارتباطـات و                 
ساختار سياسي نيز همين ويژگي را . روابط اجتماعي الگويي شده يعني ساختار اجتماعي نيستند

اي هنجـاري شـكل     اي كنش است كه در قالب و درون مجموعـه         يعني مركب از مجموعه   . رددا
ـ    ها و واكنش  اي از كنش  لذا در اصل اجتماع عبارت است از مجموعه       . گيردمي وسـيله  ه  ها كـه ب

  .دهندگيرند و يا رخ ميهنجارها داراي ساخت و شكل و هيات معين و مستمر شكل مي
رفتار انـسان و    . ساني تحت تاثير دو عنصر ذهني و رواني مي باشد         اما از نظر فارابي كنش ان     

جامعه در وهله نخست از شخصيت او است و شخصيت هر ملتي عبـارت اسـت از مجموعـه                   
كنـد  ترسيمات ذهني و يا خيالي آنها كه در نفوس و عقول آنان متمكن گـشته خودنمـايي مـي                  

هـا و    مجموعه اعتقادات، ارزشـگذاري    اين ترسيمات ذهني و خيالي مركب از      . )253سياست، ص (
اما فارابي ذهن و آگاهي و اعتقاد را تنها عامـل           . باشند كه يا واقعي هستند و يا خيالي       آگاهي مي 
داند كه ناشي از عنصر رواني يا خلـق و          داند بلكه شرط عمل را انرژي براي عمل مي        كنش نمي 

  .خوي است
  
  )ذهن(آگاهي و انديشه  -1

دانـد كـه آن را بـه دو دسـته بـصيرت نظـري و                از بينش و دانش مي    فارابي ذهن را مركب     
دهد قبل از هر نمايد و معتقد است عملي كه انسان در جامعه انجام ميبصيرت عملي تقسيم مي

ـ        . چيز ناشي از ذهنيت او است      پيونـدد كـه    وقـوع مـي   ه  براي اينكه كنش و عمل انسان زماني ب
و اراده ناشي از باور داشـتن دو        . سوي عمل باشد  ه  ه ب خواست و اراده شكل گيرد و برانگيزانند      



  

   1387تابستان  ، 2شمارة ، 38 دوره ،     فصلنامه سياست                                                          36

هاي بدسـت آوردن آن، اسـت، و ايـن دو ناشـي از              چيز، يعني هدف كلي و نيز طروق و روش        
فزوني نظري و انديشه يعني بينش علمي و بيـنش عملـي اسـت، زيـرا بيـنش علمـي و عملـي                 

ه آن مسائل كلـي و جزئـي        هاي كلي و جزئي است كه در ذهن فراهم مي گردد و هرگا            دانستني
ـ        كه يكي هدف را در ذهن فراهم مي        دسـت آوردن آن را در      ه  كند و ديگري طروق و وسـايل ب

مشكوه، (آورد و هرگاه همه آن قضايا باور شدند اراده انجام كار قطعي خواهد شد               ذهن پديد مي  

  .)106ص
  

  بينش نظري                                                                               تعيين هدف كلي                                                                         
   +                             خواستن و اراده           باور داشتن درستي هر دو                                                                                            

  عمليبينش خوي                                                                      تعيين طروق بدست آوردن هدف                              كنش و عمل          
  

  
ا بدون اركان روحـي  لذا فارابي مستحكم شدن اركان مادي و مستقر گرديدن پيكر اجتماع ر           

را با نداشتن بصيرت    ) صنعت سياست (اي و صنعتي    مذكور ميسر نداشته و تعاون حرفه     ) ذهني(
اساس و سست شناخته و معتقد است پيكر اجتماع در صورت فقـدان دانـش     نظري و عملي بي   

نظري و فكري و بدون بصيرت عملي همگاني نـسبت بـه اوضـاع و احـوال زمـاني و مكـاني،             
  .گرددزودي از هم متالشي ميه ي سست و بيهوده خواهد بود و باپيكره

مقصود از فضيلت نظري آشنايي با نيرويي است كه بر قوانين كلي استوار است و بـصيرت                 
آيد يعني  عملي يعني آشنايي با نيرويي كه بر اثر تمرين زياد، در كارهاي كشورداري بدست مي              

روي از اخالق و رفتار مردمي كه در شهرهاي نمونه        نيرويي كه از راه ممارست و كوشش، در پي        
شود، و اين ورزيدگي تنها از راه تجربه و مـشاهده بـسيار بـراي انـسان                 كنند پيدا مي  زندگي مي 

  .)108احصاء العلوم، ص(گردد ايجاد مي

قد است آنچه هدف اصلي و موجب بقاء ابدي ملت است همان فـضيلت نظـري          تفارابي مع 
هـاي مـادي و روانـي در اجتمـاع اسـت             اجتماع و راههاي ايجاد فضيلت     يعني شناختن ماهيت  

هـاي  بيـنش . تواند درست و يا نادرست باشـند هاي نظري و عملي مي    اما بينش . )13مـشكوة، ص  (
نادرست منتهي به اهداف نادرست و يا تشتت آراء مي گردند لذا فارابي به يكـي از متغيرهـاي                   

تي اشاره مي كند كه آن عبارت است از وحـدت و يـا كثـرت                ثبابسيار مهم در پايداري و يا بي      
فارابي پيوند اصلي ملي و همكاري مشترك در مسائل نظري و عملي            . اهداف و نيز نوع اهداف    
هاي علمي و عملي يـك هـدف      داند كه همه افراد ملت در كليه فعاليت       را در صورتي پايدار مي    

 و فـردي، مـادي و معنـوي را كـه اركـان              هاي صنفي مشترك نهايي داشته باشند كه همه هدف      
يابـد همـه را بـه يـك هـدف           ها در مورد آنها تحقق مي     پيوندهاي ملي هستند و انواع همكاري     
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هـاي  همگاني باالتر از همه پيوند دهد و همكاري همگـاني و اصـلي ايـشان در همـه فعاليـت                   
كه ركن اصـلي    مشترك مادي و معنوي براي توسعه و تقويت يك همكاري جامعه اصلي باشد              

پيوند ملي است، زيرا پا برجا ماندن وحدت اراده و تعاون ارادي موكول بـه پـا بـر جـا مانـدن                       
هدف است، و اگر هدف دائمي باشد اراده و اميد مشترك ملي دائمي خواهد بود و اميد دائمـي              

ن ضمن آن كه عالوه بر دائمي بود. )28مـشكوة، ص (موجب تمركز اراده و اساس بقاء ملت است  
داند، البته صحت و كمال مباني هدف نيز مهـم          هدف مستدل، كامل بودن آن را نيز شرط بقا مي         

هـاي ملـي و     هنگامي ملت پايدار و استوار بوجود خواهد آمد كه هدف         : گويدچنانكه مي . است
ها و استدالل صحيح و كامل تعيين شده باشد وگرنه اساس مليـت             اركان آن براساس پي جويي    

  .)80مشكوه، ص(ست خواهد بود متزلزل و س
     هـاي حـاكم بـه شـش دسـته تقـسيم            لذا فارابي جوامع عادي را بر اساس اهـداف و ارزش          

  :كندمي
همكـاري در   . ها از خوردني، آشاميدني، پوشيدني، خانه، همسر      اكتفا نمودن به ضرورت   ) 1

ــراي بدســت آوردن همــين ضــروريات اســت  ــاد فراخــي مــال و پــول ز) 2. ميــان ايــشان ب              ي
اما . آزادي و رهايي) 6چيرگي و زورگويي ) 5) طلبيجاه(جستجوي بزرگي   ) 4خوشگذراني) 3

يابي به سعادت حقيقي است كه آن را        كند كه هدف آن دست    يك نوع جامعه ديگر را مطرح مي      
  .باشندهاي نظري و عملي ميكه اين اهداف ناشي از بصيرت. نامدمدينه فاضله مي

طلبانه واقعي منتهي شـوند، آن جامعـه از         هاي نظري و عملي به اهداف سعادت      صيرتاگر ب 
نظر فارابي پايدار مي ماند، و اِال اهداف خيالي و غيرفاضله به نظر فارابي پس از مدتي جامعه و                   

  .كشدنظام سياسي را به نابودي مي
ابي بـراي علـم     هاي نظري و عملي به اهداف صحيح منتهي شـوند فـار           براي اينكه بصيرت  

  :مدني قلمرو وظايفي را تعريف مي كند كه عبارتند از
هـا و   شـناخت ماهيـات كلـي اعمـال ارادي انـسان از جهـت شايـستگي               : علوم نظري  -1

هاي غيرحقيقي، و نيز تعيين كارها و رفتارها و         ها و تبيين سعادت حقيقي از سعادت      ناشايستگي
 .هاي ارادي كلي شايسته در شهرها و جوامعخوي
هاي علمي براي شناخت موارد انطباق كليات و مناسـب        دستورها و روش  : علوم عملي  -2

   هـا در   هـا و بايـسته    هاي ملـي و قـوانين مربـوط بـه ايجـاد شايـسته             ها و ناشايستگي  شايستگي
هاي معين و مخـصوص بـه اقتـضاي شـرايط زمـاني و مكـاني، و راه و روش بـه نظـم                        جامعه

 .هامع و ملتدرآوردن رفتارهاي نيك در جوا
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هـاي علمـي، اعتقـادي و عـاطفي در          ها و رسوم و شـيوه     براي اين كار الزم است از عادت      
دست آورد و سپس دو دستور مهم در بخش عملي علم مدني            ه  طبقات گوناگون مردم آشنايي ب    

  :را ياد گرفت و اجرا كرد
و احـوال   هـاي صـحيح متناسـب بـا اوضـاع            دستور تمرينات مربوط بـه ايجـاد اراده        :الف

  .مخصوص به جوامع گوناگون
 دستور تمرينات مربوط به متمركز كردن نيروهاي بدني اجتمـاع بـراي انجـام كارهـاي                 :ب

  .متناسب با بهبود حال اجتماع
طور خالصه از نظر فارابي در صورتي كه در جامعه روش و سيرت علمي پياده گـردد و                  ه  ب

ان سياستمداران و كنشگران سياسي رواج بينش نظري و عملي صحيح براساس علم مدني در مي         
يابي به اهداف   هاي صحيح براي دست   گردد و روش  يابد، در آن جامعه اهداف صحيح تبيين مي       

آيد و آنگاه يابي به اهداف بوجود ميگردد و پس از آن شوق و اراده دستبراي مردم ترسيم مي
وجود خواهـد آمـد و اِّلـا نظـام          هاي درست و ارتباطات صحيح و نظامات سالم و پايدار ب          كنش

  .گرددسياسي دچار ناپايداري مي
را عامل منحصر به فرد براي بقـاء و فنـا   ) آگاهي(هاي نظري و عملي     اما فارابي صرفاً بينش   

شمرد بلكه به عنصر رواني نيز توجه دارد كه آن را نيـز بـه مـوازات عنـصر                   نظام سياسي برنمي  
  .داندذهني موثر مي

  

  خوي  -3

عقيده فارابي براي تحقق ملت و نظام سياسي و اجتماعي به نيرويي الزم است كه همه افـراد    به  
ملت را به كار وا دارد و بر همه افراد حكمفرما باشد و همه افراد ملت را به نوع معيني از كـار                       
وا دارد و همه را به بندهاي مخصوص دروني كه عمل كردن به قوانين ملت است مقيـد سـازد                    

به نظر فارابي رابـط حقيقـي مـابين         . نامند مي "خوي مشترك " يا   "عادت مشترك " آن را    كه نام 
افكار و عواطف و اعمال بدني اجتماع همين نيروي مشترك است و همين نيرو است كه همـه                  

هاي مشترك وا مي دارد، و آن نيروي تن دادن و تسلط بر انجـام كارهـاي نيكـي    را به همكاري  
 يك هدف مشترك ملي روي آور مي كند كه آن را نيروي محرك ملي          است كه همه را به سوي     

        اين نيرو جـز بوسـيله ايـستادگي بـر درسـتكاري و تـسلط بـر درسـتكاري حاصـل                    . مي نامند 
  چرا كه اين نيرو به واسطه پي در پي انجام دادن كار معـين و عـادت بـر آن حاصـل                      . شودنمي
  .شودمي

 كنـد و آن سياسـت     جا فارابي به متغير بسيار مهمـي اشـاره مـي          نكته قابل توجه اينكه در اين     
      او . دانـد فارابي با تعريفي كـاركردي از سياسـت، آن را مـسئول ايجـاد ايـن روحيـه مـي               . است
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سياست عبارت از ايجاد نيروي تن دادن به كار است و آن نرمش در مقابل كار و تن    ": گويدمي
     هـايي كـه ايـن نيروهـا را ايجـاد            جز به شـناختن تمـرين      شوددادن به كار است كه فراهم نمي      

دارد و اين نيروي حكمفرما بر رفتار معين و تسلط بر آن است كه              كند و سپس آن را نگه مي      مي
  . )54كتاب المله، ص( "كشاندجامعه را به سوي نيكبختي نهايي مي

  
                                       تعيين اهداف كلي                 بينش نظري                                                       

+                               باور كردن درستي هر دو                                                                                            خواستن و اراده       
  بينش عملي                                                                                تعيين طروق بدست آوردن هدف             
  عمل

   شناختن تمرينهايي كه اين                                                                                                                               
      كند  نيرو را ايجاد مي                   ايجاد نيروي تن دادن به كار         ايستادگي بر درستكاري         تسلط بر درستكاري   خوي وعادت             نيروي عملي 

سياست                                                                                                                                                                                                           
  .ميدارد                                و نگه )                                                        روح كار جمعي                                        (

  
براساس مطالب گفته شده در اين قسمت، فـارابي درخـصوص ثبـات و تحـول سياسـي و                   

تعليم و تربيت و سياسـت و حكومـت       : اجتماعي به دو متغير بسيار مهم مي رسد كه عبارتند از          
  )رهبري(

 نظـري و عملـي پـيش شـرط و           هاي گفته شد كه بصيرت    :عامليت و تعليم و تربيت    : الف
علت تعيين اهداف و طروق دست يابي به آنهـا و نيـز شـكل گيـري اراده و در نهايـت كـنش                        

ها از نظر فارابي بايد از طريق تعليم و تربيت همگاني در همه افراد              و اين بينش  . اجتماعي است 
سـالمت و   اجتماع از طرق ممكنه كه متناسب با طبقات گوناگون مردم اسـت بوجـود آيـد تـا                   

ها حاصل شود وحدت رواني و ذهني اجتماع تحقق يابد و چنانچه خللي در هر يك از بصيرت       
شـود كـه تعـاون      البته فارابي متذكر مي   . صحت رواني و ذهني در اجتماع وجود نخواهد داشت        

هـا و تعـاون     هاي روحي و معنوي ممكن نيست مگر در ضـمن همبـستگي           براي ايجاد فضيلت  
  .هاي بدني اجتماع استهاي مادي و فعاليتز تصدي مشاغل و حرفهبدني كه عبارت ا

  :لذا فارابي معتقد است
هنگامي كه مسائل فكري در علوم نظري بوسيله برهـان بدسـت آمـده اسـت بايـد بـه           -1

زيرا كه همه مردم بهره كافي از تعقل و تفكر ندارنـد و         . وسيله تخيل در ذهن مردم فراهم گردد      
هاي تخصصي براي بيـشتر افـراد ملـت    از راه استدالل قطعي و روش درك مسائل عميق فكري     

هاي تخصصي را از راه تحريك عواطف       لذا بايد مسائل نظري اجتماعي و معرفت      . ميسر نيست 
 .و تخيل براي بيشتر مردم بيان نمود تا بصيرت همگاني در همه افراد ملت ايجاد گردد

 .به باورشان درآيدو آنچه از راه تخيل به مردم آموخته شده است  -2
 .ملكات عملي با شرايطي كه در ذهنشان جايگزين مي شود عيناً تحقق يابد -3
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اين ملكات بر آنان بطوري مستولي گردد كه آهنگ كردن ايشان را به هيچ كار ديگري                 -4
 .بر نيانگيزاند

هاي صحيح و متناسب با هر قشر و فـرد آمـوزش و تعلـيم               فارابي معتقد است اگر با روش     
ود، يك دسته داراي بصيرت قاطع يقيني در كارها مي گردند، گروه مادون داراي بصيرت داده ش 

تـشبيه و   ) هـاي نمايـشي   روش(شوند، دسـته ديگـر از راه        علمي از راه خوشنود شدن ذهن مي      
كنند، و در نتيجه براي همه افـراد يـك نيـروي علمـي و عملـي                 تمثيل مسائل نظري را باور مي     

ا با هم به سـوي يـك هـدف اصـلي همگـاني كـه بقـاء و اسـتحكام                     شود كه همه ر   حاصل مي 
  .)94مشكوه، ص (انگيزاندساختارهاي اجتماعي و سياسي بدان است برمي

هاي نظري و عملي نقش قائـل اسـت،         فارابي عالوه از آنكه براي آموزش در ايجاد بصيرت        
در جايگاه سلسله مراتب بلكه آن را در ايجاد سلسله مراتب و ساختار اجتماعي و استقرار مردم 

ارباب طبايع ناقصه هرگاه در فني كه مـستعد بـراي آن            ": گويداو مي . دانداجتماعي نيز موثر مي   
مي باشند تعلم نمايند و آموخته شوند بر كساني كه صاحب طبايع عالي مي باشند ولكن تربيت                 

ايل خـوب و عـالي      و آموختگي در آن حاصل نكرده اند رياست دارند، و نيز كساني كه در مس              
فن خود آموختگي دارند بر كساني كه بر مسايل بد و فرود آن فن تعليم و آموختگي يافتـه انـد    

بنابراين كسي كه از لحاظ استعداد فطري در فني در مرتبت عالي باشد و در همه         . رياست دارند 
 داراي اسـتعداد  مسايلي كه بالطبع استعداد آن ها را دارد آموختگي داشته باشد تنها بر كسي كـه               

كافي در آن نباشد رياست ندارد و بلكه هم بر آن رياست دارد و هم بـر كـسي كـه در آن فـن                         
داراي استعداد طبيعي كافي باشد، لكن اگر آموختگي و تعليم نداشته باشـد و يـا آمـوختگي او                   

  .)243سياست مدينه، ص(ناچيز باشد باز رياست خواهد داشت 
ها و نقش آن در جامعه به محتواي آن براي بقـا            تعليم و شيوه  فارابي پس از تبيين ضرورت      

فارابي بر آنست كه بعد از آنكه مردم معني ملت را           . و پايداري ساختارهاي اجتماعي مي پردازد     
هاي اجرائي و نحوه دانستند و اركان آن را شناختند بايد علومي را بياموزند كه آنان را به فعاليت

ت هدايت كند و به علل پيدايش اجتماع و رشد و پستي و مرگ اجتماع      ايجاد تعاون مابين طبقا   
به نظر او، از علوم الزم براي پايداري ملت جستجو دربـاره روش و رفتـار، خـوي و                   . پي ببرند 

ها و آسايش عمومي در زندگي مادي       هاي پايدار بر كارهايي است كه آبادي نشيمن جاي        تسلط
در ايـن قـسمت از     .  ايمني از زوال است نصيب ملـت گـردد         از آن ببار آيد و سعادت نهايي كه       

  هـا در آن جمـع اسـت بـا آن          مسائل بايد روش رفتار و خوي و عادات ارادي برتر كـه خـوبي             
آيد از يكديگر مشخص و روشن گردد و بيان شـود كـه ايـن     ها از آن به بار مي     ها كه آفت  شيوه
از آن بايـد رفتـار تـسلط بـر كارهـايي را             بعـد   . هاي همگاني بايد پايدار باشد    ها و روش  خوي

هاي سودآور نسبت به زندگاني اين      مشخص نمود كه موجب آباداني شهر و دسترسي به خوبي         
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كتـاب الملـه،   (جهاني شود تا نيكبختي نهايي و زندگي برتر از زندگي مادي از آن حاصـل گـردد            

  .)54ص
دانـش، انديـشه، ارزش و      بنابراين فارابي يك متفكر فرهنگ گراست كه نقـش اساسـي بـه              

  .آموزش در فرآيندهاي سياسي و اجتماعي مي دهد
 در خصوص نقش رهبري در جامعـه بحـث شـد، و در              ه قبالً در بند     :عامليت رهبري : ب

هـاي معـين و     آنجا نوشتيم كه رهبري با ايجاد شرايط و ساختار اجتماعي و رواج افعال و كنش              
گيـري شخـصيت و     كه نقش بسيار در شـكل     شود  دفع شرارت موجب شكل گيري محيطي مي      

رهبر راهنما و مرشد افراد نيز هست و موجب سعادت و يا شـقاوت              . كنش اجتماعي افراد دارد   
عالوه بر موارد فوق، تجربـه و زنـدگي فرمـانروا سـبب مـي شـود كـه حـدود                     . آنان مي گردد  

گـامي بـا ايـن      مشكالت را تشخيص دهد، تا به تناسب هر پيش آمدي و هر حالتي و در هر هن                
  .نيرو و اين تجربه بتواند امور مردم را سامان بخشد

: اما فارابي براي بقا و تداوم ساختار سياسي دو شرط را در خصوص رهبر مطرح مي سـازد            
فارابي با تشبيه جامعـه بـه بـدن،         . روي و اعتدال در سياست و فرمانروايي است       شرط اول ميانه  

آن را،  ) پايـداري (داند، لذا سالمت جامعـه و پـا برجـايي           روي مي بيماري را دور شدن از ميانه     
هاي مردم آن جامعه، و بيماري آن را، همان پديد آمـدن دگرگـوني              همان ميانه حال بودن خوي    

هـاي  لـذا همـين كـه در خـوي    . دانـد هاي مردم آن جامعه ميها و ناهنجاري در روش   در خوي 
از حالـت ميانـه دور شـود، فرمـانروا و           كـژي و نادرسـتي پديـد آمـد و           ) جامعه(مردمان شهر   

تـا آنجـا كـه رهبـري و         . )6 فـصول، ص   (ها را به ميانه روي برگردانـد      سياستمدار بايد اين خوي   
  هـاي مـردم جامعـه باشـد، و         هـا و كـنش    سرپرست شهرها، بايد نمايان ساز حالت ميانه خـوي        

داري و  همـان پيـشه مملكـت   سازد،ها را نمايان ميها و خوي اي كه شاه حالت ميانه كنش     پيشه
شرط دوم فارابي براي پايداري جامعـه و سـاختار سياسـي             .)26فصول، ص  (سياست كشور است  

  مدينـه فاضـله هنگـامي پايـدار        : گويـد فارابي مـي  . هاي رهبري است  تداوم خط مشي و ويژگي    
 بخـصوصي  دهد ـ كه فرمانروايانش در طول زمان از شرايط واحد ماند ـ و تغيير ماهيت نمي مي

شود، بر آن باشد كـه حـافظ و         پيروي كنند، به طوري كه فرمانرواي دومي كه جانشين اولي مي          
لـذا در   . نگهبان همان احوال و شرايطي بوده باشد كه در روزگار پيش از او مرسوم بوده اسـت                

علـل  فـارابي يكـي از      . )111احصاء ، ص   (اي ايجاد شود  ترتيب و توالي آنان نبايد انقطاع و فاصله       
داند كه رهبران گوناگوني كه يكي بعد از ديگري         توسعه و پيشرفت جوامع بزرگ را اين امر مي        

سـت كـه در     ا) رهبـر (آيند همگي ايشان به مانند يك نفرند، گـويي يـك پادشـاه              پي در پي مي   
ترين نقـش را    بنابراين رهبري از نظر فارابي مهم     . )30مشكوه، ص (سراسر زمان بجاي مانده است      

  .كندرآيند علّي دارد، و در ثبات و تحول سياسي جوامع نقش مهمي را ايفا ميدر ف
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