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 ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد
 ی فاراب ۀفاضل  ۀمدین

 ی منزو نقیعلی  دکتر

  320 ، برگۀ1372، سپتامبر  1392شعبان   خ، 1351مهرماه  شمارۀ چهار،  ،  10 ال س،  43شمارۀ ردیف  مونیخ،  ،  مجلۀ کاوه

- 3301 

 مقدمه 

 .  است م( 950 ق / 339م( و درگذشتۀ ) 872 /  ق259ابونصر محمد بن ترخان متولد )  فارابی 

  که   معروف شده است  «در نبوت   یفارابنظریۀ  »یا    ؛ی«نبوت فاراب»است که به    یانظریه   یدارا   ،این فیلسوف بزرگ ایران 

  یآن خود به مقالۀ مفصل نیازمند است. منظور نویسنده در این جا تنها بیان بخش  یو یونان  یایران  یهاشرح آن و توضیح ریشه 

را    لیکن در این مقدمه اصول نظریۀ نبوت او  ؛شهرت گرفته است  «مدینۀ فاضله»به نام نظریۀ    از آن نظریه است که خود مستقالا 

   آورم:ی به دست دادن سرنخ، به طور خالصه م ی نیز برا

   .2باشد ی آن منکر م ییلائاسر  ینبوت را به معن  ی و ایرانشهر ی راوندمانند ابن  یفاراب  -1

و منکر هرگونه انقطاع رابطه میان خدا و انسان  داندی م یو همگان یرا دایم ی فیض اله ی،اصول اشراق ایران بنا بر  یو -2

 است.  

  یمتخیلۀ قو   ی نیرو  ی یا مدینۀ فاضله باید تعلیم یافته )فیلسوف( بوده، و دارا  ؛آل : بزرگ فرماندارشهر ایده گویدی او م  - 3

 ( باشد. ی)نبوت اشراق

 
1 Z :نویس دکتر منزوی: ماه ژوئن برای محمد عاصمی مدیر مجله فرستاده شد. دست 
  الثانی ی ، جماد1350، مرداد 9، سال 36 ۀشمار  یخ،کاوه، مون ۀ خ(، مجل1389 –  1302) ی منزو یعلینق ی،اسرائیل و نبوت  یاشراق هندوایران 2

 . 222 - 219های نک: برگه .224 - 218 ۀ، برگ1971، اوت 1391
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مانند    ، نخستین اسالم  یها( سده یاهکه خواهیم دید، دو پایۀ نخستین این نظریه در میان اشراقیان )گنوسیتک   چنان  ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

بدین    ی عربو ابن   ی م( نزد سید حیدر آمل14،  13  / هـ  8،  7و در سدۀ ) .  1الت به همین شکل موجود بوده است کیسانیان و ُغ 

  ی گاه بندآمدن  لیکن نبوت عامه )والیت( هیچ  آید؛ی شدن هست و بند مقطع صورت درآمده است که: نبوت خاصه )تشریع( قابل  

 .  2نیست   یشدن و قطع 

  گردیدی در خاندان شاهان، پشت به پشت منتقل م  ی که در دورۀ ساسان  باشد یم  ی« فرۀ ایزد»سوم این نظریه همان    پایۀ 

 .  3شد یترجمه شد و در خاندان پیغمبر پشت به پشت منتقل م ی« نورمحمد »و   ی« نوراله» و در صدر اسالم به عنوان 

اول سقوط ایران به دست تازیان، مشکل بزرگ فرمانروایان جدید این بود که ایشان خود    رن در دو ق  4چنان که گفته شد، 

پادشاهان ایشان از  حکومت کنند که همیشه    یبرملت   خواستندیآن را هم نداشتند، و م  ی بودند و ادعا  ی از هرگونه فرهنگ خال

 مدع  یافتندیتعلیم م  یکودک 
ا
فرۀ  »و داشتن    های اتصال به عقل فعال، به اصطالح نئوافالطون  ییعن ،  اشراق  یو هر یک مستقیما

 اند.  بوده  ی« ایزد

را به   یخداوند کس  ها روایت از امامان شیعه، بدین مضمون آمده است که:ده   بینیمیدرهمین دو قرن است که م 

   .5دانم ی شود، در پاسخ گوید: نم یکه چون از او پرسش  داردی برقرار نم  «حجت »سمت 

 
، بغدادی،  یناصول الد  ؛342  ، بغدادی، برگۀق الفر  ینالفرق بو    ؛ 176  ،1ج   ی،شهرستان  ، نحلالملل و  الو    ؛6  ،1ج   ، اشعری،یینمقاالت االسالم  1

 .158 برگۀ
 . 240 کربن، چاپ تهران، به کوشش هانری ی،آمل یدرح یدس ، سرارجامع ال  2
 ابتداء الخلق. باب سوم.   يف ة مقدمباب سوم،  ،م(957 / ق 346د:  ) یمسعود ،مروج الذهب 3
/    1351(، مردادماه  42و    41  یف کاوه، سال دهم، شماره دوم و سوم )رد  ۀمجل ، اعداد التین است.  168، پس از برگۀ  42، شمارۀ  مجلۀ کاوه  4

 .یمنزو ینقیعل ی،فارس  یاتقضا و قدر در ادب ۀ، مقالI – XIV ۀ، برگ1972/ اوت  1392 الثانیی جماد
 ۀکلم ی اول از رو ۀ »حجت« در سد ۀ؛ و در مقالة القضا و القدر، گفته شد که ممکن است کلمالحجةم(، کتاب 940ق / 329)د:  ینیکل ،یکاف 5

 ده باشد.»خواجه« معرب ش 
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ابن  چنینهم  ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد نظریۀ  که  ایرانشهر  ی راونددیدیم  ُغ   1ی و  نظریات  قانون  ،2الت و  وضع  متزلزل   ی چون  را  خلفا  حکومت 

بغداد، مانند    یظاهرحمایت  مستقل و تحت  ه سالطین نیم  ی م( دربارها10  /   ق4اما سدۀ )   ند،با قساوت نابود گردید  ساختیم

در دربار ایشان وزارت داشت، نیازمند    ی داشتند و فاراب  یفرمانروای  یکردستان غرب  وکه بر حلب    حمدان یبن   3حکومت کردان 

این دربارها  یافلسفه بتواند وجود  قانون  ی بود که  و  توجیه کند  را  فاراب   ، بنماید  یدرجۀ دوم  تا    ینظریۀ  را  ایشان  این منظور 

 زیرا که:  کرد؛ی تامین م ی حدود

 
ا
آوردن با به دست  توانستندینیز م  یبلکه حکام محل  ؛که نه تنها خلیفه در بغداد  آوردیپایین م  یااو نبوت را تا اندازه   :اول

 ؛ 4نبوت )اشراق( داشته باشند   ینوع یادعا  ی، اطالعات فلسف ی اندک

:
ا
 به دربار بغداد نداشته باشند.    یتا چندان نیاز   بخشید،ی م یجنبۀ اله ی تا حد یایان محل فرمانرو  قام به م  ثانیا

 وندی  شهر های شهر و گونه 

شناس سترک را در این  این فیلسوف بزرگ و جامعه  ینظریات و فلسفۀ سیاس ی،تا در حد توانای کوشم ی در این مقال م من

خوانندگان توضیح    ی برا  ةالملو    ةالفاضل  ةآراء اهل المدین   ، ةتحصیل السعاد  ، ةالسیاسات المدنی و به ویژه از    ی آثار و  یمورد از رو

 دهم:

 
،  1971، اوت  1391  الثانیی ، جماد1350، سال نهم، مرداد  36  ۀسال نهم، شمار   یخ،، مونکاوه  ۀ مجل  ؛222  ۀ، برگ36  ۀ، شمار مجلۀ کاوه  1

 .یمنزو ینقیعل ،یاسرائیلو نبوت  یاشراق هندوایران، 224  – 218 یهابرگه
،  626 -618  ۀ، برگ1391، شوال  1971، دسامبر 1350، آذرماه  38  ۀمونیخ، سال نهم، شمار  کاوه،  ۀمجل   ؛622  ۀ، برگ38 ۀ، شمار مجلۀ کاوه  2

 . یمنزو یعلینق ،یهفتم میالد ۀاشراق در سد
3 Z :نویس دکتر منزوی: حکومت سریانی، نه کردان. دست 
4  Z  :تواند، آن را تحصیل کند. او آیت: »الله یعلم حیث یجعل رسالته« نبوت به نظر فارابی، اکتسابی است و هر کس می  :یدکتر منزو  یسنو دست

 م( نیز هست. مشاهدت نتیجۀ حتمی مجاهدت است، نه به فضل الهی. 886ق / 273را قبول ندارد. و این نظر سهل شوشتری )د: 
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 ی و تمدن از نظر فاراب گرییشهر ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

تقسیم کرده   دینانهی ب  یگردارانه و شهری دین   یگررا به دو بخش بزرگ شهری   یگرشهری   ،در نخستین مرحله  فارابی 

 است.  

 .  شمرندی و نزدیک شدن به خیر مطلق م یرا در خداشناس یو خوشبخت  یدار، رستگاردین  یشهرهامردم 

  یکه مردم آن سعادت را در تهیۀ هرچه بهتر زندگان   یشهرهای   یاست، یعن   دینی ب   ی مردم شهرها  از آن    دینانهی ب  یگرشهری 

 .  شمردند یم

دیگر،    یرا به شش گروه تقسیم کرده است و به عبارات   دینیب   ی شهرهادار را به چهار گروه و  دین   ی شهرها  ی سپس فاراب

   . را به تفصیل زیر نشان داده است یگرگونه شهری  ده گروه شهر و ده  ی فاراب

 ی حکومت اله میبا رژ دارن ید یشهرها
   ی:دار با رژیم حکومت الهدین  ی شهرها ( الف

  ؛یا مدینۀ فاضله ؛آل شهر ایده   -1

 ی؛ کارشهر بزه   -2

   ی؛ شهر بازگشتگ  -3

  ؛1ی شهر سرگشتگ  -4

 ی حکومت مردم میبا رژ نیدی ب یشهرها
 2دین با رژیم حکومت مردمی:ب( شهرهای بی 

 ی؛ گرایشهر قناعت   -5

 
1 Z :شرقی(نویس دکتر منزوی: الضالة )مسیحی روم دست 
2 Z :مانند یونان قدیم.  :یدکتر منزو یسنو دست 
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 ی؛ اندوزشهر مال   -6 ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

   ی؛شهر خوشگذران   -7

 ی؛ شهر سرفراز  -8

 ی؛ شهر زورگوی  -9

 .1ی شهر آزاد - 10

  ی، و   ی دارد که در زیر توضیح خواهم داد. و چون منظور اصل  ی شرح  ی،هر یک از این ده گونه رژیم حکومت   یبرا   ی فاراب

  حثاش نام داده، لذا در بارۀ این شهر بیش از انواع دیگر بخودش بود، که مدینۀ فاضله   یآلشهر ایده   ی برا  یپیشنهاد رژیم

 کرده است.  

 گانۀ فارابیشهرهای ده

 ی هریک از ده شهر فاراب  یاینک معرف

 مدینۀ فاضله  
و دیگر آثار    رسایل اخوان الصفا در    ی تعبیر کردم، پیش از فاراب  «آل شهر ایده »این نام که من از آن به    :مدینۀ فاضله  -1

اند.  خوانده   «انسان فاضل » مردم آن شهر را    ،. در آن جاشودی دیده م  ی«مدینۀ روحان»به صورت    یها )اشراقیان( ایران گنوستیک

 .  2کار برده است  قطب که مانند رهبرمدینۀ فاضله است به  یرا برا « انسان کامل»کلمۀ  فینس یزم( عز13  / ق 7و در سدۀ ) 

اواخر دورۀ   ی اخوان الصفا و اسماعیلیان گرفته و ایشان آن را با تلفیق افکار ایران  ]اسالف[   از  ی مدینۀ فاضله را فاراب  نظریۀ 

 اند. افالطون به وجود آورده  جمهوریت اسکندریه و با در نظر داشتن مندرجات کتاب  یبا نظریات نئوافالطون   یساسان

 
1  Z  :منزوی:دست دکتر  )خلفا(  2نویس  المنحرفةلالمتبد (  3؛  (امیهیبن  یالفاسقة  و  )مس(  4؛  (عباسی )بن  ة  شرق  یحیالضالة  (  5؛  (یروم 

 )الحریة(.( الجماعیة 10؛ التغلب( 9؛ الکرامة( 8؛ ةیسسخال  (7یساریة؛  ال( 6یة؛  الضرور
2  Z  :یزم( ن1240  ق / 638د:  )  یاندلس  یعربعنوان در آثار ابن  ینا  .م1962  ،تهران  چاپ  ی، هانری کربن،نسف  یفلأت  ،انسان کامل  ۀمجموع  

 . شودی م  یدهد
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آن    ی نسان تندرست تشبیه نموده که اعضادانسته و آن را به بدن یک ا  یگرنمونۀ شهری   ترینی مدینۀ فاضله را عال فارابی  ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

 .  کنندی م ی در به راه انداختن ارگانیزم زندۀ تن همکار

 .  دهندیگوناگون را انجام م  ی گوناگون تشکیل یافته که کارها یتن انسان از اعضا  یبه نظر فاراب

 ترند.  مهم  ،تر باشند نزدیک دیگر هر چه به دل   یو فرماندار دوم مغز است و اعضا باشدی ها دل مفرماندار آن رگ بز 

ایده   همین شهر  در  بزرگ   ی،فاراب  ی آلگونه  سمت  به  مردم  مسیاستمدارترین  برقرار  دارا گرددی فرماندار  کس  چنین    ی . 

نیکوکامل صفات  کسان  ی ترین  ایشان  دست  زیر  و  دارد  قرار  دوم  فرماندار  او  دست  زیر  و  بوده  خود  که    ی زیردستان  هستند 

شوند، اما  رسد که رهبری می ی م  یتا به کارکنان   شوند ی م  ی . اینان و خود از باالتر رهبرکنندیم   ی کارکنان را رهبر  ی هاگروه

 د. دهن کنند. اینان کارهای پست را انجام می کسی را رهبری نمی 

  ،خدا  ی یعن ی،  آن، سبب اول  مقایسه کرده است که در  ی طبق نظریۀ نئوافالطون  ی، این نظام را با سیستم جهان  ی سپس فاراب

 .  1باشندیها به کار مشغول مگانۀ آسمان ده  ی هایا جواهر مفارقه و عقل ؛عالیه یمانند شاه در کشور است و زیر نظر او مباد

 باشد  ی فیلسوف و نبفرماندار باید بزرگ
را نم  :گویدی م  ی فاراب بزرگ فرماندار مدینۀ فاضله گمارد  توان یهرکس  بر دو گونه صفت    یزیرا که فرماندار   ؛به سمت 

 :  باشدی استوار م

   ؛ده باشدوکه باید در خمیرۀ ذات فرماندار ب  ی صفات -1

 ها را بیآموزد.  باید آن  ی که و ی صفات -2

طور که رهبر هر    شرکت جوید. همان   کنندی کار که زیر دست او کار م  یهاگروه ۀ  هم  یدر رهبر  فرماندار باید بتواند   بزرگ

 باید از هنر زیردستان خویش سررشته داشته باشد، بزرگ فرماندار نیز باید از همۀ هنرها کما بیش سر در آورد.    ،گروه کار 

متخیلۀ او چنان  ینیرو  ییعن   باشد،ی عقل ممعقول است و در حقیقت خود  هم هم عاقل و  ی چنین کس: گویدی سپس م

خود   ی،با عقل فعال ارتباط گیرد و به تعبیر دیگر، عقل منفعل و  یچه در خواب و چه در بیدار  تواندی کار آمد شده است که م

 
 .  86  - 85 برگۀ ،1955 یروت،ب اپچ ، فارابی،ةالفاضل ینةآراء اهل المد 1
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فیض خداوند به وسیلۀ عقل فعال   ییعن   ،رساند  ی وح ی همان است که خدا به و ،شده باشد. چنین کس از عقل فعال  ی ادرجه ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

 رسد.   ی به و

  شود ی نامیده م «فیلسوف » چنین کس، از نظر این که به وسیلۀ عقل منفعل خود با عقل فعال مربوط است  سپس گوید:

 .  1شود ینامیده م   ی«نب گیرد، »یو از نظر آن که به وسیلۀ قوۀ متخیلۀ خویش با عقل فعال ارتباط م

  ؛ این کار تربیت کنند  یداشته باشد، باید او را برا  یزمینۀ فرمانروا شدن بوده و امید پادشاه  ی ر کس اگر د  گوید:یم  یفاراب

  ، ثر است و هم باید این هنر را بیاموزدؤ شخص در آن م  یاست که هم استعداد ذات  یاحرفه   یچون پزشکهم   ،زیرا که فرماندار

 .  2دینانه( خواهد بود یمدینۀ او مدینۀ جاهله )ب شود،بسنده   یو ی پس اگر به قدرت ذات

داشته باشد و چه نه،   ی او خواهد بود، چه ریاست ظاهر  یو امامت این فیلسوف، ذات ی فرمانروای :گویدی دیگر م  یجا  در

سفۀ  نشین شدن، هیچ گاه فل کند و خواه از عمل بازداشته شود، او پزشک خواهد بود. پس خانه   ی مانند پزشک، خواه پزشک

 .  3گیرد ی نم یفیلسوف و امامت امام را از و 

   :مدینۀ فاضله بر دو پایه استوار است  یفرماندار   ی،به نظر فاراب  ،براینبنا

   ی؛و سیاس ی شرایط نظام  -1

 شرایط آموزش و پرورش.    -2

ط اول را نداشته ه شهر غیر مدینۀ فاضله خواهد بود و اگر شر از نُ   ی یک  ی حکومت و  ، پس اگر شرط دوم را نداشته باشد

  « خواجۀ زروان » و به اصطالح کیسانیان    «حجت »و به اصطالح اسماعیلیان    «قطب »همان است که به اصطالح صوفیان    ،باشد

 این ظ  و  خوانده شده است
ا
  ی زیرا که سنیان فقط شرط اول را الزم و کاف  ؛ باشد  یضد خالفت سن   یترین توجیه فلسفقدیم   اهرا

عاقل    ،عقل   یبه درجۀ عقل رسیده باشد، یگانگ  یو عمل  یشمردند. طبق شرط دوم باید فرماندار با گذرانیدن مراحل علمیم

 
 . 90  - 89 همان جا، برگۀ 1
 .  60 - 58م، برگۀ 1966 یروتچ ب فارابی،، ةالملکتاب  2
 .  47 - 46 برگۀ ق،1345 یدرآباد، دکن،ح اپچ ،ةالسعاد  یلتحص 3
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این    یهود است. طبق  یضد توحید عدد   و بر  یاشراق  حیدتو  یهااز پایه ییک ،در این جا بدان اشارت کرده  یمعقول که فارابو   ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

پس به    ،هم شناسنده است و هم شناخته شده  ییعن ،  هم عاقل است و هم معقول   ، قاعده هر کس که بتواند خود را بشناسد

 . 1درجۀ عقل رسیده و خدا را شناخته و با عقل فعال ارتباط پیدا کرده است 

هرعالم هنگام استنتاج از    ی چون به نظر فاراب  ، جز فیلسوف بودن ندارد  ی،هیچ مزیت   ، چنین شخص  ، همۀ این تفاصیل  با 

سینا:  به اصطالح ابن  دهد وی این کار را به وسیلۀ اتصال به عقل فعال انجام م  ی،و کبر  یاز صغر  یگیرهنگام نتیجه  یدلیل، یعن 

  رساند، پسی هستند که هر دانشمند را از معلوم به مجهول م ی«حدس ذهن »همان    ی الهام و اتصال به عقل فعال، همگ  ی وح

دنباله و مکمل    ی ندارد. و بنابراین، نظریۀ فاراب  یاست و جنبۀ متافیزیک   ی و عموم  ییک موضوع طبیع  ی با این تفسیر نبوت و وح

 .2باشد ی م یراوندو ابن ی راز یزکریامحمد نظریه 

 فرماندار دیگر بزرگ   شرایط

 .  3فرماندار دوم شش شرط یاد کرده است   یفرماندار دوازده شرط و براگ بزر  ی برا ی فاراب

 ی یعن   ی، نخست و دوم از رسالۀ ششم علوم ناموس  یهابیشتر در فصل   یبا تفصیل  اخوان الصفا رسائل  ها را  همین شرط 

شرط رسیده است،    46به    الصفا   اخوانرسائل  ها در  لیکن شمارۀ شرط   ؛ اندل شده ئامام قا  ی رسالۀ چهل و هفتم از مجموعه، برا

ایران در    یهااز آیین نامه  یام( که ترجمه 764  /  ق 250د:  منسوب به جاحظ )   تاجاست که در کتاب    ی ها صفاتو بیشتر آن 

 اند.  ذکر شده  یپادشاه ساسان ی است، در شمار صفات الزم برا ی رۀ ساسانود

 
 : من عرف نفسه فقد عرف ربه.باشدی به دست م یاصل اشراق ینطبق ا یزن یثیو حد 1
،  1971، اوت  1391  الثانیی ، جماد 1350، سال نهم، مرداد  36  ۀسال نهم، شمار   یخ،کاوه، مون  ۀ مجل  ؛ 222  –   219  ۀ، برگ36، شماره  مجلۀ کاوه  2

 .یمنزو ینقیعل ،یاسرائیلو نبوت  یاشراق هندوایران، 224  – 218 یهابرگه
 .  94 - 59برگۀ  ق(،339، فارابی )د: ةالفاضل ینةآراء اهل المد 3
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 یگروه حکومت ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

مانند هم،   ،بلکه در چند کس  ؛ها نه در یک تن اگر این شرط   :گویدی فرماندار، مبزرگ   یها پس یادکردن شرط   یفاراب

و اگر صفت فیلسوف بودن در گروه حاکم    1ایشان در کنار یکدیگر در ریاست شرکت جویند   یفراهم گردید، به ناچار باید همگ

 .  2الکت خواهد بود ه   رضو یا بوده و سپس سلب شود، آن شهر در مع ؛نباشد

 ی گروه کار

چون یک تن خواهند بود،  شرکت دارند، اینان هم   یکه در یک یا چند شهر، در یک کار گروه  یکسان  :گویدی م  یفاراب

   .3باشد  ی و خواه فرمانبردار ی فرماندهکار خواه آن 

  هایموزند و با هم انجام دهند و نیز کار اها را بی هستند که باید آن   یل مشترکئمسا   ی آل دارامردم در شهر ایده  و نیز گوید:

  ی و نتیجۀ کارها  گرددی بخش اول عاید همۀ مردم شهر م  ی از ایشان است. نتیجۀ کارها  یدارند که ویژۀ گروه  یو عمل  یعلم

با تکرار عمل   ی گردد، ادامۀ همکاری م  در آن ماهر  یبخش دوم عاید آن گروه خاص خواهد گردید و همان گونه که یک فرد 

 .  4رساند ی م تری عال تنیز آن هیأت را به سعاد  یگروه

 آن  یو داور یاجتماع هایبیماری
است و دانش    ی انسان  ی هاشهرها و جامعه  ی چون بیمارهم   ی،نادرست سیاس   ی هارفتار ناشایست و روش   :گویدی م  ی فاراب

ها  را به جامعه  ی که صحت و تندرست   نهد ی در اختیار ما م  ی آموزد و داروهایرا به ما می   های راه معالجۀ این بیمار  ی کشوردار 

 
1  Z  :ق( این نظر فارابی را به نام: »قال بعض لبحدث  381نیشابوری )د:  ی  عامر  یوسف  فرزندذر محمد  ابو   الحسنو ابنویس دکتر منزوی:  دست

 (.195  - 194، برگۀ یةاإلنسان یرةالس ي السعادة و اإلسعاد فمن المتفلسفة« نقل کرده و برای رّد بر او، قول ارسطو را گواه آورده است )
 .94ۀهمان جا، برگ 2
 . 60  - 59 ۀهمان جا، برگ 3
 . 99 ۀهمان جا، برگ 4
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در    یاز راز  یرا شاید فاراب  یشناسهها به وسیله دانش جامعو معالجۀ آن   یفرد  یبه بیمار  یاجتماع  ی. تشبیه دردها1بازگردانیم  ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

 . گرفته باشد ی طب روحانکتاب 

 )المدینة الفاسقة(  یکارزهشهر ب
بزه   -2 شهرها  :الفاسقة(   نة ی)المد  یکار شهر  گروه  از  شهر  الهدین   ی دومین  رژیم حکومت  با  فاراب  ی دار  )مدینۀ   ی را 

 فاسقه( نامیده و من آن را چنین ترجمه کردم.  

که   یرا شناخته و بدان ایمان آورده و آیین نیکوکار  ی است که مردمانش سعادت اله  یشهر  :گویدیآن م  یاو در معرف

رساند سعادت  به  را  درست   ،انسان  به  و  باشند  ،آن   یآموخته  پا   ؛مؤمن  آیین  بدان  عمل  در  نبوده  یلیکن  یک  ؛بند  از    ی بلکه 

  ؛( 8)هدف رژیم شمارۀ    ی به دست آوردن سرفراز  یبرا   مثالا   ،را دنبال و آیین ایشان به کار بندند  دین ی شش رژیم ب  ی هایهدف 

برا  یا هدف  ؛( 9بر دیگران )هدف رژیم شمارۀ    یچیرگ  ییا  و تمام نیرواین   ننددیگر ما  یو  آن    ی ها بکوشند  را مصرف  خویش 

است، با این تفاوت که عقیدۀ    دینیب   ۀگانشش   ی از شهرها  ی درست همانند رفتار مردم یک  یکارنمایند. رفتار مردم شهر بزه 

 .  2باشد ی آل مۀ مردم شهر ایده ایشان مطابق عقید

 )المدینة المتبدلة( یشهر بازگشتگ
نامیده، در تعریف آن گوید: انحراف و    یسومین شهر را فاراب  :المتبدلة(   نةی )المد   یشهر بازگشتگ  -3 مدینۀ متبدله 

   .3ارتجاع گردیده، از راه درست بازگشته و از آیین آن رو گردانیده باشند 

  است؛ از چنین شهر یاد نکرده    ةالسیاسات المدنی   کتاب  در  یلیکن و   ؛است  ةفاضلال  ةمدین ال در کتاب    ی این گفتۀ فاراب

صفت  یو وحش   یدارافراد هرزه   یآل گاهگوید: در شهر ایده   ة«الفاضل  ةالمدین   ي لنوابت ف»ایا    «؛هرزه درایان »بلکه در زیر عنوان  

 
 .  60 -  59 برگۀ م،1966 یروت،ب اپچ ، فارابی،ةالمل کتاب 1
2  Z  :یروتچاپ ب  ی،، فاراب97  –   95  ۀ، برگالفاضلة  ینةآراء اهل المد؛ و  74  - 73  ۀق، برگ1346دکن،    یدرآباد،چاپ حفارابی،    ،ّیةالمدن  یاساتالس. 
 .97 ۀبرگ فارابی، ،الفاضلة ینةآراء اهل المد 3
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  یکرده و برخ یاز ایشان همانند درندگان تنها زندگ  ی نتوانند کرد و برخ  یخو  یگرکه به شهری  شوندی ناپذیر یافت مو تربیت  ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

 .  1خورند یو گوشت ناپخته م کنندی شکار م  اناتو مانند حیو  یجمعدسته

 اند:  درایان بر سه گونههرزه :گویدی سپس م

 نیت است.  وء س  یلیکن نیت آنان نادرست است و رفتار ایشان از رو ؛را دارند «مدینۀ فاضله»آنان که رفتار مردم   -1

نامه  -2 آیین  و  امیال خویش تفسیر  «مدینۀ فاضله»  یهاآنان که دستور  و  بر شهوات  بنا  ت  را  را    کنندی ویل مأو  ایشان  و 

 و منحرفان نامند.   «محرفه»

 .  2شوند ی نامیده م  «مارقه»لیکن سوءنیت ندارند و اینان  ؛ویل کنندأفهم نادرست دستورات را ت  یآنان که از رو   -3

 ی )المدینة الضالة(شهر سرگشتگ
  ی حکومت اله ی دار را که دارادین   ی چهارمین و آخرین شهر از گروه شهرها   یفاراب:  الضالة(   نةی)المد  یشهر سرگشتگ - 4

  ؛ ست که مردم آن به سعادت جهان دیگر ایمان داشته باشندا  نامیده است، و در تعریف آن گوید: شهری  « مدینۀ ضاله»هستند،  

در پیش گرفته    ی ناروا و راه  یآیین داشته باشند و روش و    رستناد  یو عقل فعال عقاید   ی،لیکن در بارۀ خداوند، و عقول فلک

 .  3باشند که ایشان را به سعادت نرساند 

 عالیه دارد، و در این راه مردم خویش را با نیرنگ بفریبد.   یاتصال به مباد ی فرماندار این شهر به دروغ دعوبزرگ 

 .  4فرماندار مدینۀ فاضله باشندشاهان چنین شهرها دشمنان بزرگ 

 
 . 58 - 57 ۀبرگ ی،فاراب ،یةالمدن یاساتالس 1
 . 74 ۀهمان جا، برگ 2
 .74 برگۀ ،همان کتاب 3
 . 59 - 58 ۀبرگ ی،، فارابالفاضلة ینةآراء اهل المد؛ و 74 ۀبرگ ی،فاراب ،یةالمدن یاساتالس 4
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 داردین  یاز شهرها مقصود ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد
 
ا
شهرها  یفاراب   ظاهرا از  یک  هر  فرقه دین   ی از  فرقه  یادار  م  یهااز  نظر  در  را  کلمات    ؛است  داشتهیمسلمانان  که  زیرا 

ها، یکدیگر را بدان  از فرقه   ی هستند که در کتب تاریخ ملل و نحل، بسیار   ی کلمات  « منحرفه»و    «محرفه»و    « مارقه»و    « فاسقه»

اند. شاید  را فاسقه و خوارج و پیروان عایشه )در جنگ جمل( مارقه خوانده شده   مان حکومت عث   اند. مثالا کلمات توصیف کرده

 . نصارا تفسیر شده است یدر قرآن به معن  «ضالین»زیرا که کلمۀ  ؛حکومت روم و مسیحیان باشد  «ضاله »از  ی مقصود فاراب

 )المدینة الضروریة( یگرایشهر قناعت 
  ۀگانشش   ینخستین شهر از گروه شهرها  «مدینۀ ضروریه»  ییا به قول فاراب   :( ةی الضرور  نةی)المد   ییگرا قناعتشهر    -5

 .  باشد ی م دینی ب

 قناعت است.   ی، آیین مردم چنین شهر 

به دست    ی اکتفا نموده، برا  ی،دارو پوشاک و زن   ی و آشامیدن  یچون خوردن   ی،ایشان به مقدار ناگزیر از ضروریات زندگ 

   .1کنند  یبا یکدیگر همکار  ها آن آوردن 

   گوید:  یفاراب

 .  ستهاو مانند آن  ی،شکار، دزد ی، چوپان ی، برزگر  گوناگون است: یآوردن مایحتاج ناگزیر زندگانراه به دست 

ها  تران ایشان در این پیشهدیگر چند پیشه بگزینند، زرنگ   یها بسنده کنند و برخ از این پیشه   یاز ایشان به یک   یبرخ 

   .2آنان فراهم سازد   یرا برا  ی است که بهتر بتواند ضروریات زندگ ی فرماندار ایشان کسباشند، و بزرگ  ان مهتران ایش 

 ی )المدینة الیساریة( اندوزشهر مال 
 .  است  «الیسار   ةمدین »یا :  ( ةیساری ال  نةی)المد ی اندوزشهر مال   -6

 
 .90 ۀبرگ ی،، فارابالفاضلة ینةآراء اهل المد 1
 . 59 - 58 برگۀ ، فارابی،یةالمدن یاساتالس 2
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 .  باشد ی م یمردم  یبا رژیم حکومت  دینی ب  یدومین شهر از گروه شهرها  ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

مصرف نسازند،    یرفاه زندگان  یپول خواهند و آن را برا   ی درهم و دینار بود، ایشان پول را برا یردآور هدف مردم آن شهر گ  

 ایشان مهتر به شمار آید که بهتر بتواند آن را بیاندوزد.    یان در م ی ثروتمندتران ایشان محترمان قوم بودند و کس

  ی دارو دام  یآنان فراهم سازد، خواه از راه برزگر  ی را برا ی دارای  یردآور است که بهتر بتواند وسایل گ   ی فرماندار ایشان کس

 .  1ی دارو اجاره  ی بازرگانو شکار، و خواه از راه 

 ی )المدینة اللذات؛ یا الخسیسة(گذرانشهر خوش 
خوش   -7 از شهرها :  ( سةی الخس  ا یاللذات؛    نةی )المد  ی گذرانشهر  شهر  فاراب  دینی گانۀ بشش   یسومین   ةمدین »ال   ی را 

  ،را از قبیل خوراک  یجسمان  های یگذارن و خوش   ی نامیده است که مردم آن لهو و لعب و شوخ  ة«الخسیس  ةالمدین »یا    « اللذات

 بخواهند.   ی گذرانخوش   یبرا ها بلکه تن  ی؛تندرست  ی را نه به اندازۀ الزم برا  ی بازو زن  ی آشامیدن ، پوشاک

 .  2ترین ایشان باشد ران گذخوشبخت شمرند. بهترین ایشان در نظر آنان خوش  یمردم جاهل، اهل این شهر را مردم

 .  3نهاده است  ی، و بدبخت  یپست  ی یعن  ة«،و الشقو ةمدینه الخس»نام این شهر را  ةالفاضل ةآراء اهل المدین در کتاب   فارابی 

 .  4خوشگذرانه یاد کرده است   یگری نمونۀ شهر  یتازیان و ترکان را برا   ةالسیاسات المدنی کتاب و در 

 ة( الکرام ة مدین )ال ی شهر سرافراز
  ةمدین »الآن را    یاست که فاراب   یبا رژیم حکومت مردم  دینیچهارمین شهر ب   :الکرامة(   نةی)المد  یشهر سرافراز   -8

 خوانده است.    ة«الکرام

 
 . 950 ، فارابی، برگۀةالفاضل ینةآراء اهل المدو   ؛71و   59 ، فارابی، برگۀینةالمد یاساتالس 1
 .59 ، فارابی، برگۀیةالمدن یاساتالس 2
 .96 - 95، فارابی، برگۀ ةالفاضل ینةآراء اهل المد 3
 کوشندیاست که م  یقابل توجه کسان  ینظر فاراب  ینا  یکنل  ؛ندارد  یعلم  ۀجنب  یبه صفت  ی،. تخصص ملت73، فارابی، برگۀ  یةالمدن  یاساتالس  4

 عرب جلوه دهند.  یاو  ؛او را ترک
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 .  کنندی و بیگانه کوشش م یشهر خویش در میان خود یو اجتماع یفرد  یمردم آن سرفراز  ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

 همواره مورد ستایش و احترام دیگران باشند.    خواهندی ایشان م

 . ی بر دیگریکی   یبا برتر  ی گاه و  برابرانه است  یاین احترام متقابل گاه

 .  گیردی نهد که احترام میاحترام برابرانه هر یک از دو طرف همان اندازه احترام م  در

با احترام    ، دو رقیب مخالف نیز با یکدیگر  ی گاه . تا آن جا که  گرددی گاه خود این احترام نهادن موجب احترام گرفتن م

 نمایند. ی داد و ستد م ،متقابل

متناسب با درجۀ دو طرف    یباالتر احترام  یتر، برا باشد. پایین یاحترام هر کس به اندازۀ درجۀ او م  ی،احترام با برتر  در

   . چنین برعکسو هم  نهد یم

   ی:بنداین درجه 

 ؛ یا تناسب ثروت است  -

 ی؛ از وسایل خوشگذران ی و یا به برخوردار -

 ی؛در پیشامد  ی و یا به پیروز -

 ؛ هنر ند در یک یا چ ییا برتر  -

 ی؛ ناپذیر بودن خودش یا یارانش در چیزو یا شکست  -

 اند.  آن شهر انجام داده  ی بزرگ برا ییا خدمت  ؛که سرمایۀ بسیار داشته ییا نسبت داشتن به خانوادۀ بزرگ و محترم  -

شمار  ه  فرماندار شهر بتر است که او بزرگ محترم   ی که از همگ  رسدی م  ی تا به کس  رود،ی پله باال ماین احترامات پله  درجۀ

 تر و زورمندتر است.  بزرگ   یپس اگر احترام به ثروت باشد، او از همه ثروتمندتر است و اگر به خانواده باشد، خانوادۀ و   ،آید 

نخواهد رسید، چون وسایل احترام    ینداشته باشد، در چنین شهر به هیچ مقام  ی چیزشده    دکه از موجبات احترام یا   یکس

 .  1گردد ی منتقل نم  یقابل به دست آوردن نبوده و از یک خانواده به دیگر ، در آن جا

 
 شود. بلکه به افراد خانواده نسل به نسل منتقل می  1
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  و  یدیگران فراهم سازد و خود به احترام شفاه   یاحترام را برا  یاست که وسایل ماد  یایشان کس  یبهترین فرماندار برا ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

دیگر به دست آورد و بر    یشهرها   بر  یبه ثروت دارد، پس باید آن را به وسیلۀ چیرگ   ی بسنده کند و این خود نیاز  ی ستایش زبان

شیوه این  با  و  بیفزاید  خویش  شهر  ثروتمندان  باق   ی فرماندار  ، ثروت  خود  فرزندان  در  دربا  یرا  پس  نگاه   هان دارد،  و  و  بانان 

خویش برقرار دارد. چنین شهر با مدینۀ فاضله    یها را براها و زیباترین نشانهو بهترین ساختمان   هدداران خود را افزایش درکاب 

و بهترین شهرها  یشباهت  راه احترام   آید، ولی ی شمار مه  ب  دین ی ب  ی دارد  رو   ی جویاگر در    یبشود، کار به خودکامگ  ی زیاده 

 .  1تبدیل گردد  ی و شهر به صورت شهر جالدان در آید، و به شهر زورگوی انجامد،یم

 ی )المدینة الغلبة(شهر زورگوی
ب:  الغلبة(   نةی)المد   ییشهر زورگو   - 9 فارابشش   یاز شهرها   دینی پنجمین شهر  را    ی گانه است که  ة«  الغلب   ةمدین »الآن 

   .ه است خواند

 و دو گونه از آن را نشان داده است:  ا

   یهمگان  جویییبرتر دارای   -1
بر دیگران   یو در چیرگ  دارند یرا دوست م  ی است که همۀ مردمانش کمابیش برتر  ی و این در شهرهای  ی همگان  یی جوی برتر 

 خود گوناگون است:   جویی،ی و چیرگ کنندی م ی با همدیگر همکار

 چیرگی برای خونریزی  -
 ؛خواهندی م ی کشتار و خونریز ی را تنها برا یچیرگ  یبرخ 

 سازی چیرگی برای برده -
   . ایشان  ی دارای ودن رب یبرا  ی ساختن مردم و برخبرده   یبرا چیرگی  گروهی و 

 
 .96، فارابی، برگۀ ةالفاضل ینةآراء اهل المد و  ؛60 – 59 یة، فارابی، برگۀالمدن یاساتالس 1
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گاه به انسان   ایشان هیچ  ،رودیگر است. از این   ی هاوجه مشترک همۀ آنان، تمایل به بیچاره کردن و زبون ساختن انسان  ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

 .  ربایندی یا اموالش را م  کشند؛یو سپس م کنندی بلکه نخست او را بیدار م دزدند؛ی او را نم   یو دارای شوند ی ور نمحمله خفته 

 گرتر باشد.  ها حیلهتسلط بر انسان   یاست که از همۀ ایشان زورمندتر و برا   یقوم، کس ینفرمانده چن 

ایشان همگ برتر  ی سنن و قوانین  به پیش  . استوار است  جویی ی برپایۀ  ایشان همیشه  و تعداد یتفاخر  بر دیگران  گرفتن 

 .  باشد ی ایشان م هایی پیروز

   ؛شعار ایشان است  یو زروگوی یتر است. سنگدلمحترم  ،تر داردرنده بُ   یآن کس که تن نیرومندتر، سالح بیشتر، و نظر

   یفرد  ی برتر -2
بلکه در خود شهر   ؛داش مردم غیر آن شهر نب   تنها بر ی که زورگوی  اشد بی و این در آن صورت ماست  یفرد   ی برترگونۀ دیگر 

که همۀ    رسد ی فرماندار متا بزرگ   گویدی تر از خویش زورمگویند. هر باالتر، برپایین   زور   ، ناتوانان مسلط بوده  نیز، زورگویان بر 

 داشتن آن مردم ندارد.  جز ذلیل نگاه   ی، و او آرزوی کنندی وار، آن یک تن را خدمت ممردم برده 

یک تن را    ی خودکامگ  ،هستند و در قسم دوم، همۀ مردم   جوی برتر  یهمگ   ، مردم  ی،زورگوی  یدر قسم اول شهرها   ، براینبنا

 شود. نیز خوانده می در حقیقت همین قسم دوم خواهد بود که شهر جباران  ی پس شهر زورگوی ، اندپذیرفته

  ی و یا خوشگذران   ی؛سرفرازبرتری را برای به دست آوردن مال؛ یا حداقل وسایل زندگی؛ و یا    قسم اول بسته به این که

 . داز اقسام گذشتۀ آن شهرها خواهند بو ی بخواهند، داخل یک

 اند:  گونه  در بکاربردن زور سه زورگویان

 ؛به سود و زیان آن ندارند ی و نظر خواهندی کشتار م یرا برا یکه برتر   یمردم -1

به دست آرند،    خونریزی ی و اگر آن سود را ب  دهندی انجام م  ، خود در نظر دارند  ی که برا  یسود  ی ان که کشتار را براآن  - 2

   ؛کشتار نخواهند کرد

هم   یو اگر بدون زورگوی   خواهند ی م  ،که به نظرشان نیکو و مفید بوده است  ی دادن کارهایانجام   ی را برا  یآنان که چیرگ  - 3

 زور نخواهند گفت.   ،بدان برسند
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 .  گرددی یافت م  ینیز گاه  ی اندوزسرفراز و مال  ی ها در میان مردم شهرهااین حالت  ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

 دانند.  ی تر مدیگر را خشن و پست  دم و مر  شمرند یاینان خود را بهترین مردم جهان م

چنان که ثروت را    ،گرددی و تبدیل م  شودیبا یکدیگر آمیخته م  ی اندوزو مال   یو سرفراز   ی زورگوی  ی هر یک از شهرها  هدف 

 .خواهند ی م یو زورگوی  یچیرگ  ی و یا برا ی؛ خوشگذران ی و یا ثروت را برا ؛ثروت  یردآور را برگ   یو یا سرفراز  ی؛سرفراز ی برا

  ة«الحری ةمدین)ال یا ی شهر آزاد
دیگر در آن    یرا بر آدم  یهاست و آدمهمۀ انسان   یبرابر گونه شهر،    شعار مردم این  :1ة« الحری  ة مدین)ال  یا   ی شهر آزاد  -10

آزاد   ینیست. هرکس که خدمت   ی جا برتر   ی به چیزهاجا  تر است. به همین سبب مردم در آن  انجام دهد محترم   یبیشتر به 

، از هم  دیگر  ی شمار باشد. مردم شریف و مردم پست که در شهرهابی   هایقهها بسیار و سلیابند، خواست   ی گوناگون دلبستگ

یسان مسلط هستند، و فرمانداران در آن جا بنا به  ئر   . مرئوسان در این شهر بر آمیزند یگونه شهر با هم م  در این  زیندی جدا م

 ارادۀ مردم و پیرو مردم هستند. در چنین شهر ریاست همواره با نیکان است. 

خویشتن    یبیشتر بکوشند و برا   یو داخل  ی آن در برابر دشمن خارج  یو نگاهدار  یکدام از رؤسا در به دست آوردن آزاد  هر

زندگ وسایل  بستانند   یاز  مالیات  کمتر  مردم  از  و  کنند  بسنده  حداقل  دین   تری گرام  ،به  بود.  مخواهند  نیز  به    تواند ی دار 

 او به طور متزلزل ادامه یابد.   ی و یا فرمانروای ؛خلع گردد  یزود  بهلیکن ممکن است   ؛چنین شهر برسد ی فرمانروای

اگر خدمت کافئر  این شهر،  با مردم مساو  ی یسان در  ارزشنخواهند زیست وگر   یانجام دهند،  از مردم عاد  یه    ی کمتر 

 بدان شهر کرده باشند.  ی است که پدرانش خدمت   یخواهند داشت و این در بارۀ کس

رو   ،روازاین   . تر استاز همه خوشبخت   دینی ب   یها شهر در میان شهر   چنین به آن جا  و    یاجناس مختلف مردم  آورند 

میزند، فالسفه و گویندگان و نویسندگان و  او بیگانه در آن بی   یدر آن پدیدار گردد، بوم  های گوناگون با انواع زناشوی  ینژادها 

 
 نام شهری است که اردشیر آن را گشود )برهان(.  :آزاد 1
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مدینۀ  »از آن ممکن است  یاباشد وگوشه ی نیز بسیار م یبسیار و بد یچنین شهر نیک  رشاعران گوناگون در آن به وجود آید. د ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

 .  1باشد   «فاضله

 دینیب  یشهرها یعموم صفات
  ی، گذرانگرانه، یا ثروت و مال، یا خوش قناعت   ی ا تحصیل حداقل زندگی چنان که دیدیم    دینیب   ی شهرها  فرماندار در   هدف 

با هزینه و صرف مال به ریاست آن شهر دست یافت. به ویژه در    توان ی م  ، بنابراین  باشد؛یم  یو یا آزاد  ییا چیرگ  ی،یا سرفراز 

بر دیگر   یزیرا که کس  ؛آزاد  ی شهرها م  ان را  ریاست هرکس که  به  باید خود  و مردم  و    پسندند،ی تسلط نیست  رضایت دهند 

 . بدو بدهند   یاین رضایت را در برابر گرفتن چیز  توانندیم

 باشد؛ی تر از دیگر شهرها مآسان   یو آزاد یگرایقناعت  یدار در میان شهرها به وجود آوردن شهر دین  ـ

 با زور و قدرت ایجاد نمود.   توان ی را م یو سرفراز یگذرانخوش   ی،اندوزمال  ی،گرایت ع قنا یشهرها  ـ

درست باشند و مرگ را سبک شمرند و در بارۀ شهر    ی نیرومند و اخالق  ی تن   ی بدین کار اقدام کنند که دارا  توانند ی م  کسانی

 .  2شود ی بیابان دیده م ی هاباز نیز بوده باشند و مانند این در میان ترکان و عرب باید اضافه بر آن شکمباره و زن   ی،گذران خوش 

 اسالم د فلسفۀ ایران پیش از د  ج  م   فارابی
ابن   یراز  یمانند زکریا  یکه دیدیم فاراب  چنان  ایرانشهر  ی راوندو  ایران ساسان  ی،و  و   ی وارث فلسفۀ  افکار  پایۀ  و    یبوده 

حران و    شاپور،ی جند   ی هادانشگاه   ییعن   ، استوار است که در مدارس خوزستان و کردستان   ی برهمان اصول اشراق هندوایران

  یتابع بغداد بود، افکار او بیشتر از راز  ی از دربارها  ی که وزیر یک ی فاراب ی مقام اجتماع ی اما به مقتضا شد، ی نصیبین تدریس م

خویش    ی از اتهامات وارد بر پیشینیانش، بیشتر افکار ایران  ی دور  یبرخوردار بوده است. او برا   یاز پوسته و رنگ عرب   ی، و راوند

نشین شده را که یک فکر  مقام امام خانه   ی یعن   ی، ا امامت معنوی  ب«قط »نظریۀ    مثالا   داد،ی را، خود به فالسفۀ یونان نسبت م

 
 .69 ، فارابی، برگۀةالفاضل ینةآراء اهل المدو  ؛71 - 96 ، فارابی، برگۀینةالمد یاساتالس 1
 .72 – 71 ۀبرگ ی،فاراب ،ینةالمد یاساتالس 2
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  ی اما راز  ،1له نظر افالطون و ارسطو متفق است أکه: در این مس  افزایدی است، به یونانیان نسبت داده و م  یایرانی اشراقۀ  ساد ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

 خود را طرفدار افالطون و مخالف خویش را تابع ار  در این
ا
   .2شمردی م سطو گونه موارد علنا

   دهد؟یرا به افالطون نسبت م یافکار اشراق ی، مانند راز یچرا فاراب

شاید پاسخ را بتوان   آید؟ ی ارسطو بر م  ی مشایی منسوب به افالطون با آرا  ی درصدد جمع میان این آرا  یو چرا برخالف راز 

 ، استنباط نمود.  3آمده است   مجلۀ کاوهاز آن چه در 

بتوان گفت: ایران  « شکنترس »  یمحیط  خواست یم   ی فاراب  شاید  فلسفۀ  و  لباس فلسفۀ    ی فراهم سازد  را  ضد دستگاه 

بپوشاند  «سازچارچوب » افکار اشراق  ی راز  . ارسطو  را داشت که  افالطونیان اسکندریه    ی ایرانی جرات آن  نام  به  را الاقل  خود 

   الفبدین نام، مخ یاظهار دارد و با اتکا 
ا
برابر زور یک   ی، اما فاراب ،اعالم کند  خویش را با جمود مشاییت و فلسفۀ ارسطو صریحا

ن افالطون و ارسطو  بخواند و هم مورد اتفاق نظر میا  ی خود را هم یونان  ی تر نشسته و مجبور شده است که نظریات ایرانگام عقب 

از    ییعن   داد،ی م  ی گری تشیع و ایران  ی چون بو   ، لیکن  بود؛ی م  یزیرا که این افکار اگر چه مطابق میل سالطین محل   ؛شمرد

 . گردیدی این رنگ آن پنهان م بایستیی یند بود، و ناچار ماآنان ناخوش  ی برا  کاست،ی عرب در بغداد م یقدرت دربار خلفا

  یرا بر آن داشته که فاراب  5و رنان   4رخان خاورشناس فلسفه، مانند کارادوا ؤم   ی،در پنهان کار  یاراببه هرحال، این روش ف

یونان بخوانند، و نظریات و پیرو سادۀ فلسفۀ  بارۀ شهری   ی را    از جمهوریت افالطون قلمداد کنند، مثالا   ی تقلید  ی،گررا در 

ه  ب یو ناسازگار یآورده است، با همه دور جمهوریت C  490که افالطون در بند: یبا صفات  فرماندار، یرا برا یفاراب   یهاشرط

 هم بچسبانند.  

 
. نزدیکترین کالم افالطون به این نظریۀ فارابی، آن است 47 – 46ق، برگۀ 1345ق(، چاپ حیدرآباد، دکن، 339، فارابی )د: تحصیل السعادة 1

 (. 472، افالطون، بند جمهوریتدهیم، خواه قابل پیدایش باشد و خواه نباشد )گوید: ما شکل حکومت عادل را نشان میکه می 
 . 223 ، برگۀ36شماره   ،کاوهمجلۀ  2
 . 223همان جا، برگۀ  3

4 Carra de vaux.cencyc. de Islam II. P. 58. 
5 Renan. Averoe’s. P. 184. 
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 خوانده است.    ی را افالطون محمد ی ن نیز فراتر نهاده فارابی پا را از ا 1دوبور  ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

و افالطون    ی گفتار فاراب  ن که میا  ی لیکن فرق بسیار  ؛پوشانیده است  ی را لباس اسالم  یافکار یونان  ی فاراب  :گویدی او م

م نشان  مبنا  دهدی هست،  فاراب  یکه  رو  یکار  اشراق  ی بر  دانشگاه   ی افکار  فلسفۀ  دهندۀ  ادامه  او  و  و    یهابوده  خوزستان 

 آن مورد استفاده قرار داده است.   ی را نیز از راه تکامل یافتۀ ایران یکردستان پیش از اسالم است و افکار نئوافالطون

شدید آن دو، از حوصلۀ این مقال   ی هاافالطون، و بیان اختالف   « جمهوریت  » با    ی فاراب  «مدینۀ فاضلۀ»هر حال مقایسۀ    به

اشارت م کوچک  نکته  این  به  جا فقط  این  در  است.  در    رودیبیرون  افالطون  نشان    « جمهوریت» که  را  شهر  گروه  پنج  تنها 

 :  دهدیم

 ؛ ستا آل او که شهر ایده یاریستوکراس   -1

 ی؛تیمارک  -2

 ی؛ اولیگارش  -3

 ی؛ دمکراس -4

   ی.استبداد  -5

در    سبب آن را شاید به توان چنین توضیح داد که  شود،ی در آن دیده نم  دینانه، ی دارانه و ببه دین  یگرشهری   بندی تقسیم 

 نظر افالطون:  

 
ا
 ؛وان شهرها را به دوگونه تقسیم کردوجود نداشته است، تا بت  دینی : شهر ب اوال

 
ا
  ی هااز پدیده   ی بلکه دین یک  ؛کند   ی مقام اول را در اجتماع باز  توانستی نم  ی : دین به نظر افالطون در هیچ شهرثانیا

دین مقام اول را در میان    ی، زمان فاراب  ی در محیط عرب  ی کهدر صورت  ، بوده است  یکه همگان   رفتهی شمار مه  ب  یکوچک اجتماع 

تر از دین در کوبیدن  محکم   یفرمانروایان بر مردم بوده است و ایشان دلیل  حکومتداشته و بزرگترین وسیلۀ    ی ل اجتماعئمسا

  . مخالفان خویش نداشتند

 
1 De Boer, Geschichte der Philosophy. 
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 نامه کتاب ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

 نمایۀ کتاب و مقاله
ْهل  

َ
مد  آراُء ا

ْ
ة  یَنة  ال

َ
ل فاض 

ْ
ْهل    يمباد،  ال

َ
مد  آراء  ا

ْ
ة  یَنة  ال

َ
ل فاض 

ْ
ق 339  -   259)   ی ، ابونصر محمد فرزند طرخان فرزند اوزلغ فارابال

 . م 1959ق / 1378 یروت، ب یکیة،م(، مطبعة الکاتول950 –  873 /

، مرداد  9، سال  36  ۀ شمار   یخ،، مونکاوه  ۀمجلخ(،  1389  –   1302)   یمنزو  یعلینق  ،یاسرائیلو نبوت    یاشراق هندوایران 

 . 224 –  218  ۀ، برگ1971، اوت 1391 الثانی ی ، جماد1350

ق، چاپ  1356  یه،ق(، چاپ استانبول ترک429)  یمی تم  یعبدالقاهر فرزند طاهر بغداد یة،التبصرة البغداد  ، ین الد اصول 

 ق. 1401 یروت،ب یة، دوم دارالکتب العلم

کربن، چاپ تهران،   ی موله، مقدمه هانر   یژان مار  یق تحق  ی،نسف  ین عزالد  یف تأل  ، یلرسا   ۀمجموع،  االنسان الکامل  کتاب

 م. 1962

 خ.   1355چ تهران،  ین، ق(، به کوشش دکتر مع 1062فرزند خلف )  یزی تبر ین ، محمدحسقاطع برهان

  ین د الفرزند محمد فرزند سابق   یوطی، عبد الرحمان فرزند أبوبکر، جالل الدین سالوعاة في طبقات اللغویین و النحاة   بغیة

 م. 1964ق / 1384لبنان،  –  یداص  یه،مکتبة عصر  ی،حلب   یباب یسا ق(، پژوهش محمد ابوالفضل ابراهیم، ناشر ع911)د: 

ف کتاب   الملو أ   ي التاج  )د:    فرزند   ، عمرو كخالق  /  250بحرجاحظ  احمدزک،  م( 764ق  قاهره    ی چاپ    /ق  1332پاشا، 

   م. 1۹14

 ق، 1345دکن،    د،یدرآباق(، چاپ ح339)د:   ی ، فارابالسعادة  تحصیل

النوار  جامع  منبع  و  بهاءالد السرار  عل  یدر ح  ید س  ین ،  ق(، 787  –  720)   ی آمل  یرحیدر م  ی، حل  ینیحس  ی آمل  یفرزند 

 خ. 1347کربن، چاپ تهران،   یو هانر یحیی یلعثمان اسماع یحتصح

 افالطون  ، جمهوریت
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  الثانییع رب  9هند    یرازی،ش  یلکشکول فرزند محمد اسماع  یکننده محمدعل  یسرونو ، اخوان الصفا،  اخوان الصفا   یلرسا ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

 ؛ چاپ دارصادر، بیروت. م1884 یهفور   7  / 1301

، به کوشش  ق( 381)د:    یشابوری ن  یعامر   یوسف الحسن ابوذر محمد فرزند  ابو   ،یةاإلنسان  یرة الس  يالسعادة و اإلسعاد ف 

 خ. 1336مجتبی مینوی، انتشارات دانشگاه تهران، 

 ق 1346دکن،   یدرآباد، چاپ حق(، 339فارابی )د:   ،ّیةنالمد   یاساتالس

 م. 1939ق(، مصر،  313، رازی )د:  یطب روحانکتاب 

ق(، برگردان محمدجواد 429)د:    یعبدالقاهر فرزند طاهر فرزند محّمد بغداد الفرق بین الفرق و بیان فرقة الناجیة منهم،  

 ق. 1408م / 1987لبنان،   یروت،ب یل،دارالج  یگر خ؛ چاپ د 1330مشکور، 

بوجعفر  ا   ، متفرقه  یث شامل احاد   ی کاف  ی؛ روضه  فقه  یات روا   یحاو   ی کاف  ی؛ فروع اعتقاد  یات شامل روا   ی اصول کاف:  الکافي

 یه، دار الکتب االسالم  ی،غفار  اکبری(، پژوهش عل م940/    ق329:  )د   یراز  ینیکلاالسالم  ثقه فرزند اسحاق    یعقوبمحمد فرزند  

 ق. 1379

  –   218  یها، برگه 1971، اوت  1391  الثانیی ، جماد1350، سال نهم، مرداد  36  ۀسال نهم، شمار   یخ،مونکاوه،    ۀمجل

 .یمنزو نقیعلی  ی، اسرائیلو نبوت  ی اشراق هندوایران ، 224

  ۀ اشراق در سد  ،626  -618 ۀ، برگ1391، شوال 1971، دسامبر 1350آذرماه ، 38شمارۀ  سال نهم،  ، مونیخ،  مجلۀ کاوه

 . یمنزو یعلینق ،یهفتم میالد

،  1972اوت  ، 1392 الثانی یجماد  ، 1351(، مردادماه 42و   41 یفسال دهم، شماره دوم و سوم )رد یخ، ، مونکاوه ۀمجل

 . یمنزو نقیعلی  ، یفارس  یاتقضا و قدر در ادب  ۀمقال، I – XIV ۀبرگ

  320  ، برگۀ1372، سپتامبر  1392شعبان    خ،  1351مهرماه  شمارۀ چهار،  ،  10  ال س،  43شمارۀ ردیف  مونیخ،  ،  مجلۀ کاوه

 منزوی.  نقیعلی، مدینۀ فاضلۀ فارابی،  330 –

خ،   1351چهار، مهرماه    ۀ ، شمار 10، سال  43  یف رد  ۀ شمار   یخ،مون  کاوه،   ۀ مجل  منزوی،   نقیعلی ،  مدینۀ فاضلۀ فارابی

 . 330 –  320 ۀ، برگ1372، سپتامبر 1392شعبان 
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  چاپ   ی، تحقیق ماریژان موله، مقدمه هانری کربن،نسف یف عزالدین لأت  ،کاملال نسان اال رسایل مشهور به کتاب ةمجموع ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

 . م 1962  ،تهران 

. چاپ پاریس، افست  ، تحقیق شار پالم( 957  /   ق346د:  ) ی  مسعود  حسین فرزند   یعلمروج الذهب و معادن الجوهر،  

 م. 1966؛ چاپ داراالندلس للطباعة و النشر، بیروت، چاپ دهم تهران 

علی فرزند اسماعیل اشعری، تصحیح هلموت ریتر، دارالنشر فرازنس شتاینر،  ،  نی و اختالف المصل  نی مقاالت االسالم

 ق.1400چاپ ویسبادن آلمان، 

َحل الن  و  ل 
َ
ل ) ،  الم  شهرستانی  عبدالکریم  فرزند  مصر،  548  –   479محمد  چاپ  دارالمعرفة  1945ق(،  دیگر:  چاپ  م؛ 

 خ؛ دیگری پژوهش گیالنی. 1364م؛ انتشارات شریف رضی، قم،  1972للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، 

   م.1986م؛ چاپ دوم 1966 یروت ب دارالمشرق،  ق(، تحقیق محمدمهدی، 339، فارابی )د: ةالملکتاب 
Carra de vaux.cEncyc. de Islam II. P. 58 . 

De Boer, Geschichte der Philosophy. 

Renan. Averoe’s. P. 184 . 
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 نامه کتاب ی فاراب  ۀفاضل ۀن یمد

 نمایۀ کتاب و مقاله
فهرست ریو،    ق( نسخۀ خطی مجلس. نک:1061  –  1018)   یاصفهان   آزادانی   میرزا صادق فرزند میرزا صالح   تذکرة الشعراء 

 . 267  –  266،  3ج  ی،یوسف شیراز ابن ی، مل  یمجلس شورا ۀفهرست کتابخان ؛889، 3؛ ج775،  2ج

 . 3ج  ی، یوسف شیرازابن ،  یمل یمجلس شورا  ۀفهرست کتابخان
Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum by Charles Rieu. Vol. I 

Londdon, 1966 – 432 pp. Vol II London, 1966, pp 433 – 877. Vol III London, 1966, pp, 881 

 فهرست ریو، سه جلد .1229 –
Supplement to the Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum by 

Charles Rieu. Londdon, 1895. 308 pp. ذیل فهرست ریو    

 ق( 1061 –  1018)  یاصفهان   یمیرزا صادق فرزند میرزا صالح آزادان  ،صبح صادق

   خ.1356شفق، تهران،  ۀصادق رضازاد ۀترجم ، هرمان اته،ی فارس  یاتادب یختار

تهران،    ی،احمد منزو  یر تحر  یگران،و د  پور ین آر   یحیی  ۀ. ا. برگل، ترجمی :  یچ. ا.، ترجمه به روس   ی،استور  ی، فارس  یاتادب

 . ؛خ1362

 خ. 1324تهران،   ،4  شمارۀ،  2  ال س  یادگار، ۀمجل یانی،، عباس اقبال آشت شاهد صادق

   خ. 1370تهران،   الله صفا،، ذبیح یراندر ا  یاتادب یختار

 ،  خ1331 ،2 ۀ شمار  فرهنگ عامه، تهران،  ۀادار  یۀنشر منزوی، صادق کیا،  ، از کتاب شاهد صادق  یفارس یهامثل

 ش.  1317تهران،   ی، دستگرد یدبه کوشش حسن وحنصرآبادی،   محمدطاهر  ی،نصرآبادتذکرۀ 
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