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طبری

انسان با سرشتی اجتماعی همواره سعادت و کمال را جستجو میکند؛ ازاين رو نیازمنند بسنتر
بروز استعدادها بالقوة انسان است و در اي جامعه است که انسنان بنه کمنا ت وا

انسنانیاش

دست می يابد .افالطون آرمان شهر و جامعۀ فاضله را جهت بهفعلیترساندن همی اسنتعدادها مطنر
کرد .پس از او فارابی (مؤسس فلسفه اسالمی) با بهرهگیر از منابع وحی و تعالیم اسالم اينده مديننه
فاضله را در جهت إعتال مقامات انسانی بیان نمود .درواقع تمام هنم و ددددنه افالطنون و فنارابی
رسیدن شهروندان به سعادت حقیقی است که منوط به جار شدن حکمت درمیان شنهروندان جامعنه
میباشد .مقالۀ حاضر پس از تبیی ماهیت مديننۀ فاضنله بنه بینان طبقنات گونناگون اهنالی نننی
آرمانشهر از منظر اي دو فیلسوف می پردازد و سپس نقش حکمنت را در سنطش شنهروندان اين
جامعه (از با تري سطش گرفته تا پايی تري آنها) تبیی میکند ،درپايان قیاسی بنی آرا افالطنون و
فارابی صورت میگیرد.
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مطلوب برا نیل به اهداف عالیه خود میباشد .جامعه در پرتوِ حکمت بهتري زمیننه بنرا وهنور و

واژههاي کلیدي :حکمت ،مدينۀ فاضله ،اجتماع ،حاکمان ،شهروندان ،افالطون ،فارابی.
 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

.

 دانشجوی دکتری کالم دانشگاه قم.
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انسان مدنی بالطبع است و برای بقای خود چارهای جز زيست در اجتماع ندارد و همين
امر موجب تشکيل «جامعه» میگردد و زمينه را برای رسيدن به کماات االياه انساانی
فراهم میآورد .اما تشکيل هر اجتماای برای دستيابی انسان به سعاد کاافی اساتی ياا
آنکه تزم است اجتماع انسانی دارای شرايطی خاص باشد تا زمينه رشد و تعالی انساان را
فراهم آورد و راه نيل به سعاد را برای وی هموار سازدی
بی ترديد اجتماع انسانی بايد واجد شرايط خاصی باشد تا اهل خود را به کماا نهاايی
برساند .فيلسوفان سياسی در اين زمينه سخن گفتهاند و ويژگیهای جامعۀ يادشده را بيان
کردهاند .اجتماای که در آن شرايط نيل انسان به سعاد فراهم است ،مديناۀ فاضاله ناام
دارد .يکی از اين شرايط که فيلسوفان بهويژه افالطون و فاارابی بار آن تأکياد کاردهاناد،
حکمت است .درواقع آنچه سبب میشود اجتماع ادهای از انسانها اجتماع فاضله خواناده
شود ،حکمت است.
حا حکمت چيست و چه نقشی در دستيابی مديناه باه ساعاد داردی ساهم طبقاا
مختلف مدينه از حکمت چقدر استی برای پاسخ به اين سؤا ها تزم است نخست نگاهی
به چيستی مدينه فاضله و حکمت بيفکنيم ،سپس ديدگاه افالطون و فارابی را دربارة نقش
حکمت در مدينه فاضله بررسی کنيم و نشان دهيم افالطون و فارابی بهره طبقا مختلف
مدينه را از حکمت چقدر میدانندی آيا تزم است همۀ طبقا از حکمت بهرهمند باشند ياا
بهرهمندی طبقهای خاص از حکمت برای نيل مدينه به سعاد کافی استی
به باور نويسندگان مقاله درحالیکه افالطون بر لازوم بهارهمنادی حاکماان مديناه از
حکمت تأکيد کرده است و درباره حکمت ساير طبقا سخنی باه مياان نيااورده ،فاارابی
حکمت را شرط سعاد تكتك افراد مدينه دانسته است .به اقيدة معلام ااانی ناه فقاط
حاکمان بلکه همۀ افراد جامعه بايد به سعاد نهايی برسند.
مدینه فاضله
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سرشت اجتماای انسان الت اصلی پيدايش مدينه است ،اما مديناهای صافت فاضاله
میگيرد که سه انصر اساسی در آن وجود داشته باشد:
الف) انصرغايی :افالطون هدف نهايی مدينه فاضله را وصو به ايده نيك میداناد و
میگويد« :آنچه آدمی در االم معقو در پايان کار پاس از تممال رنا هاای بيکاران در

می يابد ،ايده نيك است .او مبدأ نخستين و حکمران مطلق است و حقيقت و خرد ،هار دو
آاار او هستند و جامعهای فضيلتممور خواهد بود که به آن اياده نالال آياد»( .افالطنون،
 ،0831ص )0101 – 0103

فارابی نيز غايت مدينه فاضله را رسيدن به سعاد میداند و سعاد حقيقی را اينگونه
تعريف میکند« :سعاد نيل به کما است و آن صيرور و انتقا نفس درکماا وجاود
خود بدان مرتبتی که در قوام خود ممتاج به ماده نباشاد تاا از جملاه موجاودا مفاار و
مبرای از ماده گردد»( .فارابی ،ص  )010-011اين انصار غاايی در آرماانشاهر ايان دو
فيلسوف مطلوبيت ذاتی دارد.
ب) انصر تعاون :تعاون ااضای مدينه از اصو اابت مدينه فاضله است( .همنان ،ص
 .001افالطون ،0831 ،ص  )363وصو به انصر غايی با تعااون و همکااری شاهروندان

حکمت اصطالحی لماظ شده است .حکمت از حيث نظاری انساان را از جهال و در بعاد
املی از اخال ناپسند باز مایدارد( .زبیند  ،0816 ،ص  )108اماا حکمات در اصاطالح
مترادف کلمۀ فلسفه میباشد .حکمت يا فلسفه را در يك تقسيمبندی ارسطويی مایتاوان
به دو بخش نظری و املی تقسيم کرد :حکمت نظری آن است که دربارة اشايا ،آنچناان
که هستند ،بمث میکند و حکمت املی درباره افعا انسان ،آنچنانکه باياد و شايساته
است ،بمث میکند( .مطهر  ،0831 ،ص  )011-013افالطون و فارابی حکمت را برترين
دانشها دانستهاند و خاصيت اصلی حکمت را شناخت حقيقت برمیشمارند .ازآنجا که هار
دو در زمره حکمای غايتگرايند حکمت را تنها راه نيل به سعاد میدانند .البته افالطون
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حاصل میگردد؛ لذا اين انصر جنبه توصلی و مطلوبيت غيری دارد.
ج) انصر حکمت :حکمت مهمترين انصر شکلگياری مديناه فاضاله اسات .هار دو
فيلسوف ،فضيلت يك جامعه را متفرع بار جااریشادن حکمات در مياان شاهروندان آن
میدانند .حکمت موجب میشود اهالی مدينه به انسجام درونی برسند و با تعاون و همدلی
به سعاد حقيقی نالل آيند .درواقع حقيقت انسان به نفس و ويژگی اصلی نفس انسان به
قوه ناطقه وکما نطق او در اقل بالفعل است که وصو به چنين مقام واتيی تنها درگرو
فراگيری حکمت میباشد.
حکمت در لغت به معنای «حکم» اسات .اصال و ريشاه معناای حکام ،مناع اسات،
(اب فارس ،0111 ،ص  )13منعی که در جهت اصالح باشاد .ايان معناا در هار دو قسام
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حکمت را دانشی میداند که شخص با آن میتواند هستی تغييرناپذير سرمدی را درياباد و
آن حقيقت مثالی هر چيزی اسات( ،افالطنون ،0831 ،ص  )0106-0100اماا معلام ااانی
حکمت را برترين الوم برای معرفت برترين موجودا میداناد( .فنارابی ،0110 ،ص )60
حکمت سبب می گردد انسان با شناخت سعاد حقيقی از ساعاد پناداری رهاايی ياباد.
(همو ،0116 ،ص  )31و با کسب فضايل نفسانی به خير مطلق که مبدأ و حقيقت هساتی
است ،نالل گردد( .همو ،0108 ،ص )836
طبقات اهل مدینه فاضله

سال شانزدهم /شماره شصت و یکم  /بهار 92

افالطون و فارابی ااضای دولتشاهر آرماانی خاود را در چناد ساطي تقسايمبنادی
میکنند .هرکدام از افراد ،با توجه به رتبهای که در مدينه دارند ،بايد بهخوبی از اهده انجام
وظايف خود برآيند.
افالطون آرمانشهر خود را با توجه به سه جاز روح آدمای باه ساه طبقاۀ اجتمااای
تقسيمبندی میکند؛ صنعتگران و پيشهوران در طبقه پايين ،مددکاران و سپاهيان در طبقۀ
ميانه و زمامداران و پاسداران و حاکمان در رأس جای دارند( .افالطون ،0831 ،ص )0013
(البته بردگان را در هيچ طبقۀ اجتماای جای نداده است و از جملاۀ شاهروندان مساتقل و
متشخص نمیداند)( .همان ،ص )1136
افالطون در کتاب نهم جمهوری به سهجزلایباودن روح آدمای تصاريي مایکناد .او
میگويد« :روح آدمی دارای سه جز است ...جز او جزلی است که انسان باه وسايلۀ آن
دانش به دست میآورد .جز دوم منشأ خشم و اراده است .جز ساوم باه صاور و اشاکا
مختلف نمايان میشود؛ با توجه به اينکه نيرومندترين ميلها از آن ناشی میشاود ،مانناد
ميل خوردن و نوشيدن و شهو « ،جز شهوانی» ناميديم»( .همان ،ص )0013
در حقيقت جز دانشپژوه روح آدمی که همان نفس اقالنی است ،متناظر پاسداران و
زمامداران و حاکمان است که در رأس هرم مدينه فاضله واقع شدهاناد( .همنان ،ص )110
البته افالطون اشاره میکند که منظورش از دانش ،دانش حقيقی يعنی يادگيری حکمت و
فلسفه است و دشوارترين جز فلسافه را «ديالکتياك» يعنای شناساايی ارتبااط مفااهيم
میداند( .همان ،ص  )0181درنهايت اين تربيت ديالکتيکی سبب وصو روح آدمی به ايدة
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نيك میگردد .چنين شخصی شايستگی حکومت بر مردم را دارد.

جز دوم روح خشم و اراده است که اگر تمت تعليم و تربيت صميي واقع شود ،خصلت
شجاات را در وجود انسان متبلور میسازد .فضيلت شجاات نااظر باه کساانی اسات کاه
وظيفهشان دفاع از کشور و جنگ با دشمن است؛ بنابراين جامعه شجاات خاود را ماديون
جزلی از اجزای خويش است؛ زيرا اين جز معين که طبقۀ سپاهيان است ،نيرويی دارد که
به ياری آن در همۀ احوا ااتقاد خود را دربارة اينکه از چاه باياد ترسايد و از چاه نباياد
ترسيد ،استوار نگاه میدارد و تنها چيزهايی را موحش و خطرناك مایداناد کاه قانونگاذار
معين کرده و از راه تعليم و تربيت در درون او جای داده است( .همان ،ص )116

افالطون در پايان به انصر ادالت اشاره میکند که سه فضيلت حکمات ،شاجاات و
خويشتنداری در سايه و لوای آن پديدار میشوند .وی در تعريف ادالت میگويد« :ادالت
يعنی آدمی وظيفۀ خاص خود را انجام دهد و به کار ديگران دخالت نکناد» .او اادالت را
سبب پيدايش آن سه خصلت در جامعه می داند و ااتقاد دارد تا زمانی آنها باروز و ظهاور
دارند که ادالت استوار و پابرجاست .وی در ادامه میآورد« :اگر هر يك از طبقا سهگانۀ
پيشهوران و سپاهيان و پاسداران تنها به انجاام وظيفاۀ خاود اکتفاا کنناد ،ااد اسات و
جامعهای که چنين وضعی در آن حکمفرما باشد ،جامعهای است ااد »( .همان ،ص )108
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درنهايت آخرين جز روح ،اميا شهوانی است .افالطون اين جز از روح را توده مردم
میداند که حرفهها و شغلها را اهدهدارند .وی فضيلت اين جاز روح را خويشاتنداری و
ااتدا میداند .افالطون خويشتنداری را پيروزی بر هوسها و لذ ها میداند و میگويد:
«مردم بايد جز االی روحشان را بر جز پست حاکم کنند».
افالطون در ادامۀ بمث بين فضيلت حکمت و شجاات (که در طبقه او و دوم جامعه
وجود داشت) و خصلت خويشتنداری فر میگذارد .او معتقد است خويشتنداری بايد در
تمام جامعه ظهور داشته باشد ،چون اين خصلت همۀ ااضای جامعه را اام از ضعفا و اقويا
و طبقاتی که ميان اين دو قرار دارند ،به هم پيوند میدهد و هماهنگ میسازد؛ افالطون
میگويد« :خويشتن داری به معنای راستين همين توافق نظر و اتفا اقيدة همه اجزاست،
اام از االی و دانی ،در اينکه چه در وجود فرد و چه در جامعه کدام جز باياد بار اجازای
ديگر حکم براند»( .همان ،ص )101

فارابی نيز در منظومۀ فکریاش ،مدينۀ فاضله را به بدن کامل و صميي تشبيه کرده است
و آن را به پن جز تقسيم مینمايد .9 :افاضل :بخاش فضاايل و الاوم؛  .2ذوواأللسنة :
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بخش فرهنگ؛  .3مقدرون :بخش کارگزاران؛  .9مااليون :بخاش اقتصااد؛  .2مجاهادون:
بخش جنگ و دفاع( .فارابی ،0110 ،ص )60
 .1أفاضل

فارابی هيئا نفسانی را که انسان با آنها خيرا و افعا جميله انجام میدهد فضاالل
میداند و کسی که صاحب اين هيئا نفسانی باشد ،اهل فضالل است( .همان ،ص  )11او
برای اين طبقه اهميت ويژهای قالل است ،به طوری که در صاور وفاا ياا قتال آناان
میگويد« :بايد بر أهل مدينه گريست و نوحه کرد که چنين شخصی را از دست دادهاند».
(همان ،ص  )01معلم اانی سه گروه را در زمره أفاضل ياد کرده است :حکيمان ،مُاتعقالالن

سال شانزدهم /شماره شصت و یکم  /بهار 92

و صاحبان انديشه در امور مهم.
ا حکيمان :آنان فيلسوفان و آگاهان به الوم نظریاند؛ زيرا با حکمات باه ساعاد و
کما حقيقی که معرفت به واجبالوجود است ،نالل شدهاند( .همان ،ص )01
ا متعقالن :در کتاب فصول المنتزعه در تعريف تعقل آمده است« :تعقل ابار اسات
از انديشۀ درست و استنباط اموری که برای امل ،بهتر و شايستهترند تا با آنها برای آدمی
خير بزرگ حقيقی و غايت شريف و فاضلی تمصيل گردد؛ بنابراين متعقل کسی است کاه
اقل املی خود را به کار بسته است تا به سعاد دست يابد .از آنجا که متعقل باه دنباا
نيل به سعاد و کسب خيرا است ،در زمرة أفاضل قرار میگيرد ،اما اگر متصف به رذالل
شود ،تعقل او استماله شده تبديل به خباات و حيلهگری میشود»( .همان ،ص )00
ا صاحبان انديشه در امور مهم :فارابی برای اين دسته از افراد از اصاطالح «جندة -
الرأی» ،انسانی که صاحب انديشۀ درست اسات ،يااد مایکناد .او درايانبااره مایگوياد:
«انسانی که در افعالش با فضيلت و خيرخواه است و سپس گفتارها و اقايد و انديشههاا و
مشور هايش به صور مکرر تجربه شده باشد که صميي و مستقيم و مساتمکم اسات،
چنين شخصی صاحب انديشۀ درست و در طبقۀ افاضل است»( .همان ،ص )01

 .2حملةالدین و ذوواأللسنة
19

فارابی اصنافی را که در نهاد فرهنگی بايد به رليس مدينۀ فاضله کمك کنند ،اين گونه

معرفی میکناد« :حمل الدين و ذوو األلسنة و منا الباءنو و الءلغنو و الشنراا و
الملحةّدن و الكتّوب و من يجاي مجااما»( :همان) حامالن و اامالن دين و اهل لسان
که همان خطيبان و بليغان و شااران و خوانندگان و نويسندگان و کسانیاند که در سالك
آنها قرار دارند.
نکتۀ درخور توجّه آن است که معلالم ااانی دو ويژگای مهام و اساسای را بارای تماام
گروههايی که متوليان فرهنگ جامعهاند ،تزم و ضاروری فار کارده و مقسام دانساته
است؛ اين دو خصيصه به ترتيب ابار اند از:
 .9حمل الدين :کسی که در جايگاه تبليغ ،خطابه ،نويسندگی و  ...مشاغو باه تاروي

 .2ذوواأللسة  :اين تعبير زيبا و نغز فارابی (اهال لساان) باه ويژگای دوم گاروههاای
فرهنگی اشاره دارد .مروّجان فرهنگ يك جامعه االوه بر آگاهی به احکام و ضوابط دينی
بايد بيانی شيوا داشته باشند تا بتوانند آموزههای دينی را به بهترين وجه باه ماردم منتقال
کنند .اهل لسان کسی است که هنر انتقا ارزش ها و مفاهيم االيه را در قالبهاای زيباا
دارد.
 .3مقدّرون

حاکم مسئوليت کارهای اجرايی را به اين نهاد واگذار کرده است .آنچه اهميت خااص
گروه مقدّرون را نشان میدهد ،اجرای ادالت بين افراد مدينه است؛ لذا بايد به الم حساب
و هندسه آگاهی تزم داشته باشند .البته وظيفۀ درمان مردم يا پيشبينی وضاع آب و هاوا
نيز بر اهده آنان است .همانطور که اشاره شد ،برقراری اادالت وظيفاۀ اصالی آناان در
مدينه است؛ از همينرو فارابی در ادامه به تشريي ادالت در جامعه میپردازد؛ او میگوياد:
«اد در مرحلۀ او ابار است از توزيع خيرا مشترکی که برای اهال مديناه اسات،
برای همه اهالی آن و سپس ممافظت از حقوقی که باين آنهاا تقسايم شاده اسات .ايان
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مسالل فرهنگی در جامعه است .شرط او آن آگاهی به مسالل دينی اسات .از آنجاا کاه
منظومۀ فکری فارابی تمت تأاير دين اسالم و تفکر شيعی است تروي معارف دينی را به
اساسی ترين انصر در فرهنگ مدينه دانسته است؛ ازاينرو مروّجاان و متولياان فرهنگای
جامعه ،ابتدا بايد آگاهی تزم به فرهنگ دينی آگاهی داشته باشند تا بتوانند در جهت تعليم
و تربيت ااضای مدينه موفق باشند.
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خيرا شامل سالمتی ،دارايی ،کرامت ،مقام ،مرتبه و ساير خيراتی است که افراد مدينه در
آن سهم داشته باشند»( .همان ،ص )30
 .4ماليّون

اين نهاد متولالی بخش اقتصادی در مدينه است .صنااتی کاه مسائوليت بخاش ماالی
مدينه را بر اهده میگيرد ،صنااتی است که با بهرهگيری از ديگر صنايع جزلی مایتواناد
ااارو و درآمااد باارای مدينااه بااه دساات آورد( .فننارابی ،0108 ،ص  )001فااارابی در
فصولالمنتزعه به بيان اصناف مختلف ماليّون می پردازد و میگوياد« :مااليون و متولياان
مسالل اقتصادی کسانیاند که در مدينه ما و سرمايه را کسب میکنند ،مانند کشاورزان و
دامپروران و تاجران و ديگر کسانی که به مشاغل اقتصادی مشغو اند»( .فنارابی،0110 ،
ص )66-60
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با توجه به مطالب فو می توان گفت معلم اانی در نظام سياسی مدينۀ فاضله ،ااالوه
بر توجه به فضالل اخالقی و نيل به سعاد  ،به مسالل اقتصادی و مالی نيز انايت داشاته
است .جامعهای که او ترسيم میکند ،يك جامعۀ واقعی است که به نيازهاای مختلاف آن
توجه شده است.
 .5مجاهدون

گروهی که وظيفه آنان جنگ در برابر دشمنان خارجی است ،گروهی که وظيفاهشاان
حفظ و حراست از نظم داخلی است.
فارابی پس از اينکه تمام ارکان مدينه خود را تأسيس کرد ،به گروه مجاهادون اشااره
میکند که برای حفظ دستآوردهای اصناف قبل و مهمتر از آن صيانت اصل نظام سياسی
از شرال دشمنان داخلی و خارجی ايجاد شده است( .همان ،ص )36
حکمت شهروندان از منظر افالطون
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حا پس از بيان ديدگاه افالطون و فارابی درباره طبقا و اصناف مدينه فاضله ديدگاه
اين دو فيلسوف را دربارة نقش حکمات در مديناه فاضاله و طبقاا آن پایمایجاوييم.
افالطون بر اساس نظريه نفس سه جزلی ،قالل به سه ناوع انساان متفااو اسات .او در
حقيقت انسانها را بر مبنای سرشت و طبيعتشان به طبقاا مختلاف تقسايم مایکناد.

«پوليتيای افالطون» سه طبقه دارد که طبقۀ حاکم اساسیتارين و مهامتارين آن اسات.
کسانی که شايستگی پيدا کردهاند که به طبقۀ حُکام راه پيدا کنند ،سرشاتی زريان دارناد.
(ناورزاده کرمانی ،0836 ،ص )111

به ااتقاد افالطون تنها زمامداران آرمانشهر او لياقت دستيابی باه کماات و فضاالل
واتی انسانی را دارند و فقط آناناند که میتوانند به مراتب االيه نفس (که کسب حکمت
باشد) نالل آيند .او در جایجای کتاب جمهور و با تعابير گونااگون فيلساوف را تعرياف
کرده است و فضيلت فيلسوف را حکمت دانسته است؛ چراکه تنها فالسفهاناد کاه قادرناد
حقيقت مثالی هرچيزی را بشناسند و از سرگردانی االم کثر خارج و به هستی سارمدی
که ايده نيك باشد ،واصل شوند.
افالطون هنگامی که در کتاب ششم جمهور صفا هشتگانه فيلسوفان را مینويسد،

سپاهيان طبقه دومِ پوليتيای افالطونی را تشکيل میدهند .وظيفۀ ايان گاروه دفااع و
ممافظت از شهروندان در مقابل دشمنان و اجانب اسات .افالطاون سرشات ساپاهيان را
سيمين دانسته است و فضيلت آنان را شجاات میداند .آنان بايد مطياع اوامار فيلساوف-
پادشاه باشد و همچون سگان نگهبان بر حفاظت از حريم مدينه و اموا اهالی آن بپردازند؛
ازاينرو زن و فرزند در اين طبقاه اشاتراکی اسات و ااضاای آن ماا و مناز شخصای
نخواهند داشت( .ناورزاده کرمانی ،0836 ،ص )110
افالطون سومين جز نفس را که مربوط به اميا شهوانی است ،با توده مردم انطباا
داده است که سرشتی مسين و آهنين دارند و در طبقۀ سوم پوليتيای او جاای مایگيرناد.
معرفت اين گروه در حدّ همين حواس مادی و ظاهری است و چون با جز دون نفس (که
اميا و شهوا است) سروکار دارند ،فضيلت اين گروه را ااتادا و خويشاتنداری لمااظ
کرده است( .همان)
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بيان میدارد که «تمام اينها مربوط به طبيعت و سرشت آنان است و خاصيتی است کاه از
هنگام تولد در نهادشان نهفته شده است» .ازهمينرو سعی دارد به مخاطاب بفهماناد کاه
حکمت و فلسفه مخصوصِ طبايع خاصی است و اين طبايعاند کاه شايساتگی زماماداری
دارند .اين امر تا حدی مهم است که افالطون الت تباديل حکومات آريستوکراسای (کاه
مد حکومتی مطلوب اوست) به حکومت تيموکراسی را زمامداران آينده میداند که طبايع
زرين از سيمين و آهنين را تميز نمیدهند( .افالطون ،0831 ،ص )0113-0113
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گروه ديگر بردگاناند که افالطون هيچ گونه احترام و تکريمی برای آنان قالل نيست،
حتی اين ارزش را ندارند که به يك طبقه اجتماای ممسوب شوند؛ ازهمينرو بردگاان را
شهروند نمیداند ،بلکه ابزاری برای آسايش بيشتر شهروندان مدينه میشمرد.
بنابراين با توجه به ضرور حکومت برای جامعاه و شارط حکمات بارای متصاديان
حکومت ،حکمت در مدينه فاضله جايگاه بلندی دارد .اگر حاکمان جامعه از حکمت بیبهره
باشند ،آن جامعه به سعاد راستين دست نمیيابد .طبقه دوم که سپاهياناند ،تزم است از
حاکمان حکيم اطاات کنند و از آن حمايت نمايند؛ ازاينرو در خدمت حکمت خواهند بود.
طبقه سوم که پيشهوراناند ،با درپيشگرفتن افت و خويشتنداری باه مقتضاای حکمات
امل کنند و هرچند حکيم نيستند ،حکيمانه امل کنند.
با توجه به توضيما فو روشن میگردد جايگاه حکمت در منظومه فکری افالطاون
مخصوص طبقه او (حاکمان و زمامداران مدينه) است و بقيه شهروندان مدينه به صور
فطری و طبيعی از اين فضيلت بزرگ بیبهرهاند .تنها کسانی شايستگی تربيت ديالکتيکی
و فراگيری حکمت را دارند که سرشت زرين داشته باشند و البته بقيه جامعه با تبعيت کامل
از حاکم حکيم سعاد خود را تضمين میکنند.
حکمت و شهروندان از منظر فارابی

معلم اانی طبقا اهل مدينه فاضله را با توجه به نيازهای مختلف جامعه (حوزههاای
فرهنگ و اقتصاد و دفاع و  )...پن قسم میداند .فارابی حکمت را در تمام ساطوح مديناۀ
فاضله ،از باتترين سطي جامعه گرفته تا پايينترين آن ،جااری و سااری مایداناد .حتای
ايشان الالت انسجام درونی مدينه را فراگيری حکمت دانسته است.
حکمت نظری شهروندان

اشيای مشترکی در بخش حکمت نظری وجود دارد که همۀ افراد مدينۀ فاضله بايد به
آنها آگاه باشند .فارابی در کتاب المِلّة اين مشترکا را به دو قسم آرا در اشيای نظری و در
اشيای ارادی تقسيم کرده است:
آرا در اشيای نظری
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معلم اانی در کتب مختلف خود به آرا و اصو اقايد مشترك شهروندان مدينۀ فاضاله

اشاره میکند .در اينجا سعی شده خالصهای جامع از آن آرا بيان گردد:
 .9آرای مربوط به خداوند متعا (سبب او ) و صفا او؛
 .2آرای مربوط به موجودا روحانی؛
 .3آرای مربوط به چگونگی آغاز االم و اجزا و مراتب آن؛
 .9آرای مربوط به تکوين انسان؛
 .2آرای مربوط به رليس او و چگونگی و چيستی وحی؛
 .9آرای مربوط به جانشينان رليس او ؛
 .9آرای مربوط به ابرار و انسانهايی که پيشوای مردماند؛
 .8آرای مربوط به مدينۀ فاضله و شناخت اهالی آن؛
 .1آرای مربوط به مدينۀ غيرفاضله و آگاهی از سرانجام آنها؛
 .91آرای مربوط به مو و حيا پس از آن( .فارابی ،0136 ،ص  .10-11همو،0110 ،
ص )018-011

قسمت دوم حکمت نظری در خصوص آرای ارادی شاهروندان مديناۀ فاضاله اسات؛
فارابی در کتاب المِلّة آنها را به چهار قسمت تقسيم کرده است:
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آرا در اشيای ارادی

 .9آرای ارادیای که انبيا و پادشاهان فاضل و رؤسای نيکو و امامان هدايت و حاق را
(که در زمان گذشته بودهاند) توصيف میکند ،کارهای نيك آنان را میشناساند و سرنوشت
آنان و پيروانشان را از مدينهها و امتهای مختلف بيان میکند.
 .2آرای ارادیای که پادشاهان فرومايه و رؤسای تبهکار سلطهگر از اهال جاهليات و
پيشوايان گمراهی (که در گذشته بودهاند) و نيز کارهای نادرستشان را توصيف مینمايد و
سرنوشت آنان و پيروانشان از مدينهها و امتهای مختلف را بيان میدارد.
 .3آرای ارادیای که به توصيف پادشاهان فاضل و رؤسای نيکو و امامان حق در زمان
حاضر و کارهای نيك آنان می پردازد.
 .9آرای ارادیای که رؤسای تبهکار و پيشاوايان گمراهای و اهال جاهليّات در زماان
حاضر و کارهای بدشان را مینمايد.
از ديدگاه فارابی ،تمام آرای دهگاناه نظاری و آرای چهارگاناه ارادی از اصاو اقاياد
919
اساسی شهروندان مدينۀ فاضله است .همه بايد در فراگيری اين آرا بکوشند تا بتوانند اتماد

و انسجام درونی مدينه را برای نيل به سعاد حفظ کنند( .فارابی ،0136 ،ص )10
حکمت عملی شهروندان

فارابی االوه بر ارتقای حکمت نظری شهروندان معتقد است اهالی مديناه در حکمات
املی و افعا نيز بايد بکوشند و در اين زمينه مشترکاتی را داشته باشند .او در کتاب المِلّ
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پس از بيان اصو و آرای مشترك به بيان حکمت املی و افعا فاضله می پردازد:
 .9افعا و گفتارهايی که خداوند تعالی را تعظيم و تمجيد میکند (ابادا ).
 .2افعالی که سبب تعظيم موجودا روحانی و ماللکه است.
 .3افعالی که پيامبران و پادشاهان فاضل و رؤسای نيکاو و اماماان هادايت را کاه در
گذشته بودهاند تعظيم مینمايند (وتيت).
 .9افعالی که سبب تقبيي پادشاهان فرومايه و رؤسای تبهکار و پيشوايان گمراهی کاه
در گذشته بودهاند میگردد (برالت).
 .2کليه افعالی که انسان شايسته است با خود يا ديگران در نظام مدينۀ فاضاله انجاام
دهد (معامال )( .همان ،ص )16
معلالم اانی در نهايت میگويد :ملتی فاضله است که جملگی شرايط فو اام از حکمت
نظری و املی را دارا باشد و شهروندان آن حکمت را چه در مقام نظر و چه در مقام امل
در تمام شئونا زندگی خويش جاری سازند.
فارابی نقش درخور توجهی برای حکمت در مدينه فاضله قالل شده است و آن را برای
همه طبقا مدينه فاضله تزم شامرده اسات .در نظار فاارابی حکايم حقيقای و متعقالال
اَلَیالتالمام همان نبی است ،اما ديگران نيز بايد از حکمت بهرهای داشاته باشاند .کمتارين
بهره از حکمت آن است که آرای مشترك يادشده را بدانند .البته فارابی بار آن اسات کاه
همه شهروندان نمیتوانند به امور يادشده معرفت يکسان داشته باشند .اين امور به دو نمو
شناخته میشوند و میتوان گفت دو نوع معرفات وجاود دارد :معرفات حقيقای و معرفات
مثالی.
معرفت حقيقی آن است که امور يادشده به همان نموی که موجودند در نفس ارتساام
پيدا کنند و انسان آنها را با برهان و با بصالر خود ببيند .اين ناوع معرفات از آن حکماای
مدينه است (فراموش نشود منظور فارابی از حکما در درجه نخست انبيا هساتند) .معرفات
مثالی آن است که مثا های امور يادشده در نفس حاصل شود .چنين معرفتی برای کسانی

حاصل میشود که تابع حکما باشند ،به آنان ااتماد داشته باشاند و تصاديقشاان کنناد.
درواقع حکما پس از آنکه امور يادشده را شناختند ،اين شناخت را با مثا ها به پيروان خود
منتقل میسازند و آگاهشان میکند؛ (فارابی ،0110 ،ص  )018بنابراين فارابی بر آن است
که همۀ شهروندان مدينه فاضله بايد بهرهای از معارف حکمی داشته باشند ،ولاو باه نماو
مثالی و تبعی.
بررسی مقایسهای آرای افالطون و فارابی در مورد نقش حکمت در مدینه فاضله

نسبت حکمت و شهروندان مدینه فاضله از دیدگاه افالطون و فارابی

در مقايسه افکار اين دو فيلسوف ،تفاو هايی دربارة جايگااه حکمات نازد شاهروندان
مدينۀ فاضله به چشم میخورد:
اوّ  :تلقی افالطون از حکمتی که حکيمان بايد بياموزند ،با تلقی فارابی متفاو است.
در نظر افالطون منظور از «حکمت» ،معرفت به مثال باهوياژه مثاا نياك اسات .او بار
ديالکتيك که برترين جز حکمت است ،تأکيد کرده .اما از ديد فارابی حکمت معرفات باه
حقايق هستی بهويژه مبدأ و غايت هستی ،الل اولی و سعاد حقيقی انسان است .فارابی
با تفصيل بيشتری از معارف حکمی مورد نياز سخن گفته است.
دوم :در مدينۀ افالطون فقط ادة معدودی از شهروندان (به دليال سرشات و طبيعات
زرينشان) لياقت فراگيری حکمت را دارناد .ايان طباايع تنهاا از مياان کودکاان گلچاين
میشوند تا برای زمامداری تربيت شوند .اما بقيه طبقا مدينه (به سبب سرشت سيمين يا
مسين و آهنين) شايستگی دريافت حکمت را ندارند و بايد تابع و مطيع اوامر حاکم باشند.
اما فارابی نهتنها راه کسب حکمت را در تمام سطوح مدينه برای شهروندان باز گذاشته
است ،بلکه تأکيد دارد تمام اهالی مدينه بايد در حکمت نظری و املی اشتراكهايی داشته
باشند تا انسجام درونی مدينه ممفوظ بماند و تمام شاهروندان بتوانناد در جهات ساعاد
حقيقی گام بردارند.
سوم :جامعۀ افالطونی دارای نظامی کامالً بسته و طبقهبندیشده است ،بهطاوری کاه
قابليت ارتقای شهروندان از طبقهای به طبقۀ ديگر وجود نادارد .درحقيقات شاهروندان در
نظام سياسی افالطون از همان ابتدای تولد بر اساس سرشتها و طباايع مختلاف تقسايم
میگردند و تا آخر امر حق ورود به مراحل باتتر را ندارند.
اما در منظومۀ فکری فارابی ،اگر چه افراد با استعدادهای متفاو آفريده شادهاناد ،راه
کما و رسيدن به مراتب االيه برای تمام شهروندان باز است .درواقع تمام اقشاار جامعاۀ 913
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فارابی اين فرصت را دارند که با تالش و کوشش به واتترين فضالل انسانی دست يابناد،
استعدادهای بالقوّه خويش را به فعليت برسانند و حتی ارتقا بخشند .چون فارابی تمت تأاير
تعاليم اسالمی بوده است ،مالك و ارزش تاالشِ خاود شاخص در رسايدن باه کماات
انسانی است ،نه طبيعت و استعداد و سرشت فطری که افالطون بيان میکرد.
چهارم :تکريم و احترام در آرمانشهر افالطون بر اساس طبايع افراد است؛ ازهماينرو
طبقه سوم که سرشتی آهنی و پست دارند و تمام هدف آنان ارضای شهو و مسالل دون
جسمانی است ،از هر نوع نگاه ارزشمدارانه و ممترمانه بیبهرهاند .گروه بردگان نيز اصالً
شهروند ممسوب نمی شوند .آنان به منزله ابزار و آلتی برای آسايش ديگاراناناد و لياقات
هيچگونه تکريمی را ندارند.
در نگاه فارابی تمام سطوح اجتماع از باتترين طبقه گرفتاه تاا پاايينتارين ساطي ،از
اقويای شهروندان تا ضعفا ،شايسته تکريم و احتراماند .فارابی به لماظ اينکه از منظر ديان
اجتماع فاضلۀ خود را بنا کرده است ،همۀ انسانها را در هر حرفه و شغلی که باشند ،درخور
تکريم میداند و برای هويّت انسانی هر شخصی جايگاه ويژهای قالل است.
نتيجهگيری

اين نوشتار به بمث از حکمت و شهروندان مديناه فاضاله اختصااص يافات و تفااو
بنيادين منظومۀ فکری افالطون و فارابی در اين موضوع بررسی گرديد .هار دو فيلساوف
کوشيدهاند با استفاده از حکمت ،نظمی خاص را در دولت  -شهر آرمانی خود حاکم کنند.
فيلسوف يونانی برای وصو به اين هدف ،افراد شهر خود را به اجزای روح آدمای تمثيال
کرد .معلم اانی برای نيل به همان غايت ،ااضای مديناه فاضاله خاود را باه بادن تاام و
صميي آدمی تشبيه نمود .افالطون يادگيری و بهرهمندی از حکمت را مخصاوص طباايع
زرين دانسته است؛ چراکه اين افراد در آينده شايستگی زمامداری و حاکميات بار ماردم را
دارا هستند .اما طبقا ديگر آرمانشهرِ او (به دليل سرشت مسی يا آهنی) نااگزير از ايان
فضيلت بینصيب خواهند ماند .معلم اانی با بهرهگيری از منابع وحيانی برای تمام ساطوح
جامعه تَشَخُّص قالل بود و همه شاهروندان مديناه فاضاله را شايساتۀ فراگياری حکمات
میدانست.
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