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 نویسنده ایرانی شهرسازی مشارکتی در آراء ابونصر فارابی-ردیابی الگوی اسالمی

 حیدریمحمّدجواد 

دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه 

 هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران
 06/09/1399تاریخ پذیرش:                                                                                     09/08/1399تاریخ دریافت:   

 چکیده

باشد. در جهان های مختلف میها و تمدّنشهر یکی از وجوه اشتراک مردمان اکثر فرهنگرمانسودای تشکیل آ

ی فاضله را ارائه کرد. وی که شهر یا مدینهی آرماناسالم نیز، حکیم ابونصرفارابی، اولین فیلسوفی بود که ایده

ی از عوامل اصلی در دستیابی به مدینهگیرد، یکی ی خود از مثال جسم سالم انسان بهره میبه منظور تبیین ایده

توان یکی از علّل اصلی شکست آن را میتوجّهی بهداند. اصلی که بیفاضله را مشارکت و تعاون اعضای آن می

باشند، به شده میای از الگوهای غربی منسوخها که گرتههای شهری در کشور دانست. در این طرحطرح

که مشارکت شهروندان، نه تنها شود. حال آنتهیه و اجرا توجّه نمی مشارکت شهروندان در طول فرآیند

دهد. موضوعی ها را نیز کاهش میی اقتصادی اجرای آنباشد، بلکه هزینهها میی موفقیّت طرحکنندهتضمین

داند. یی فاضله مگیری مدینهرا از عوامل اصلی در شکلشده و آنرا متذکّرها پیش، اهمیّت آنکه فارابی قرن

بنابراین در این مقاله، به بررسی موضوع مشارکت شهروندان در امور شهری از دیدگاه فارابی پرداخته شده 

ایرانی شهرسازی مشارکتی از نظر -اسالمیی الگوی ردیابی و ارائه است، تا ضمن تبیین اهمیّت این موضوع، به

شهری ساالری در انتخاب مدیران، جهانتعاون، شایستهمداری، خواهی، اخالقفارابی اقدام گردد. فارابی عدالت

ی امور شهرها های مشارکت شهروندان در ادارهپذیری و اطاعت از زعیم مدینه را از راهاندیشیدن، جامعه

ی گردآوری آطالعات داند. بر این اساس، روش پژوهش حاضر، تاریخی، توصیفی و تحلیلی بوده و شیوهمی

 باشد.می مبتنی بر روش اسنادی

 واژگان کلیدی: مشارکت، فارابی،آرمانشهر، مدینه ی فاضله، شهرسازی مشارکتی.
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 . بیان مسأله1

ی نوینی نیست. بلکه در طول تاریخ با ابعاد مختلف زندگی ی امور شهرها پدیدهمشارکت شهروندان در اداره

شهرهای یونان -توان به دولتمشارکت شهروندی را می های تاریخیاجتماعی انسان پیوند داشته است. ریشه

ی امور جامعه، شرکت (. استدالل ارسطو بر این بود که کسی که در اداره42: 1392باستان نسبت داد )حسینی، 

که یک انسان واقعی باشد، بایستی یک شهروندفعّال در نداشته باشد، یا حیوان است یا خدا. فرد برای این

های مشارکت شهروندی در حدّ نخبگان سیاسی (. در تمدّن رومی نیز رگه6: 1994)کالرک، اش باشدجامعه

(. در کشور ما 27: 1380حسینی، )نجاتیاندی سیاسی نداشتهی مردم نقشی در جامعهشود و تودهمشاهده می

نظام مقدّس جمهوری  گیریای که تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی و شکلهای پدرساالرانهحکومت ایران نیز

حال ساالر و مشارکت اجتماعی مردم نداشتند. با ایناند، اعتقادی به حکومت مردماسالمی حکمروایی کرده

گردید که رسالت نهادی میهای مردمگیری ارگاندوستی و تعاون حاکم بر جامعه، موجب شکلفرهنگ نوع

 نوعان بود.ها، حمایت از هماصلی آن

ی آرمانی مورد توجّه برخی از ی اسالمی، دستیابی به جامعهبه ایران و بالندگی فقه و فلسفهبا ورود اسالم 

ی فاضله را در حکمت اسالمی ی مدینهچون فارابی قرار گرفت. وی که برای اولین بار ایدهحکمای مسلمان هم

ی فاضله های اصلی مدینهآمیز را از ویژگینمود، تعاون، عدالت، محبّت و الفت، زندگی مسالمتمطرح می

پذیر است که شهروندان با یکدیگر انس و الفت داشته و شمارد و معتقد است دستیابی به آن زمانی امکانبرمی

ی فاضله همکاری نمایند. فارابی، اولین فیلسوف در جهان در امور مختلف جامعه با یکدیگر و با زعیم مدینه

ها و اصولی یونان باستان و ممزوج نمودن آن با شریعت اسالم، ویژگیاسالم بود که با الهام از آرای حکمای 

ها بر نقش و اهمیّت شهروندان در خلق و تداوم حیات ی فاضله ارائه کرده است که در اغلب آنرا برای مدینه

ی نهمدی»باشد. شهر تأکید شده است. همچنین تعریف وی از مدینه فاضله نیز امیخته با اصل اساسی میآرمان

فاضله شبیه بدن کامل و سالم انسان است که اعضای آن جهت تکمیل و تداوم حیات موجود زنده با یکدیگر 

شناسند و ی فاضله، اجتماعی است که افراد آن سعادت را میمدینه»(. یا 83: 1366)فارابی، «کنندیاریگری می

: 1382اردکانی، )داوری«تعاون و همکاری دارندها را به این غرض و غایت برساند، با یکدیگر در اموری که آن

آل برای رسیدن انسان به کمال، سعادت و خلود نفس ای ایدهی فاضله، وسیله(. از دیدگاه فارابی مدینه170

توان گفت که طور کلّی میاست؛ با این شرط که شهروندان آن با یکدیگر تعاون و همکاری داشته باشند. به

ی امور شهر ها و ادارهگیریی را در گروه مشارکت شهروندان در تصمیمی فاضلهبه مدینه معلّم ثانی دستیابی

شود و عامل اصلی در عدم داند. مفهومی که امروزه در متون شهرسازی با عنوان شهروند فعّال از آن یاد میمی

ها، فارابی از پس قرنباشد. گو این که شده میهای شهری در رسیدن به اهداف از پیش تعیینتحقّق طرح

های شهروند ردیابی ویژگیای برای شهرهای عصر شهر پیچیده است. لذا پژوهش حاضر بر آن است با نسخه

ی ی امور جوامع شهری، به ارائهفعّال در آثار و آراء فارابی و تبیین نقش و اهمیّت مشارکت شهروندان در اداره

 ی همّت گمارد.ایرانی از شهرسازی مشارکت-الگویی اسالمی
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 ها و روش پژوهش. اهداف، پرسش2

اساس اهمیّت تحقیق حاضر را که برآمده از باشد. بر ایناهداف هر تحقیقی مبیّن اهمیّت انجام آن تحقیق می

تواند مورد توجّه قرار بگیرد: اول، از نظر تبیین نقش مشارکت باشد، از دو جنبه میاهداف غایی انجام آن می

 دار انسانمحور و دوستگیری شهرهای انسانمدیریّت شهرهای کشور و اهمّیّت آن در شکلشهروندان در 

زیرا  شهر(. دوم، از نظر نقش واالی انسان در اندیشه فارابی و محوریّت او در پدیدآمدن مدینه فاضله.)آرمان

ی فاضله باید شایق به کماالتی هبر آن که زعیم مدینی فاضله، عالوهیابی به مدینهفارابی معتقد است برای دست

ها، ره به سعادت خواهند برد. بر باشد، در مقابل شهروندان نیز تکالیفی بر ذمّه دارند که در صورت رعایت آن

 این اساس، سواالت مطرح در تحقیق حاضر عبارتند از:

 باشد؟ی فارابی دارای چه صفات و خصوصیاتی میی فاضلهمدینه -1

 ، شهروندان چگونه می توانند در اداره امور شهرها مشارکت نمایند؟از نظر فارابی -2

 اینبر باشد. کاوانه)تحلیلی( می)توصیفی( و ژرفروش پژوهش حاضر، تبارشناسانه)تاریخی(، پدیدارشناسانه

شد، سپس برداری از اسناد تاریخی، آثار فارابی و منابع مرتبط، اقدام آوری و مطالعه و فیشاساس، ابتدا به جمع

بندی و تحلیل گردید. روش گردآوری ی قبل ترکیب، جمعدر راستای نیل به هدف پژوهش مطالب مرحله

باشد. در این پژوهش در راستای پاسخگویی به ای میها نیز به پیروی از ماهیّت پژوهش، روش کتابخانهداده

ثار حکیم فارابی، به بررسی تطبیقی آثار ای و بررسی آسواالت تحقیق، ضمن انجام مطالعات اسنادی و کتابخانه

 ی موضوع فراهم آید.ی همه جانبهمرتبط با موضوع تحقیق پرداخته شده است تا امکان مطالعه

 . چارچوب نظری تحقیق3

(. Oxford, 2003)شودمشارکت در معنای لغوی آن، به همکاری کردن و درگیرشدن در یک فعالیت اطالق می

ی داوطلبانه، آگاهانه، آزادانه، مسئوالنه و لعات شهری، بر اهدافی ناظر است که جنبهی مطامشارکت در عرصه

ی مفهوم مشارکت به منزله 1950ی رود. از دههفعّاالنه داشته و از سازوکارهای اعمال قدرت به شمار می

در دستیابی به های شهری ها و طرحمفهومی مهمّ در مباحث اجتماعی و شهری مطرح شد. زیرا شکست برنامه

ها، های مردمی در طرّاحی، اجرا و ارزیابی برنامهاهداف خود، این تصوّر را تقویت کرد که فقدان مشارکت

کند. بر این اساس، پارادایم شهرسازی مشارکتی شکل گرفت. پاردایمی که در ها را فراهم میی ناکامی آنزمینه

ها ی موفقیّت طرحکنندهه، مشارکت شهروندان را تضمینهای مدرنیستی و آمرانمقابل شکست روزافزون طرح

 کرد.ها معرّفی میو برنامه

اسالمی همچون -ها پیش از طرح مفهوم مشارکت شهروندی در مغرب زمین، اندیشمندان ایرانیکه قرندر حالی

را ضامن بقای های خود مطرح کرده و آنابونصر فارابی ضرورت توجّه به این رویکرد را در آثار و اندیشه

برد کار میرا به« تسالم»ی واژه "آراء اهل المدینة الفاضلة"اند. وی در این زمینه، در کتاب جامعه معرّفی نموده

کند و پیشبرد امور مردم طور بالقوّه بر موضوع مشارکت تأکید میآمیز است و بهکه به معنی همزیستی مسالمت

 (.14: 1391)پوراحمد و همکاران، داندت به یکدیگر میرا محتاج به معاونت و کمک امّت و ملّ
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 ی تحقیق. پیشینه4

، معتقد است فارابی راه رسیدن به سعادت و "ی فارابیی فاضلهاخالق در مدینه"ی رضا مدرّسی در مقالهسید

ی فهداند و وظیی اخالقی است، میکمال را در زندگی جمعی تحت ریاست حکیم فاضل که دارای صفات ویژه

ی ی ارکان مدینهاهالی مدینه را در اطاعت محض از ریاست مدینه دانسته است. از نظر وی، اخالق در همه

 (.75: 1391)مدرسی، رودفاضله، یکی از امور اساسی به شمار می

انسان ی فارابی بر اصالت ی فاضلهابتنای مدینه"ای با عنوان اِشیانی در مقالهقاسم مقدّم و محمدرضا محمّدی

ی ی فارابی اصل است و تمام ساختارهای مدینه بر پایهی فاضلهانسان در مدینه»اند:، آورده"متّصل به وحی

ی فارابی های وجودی او شکل گرفته است. این اصالت انسان در اندیشهمعرفت عقالنی و وحیانی به ساحت

ی موجودی منقطع از مبادی خود فرض کند ابهبه هیچ وجه به معنای اصالت انسان مستقل نیست تا او را به مث

ی این فیلسوف بر فصل ناطقیّت انسان تأکید و جامعه را بر همین اساس بنا سازد. اصل بودن انسان در اندیشه

ی وی، هم در بُعد اخالق، قانون، فرهنگ، معرفت و هنر و هم در تعریف مفاهیم ی فاضلهرو مدینهدارد. از این

مالً بر اساس دو الگوی عقل و وحی شکل گرفته است، تا انسان را از گذر زندگی روزمرّه کمال و سعادت، کا

 (.51: 1395اِشیانی، )مقدّم و محمدی«در مدینه به سعادت مورد نظر فیلسوف و نبی سوق دهد

معتقدند  "وزی آنی فارابی و مفهوم امری فاضلهمدینه"ای با عنوان گالیا کورمانگالیوا و اصالن آذربایف در مقاله

ای با مبانی بسیار محکم و استوار را ی فاضلهی مدینهها پیش ایدهکه فارابی، اندیشمند بزرگی است که قرن

ی پروژه های پایداری سیاسی در مناطق ناپایدار ارائه داد؛ که در دنیای معاصر نیز به عنوان الگویی برای توسعه

ی فارابی ی فاضلهمذهبی مورد استفاده قرار گیرد. اخالق در مدینههای های اجتماعی و درگیریو سکونتگاه

های ی فرهنگکند. فارابی فیلسوفی بود که اخالقیّات را توسعه داد و بر نقش آن در توسعهنقش مهمّی را ایفا می

 (.88: 2016)کورمانگالیوا و آذربایف، شهری تأکید کرد

نوشته است؛ متفکرّان و فیلسوفان زیادی در غرب  "وم اخالق در شهرمفه"ی یر نانو در بخشی از مقالهدکتر پی

شهر فارابی وجه افتراق ی آرماناند. ولی ایدههای آن پرداختهشهر و ویژگیو شرق جهان، به مفهوم آرمان

رد و دا -باشدنوعی وامدار او میی خود را بهکه فارابی نظریه -ای با نظرات اسالف خود، حتّی افالطون عمده

 (.37: 2012)نانو، مداری در شهر آرمانی خویش داردآن تأکیدی است که وی بر اخالق و اخالق

ی ی فاضلهآورده است: مدینه "ی شهروندی در ایرانفارابی و سیر اندیشه"دکتر محمدمنصور فالمکی در کتاب 

ی دست معلّم ثانی تواند بود، به ادهای که تنها زهای اجتماعی و اداری، به کمال و به گونهفارابی به کیفیّت

اداری -های اجتماعیای برای شناخت فضای مکانی را که آن کیفیّتکند. ولی زمینهشکلی بالفصل اشاره می

ی خاص برای کسانی است دهد. امّا این نه اشکالی برای همگان که مسألهدست نمییابند، بهاش تحقّق میدرون

فالطون و سنت آگوستین و یا با توماس مور یا شارل فوریه مقایسه نمایند)فالمکی، که بخواهند فارابی را با ا

1385 :164.) 
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 . ضرورت تشکیل اجتماع از نظر فارابی5

گوید که انسان طبعاً و فطرتاً اجتماعی فارابی در مقام بیان ضرورت تشکیل اجتماعات انسانی، همچون ارسطو می

داند. در واقع فارابی معتقد اء و پایداری زندگی انسانی، حتمی و ضروری میبودن او را برای بقاست و اجتماعی

ها بدون کشاند نیازهای طبیعی اوست. انسانافکند و به زندگی گروهی میچه انسان را به تکاپو میاست؛ آن

پذیر نیست. نتوانند نیازهای خود را ارضا کنند و این امر، جز از طریق روابط اجتماعی امکایاری دیگران نمی

آید، ها برنمیی انجام آنبنابراین انسان برای بقای خود به چیزهای بسیار نیازمند است که به تنهایی از عهده

بلکه نیازمند به گروهی است که هریک، نیازی از نیازهای او را برآورده سازد. تمام افراد جامعه دارای چنین 

رسد؛ مگر به مدد اجتماعاتی که در امور، مددکار یکدیگر ری نمیرو آدمی به کمال فطوضعیّتی هستند. از این

(. 251: 1385)فارابی، باشند و در رفع نیازهای یکدیگر اقدام کنند تا هم جامعه برپا باشد و هم به کمال برسد

ی ی خاصّگونه که هر یک از اعضای بدن دارای وظیفهکرد. همانفارابی جامعه را به موجودی زنده تشبیه می

باشند. بنابراین از نظر فارابی جامعه دارای ساختی طبیعی های مشخّص میاست، اعضای جامعه هم دارای نقش

عبارت دیگر، سازگاری اجتماعی وقتی تحقّق گیرد. بهاست و اختالفات طبقاتی از ذات با فطرت افراد مایه می

ی خویش ند و برخی، برخی دیگر را مسخّر ارادههایی داشته باشیابد که افراد از نظر مراتب اجتماعی تفاوتمی

ی انواع مراکز باشد که دربارهی مسلمان می(. فارابی یکی از نخستین فالسفه21: 1370)یوسفیان، گردانند

: 1392زاده، بندی شده ارائه داده است)سلطانصورت طبقههای خود را بههای زیستی دیدگاهجمعیّتی و مجتمع

بیان کرده است: اجتماع وسیله است؛ نه هدف. هدف رسیدن به  "آراء اهل المدینة الفاضله"(. او در کتاب 50

(.فارابی نظام اجتماعی خود را بر اساس 143: 1393کمال است که سعادت دنیا و آخرت بدان تأمین شود)بیات، 

همان امام باشد، ضروری نهاده است و برای برپا بودن اجتماع، وجود معلّم را که « عالم اصغر»و « عالم اکبر»

دانیم در تشیّع اعتقاد بر این است که باید امام بر اجتماع اشراف کامل داشته باشد. بنابراین داند. چنان که میمی

درست »گوید: (. هانری کوربن می417: 1387)مشکات، ی سیاسی او آشکار استگرایش کامل شیعی در فلسفه

ی فضایل انسانی و فلسفی را به او عطا کرده، همان افالطونی رابی همهخواهد بود که بگوییم شهریاری که فا

ی ی فاضله( و برخی دیگر نیز معتقدند مدینه232: 1380کوربن، «))ص( را بر تن کرده استاست که قبای محمد

ه را با دید فلسفی و در قالب آرمانشهری بازسازی کردباشد که آنالنبی میفارابی در واقع همان مدینة

(. معلّم ثانی، انواع اجتماعات را بر حسب ترکیب، پیچیدگی و تنوّع روابط درونی به 10: 1380است)احمدی، 

 کند:دو نوع تقسیم می

کردن نیازهای خویش باشند را اجتماع کامل الف( اجتماعات کامل: فارابی اجتماعاتی که مردم آن قادر به مرتفع

 کند:به سه دسته تقسیم می گونه از اجتماعات راداند. وی اینمی

گر همدیگر شده و همه یاریهای بسیاری تشکیلها و امّت: عبارت است جوامعی که از ملّتی عظمیجامعه

 باشند و در قسمت آباد زمین سکنا داشته باشند.

 ای است که از اجتماع یک ملّت در بخشی از قسمت آباد زمین به وجود آمده باشد.: جامعهی وسطیجامعه
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که جزئی از محلّ سکونت آن  -ای از افراد یک امّت در یک شهرای که از سکونت عدهجامعه ی صغری:جامعه

 به وجود بیاید. -امّت است 

های خود نباشند. تنهایی قادر به رفع نیازمندیاجتماعات غیرکامل: اجتماعاتی را گویند که مردم آن به -ب

ی دِه)تجمّع گروه یا قبیله، طایفه و ... در یک بخش ویژه(، اردستهفارابی این دسته از اجتماعات را به چه

)تجمّع و همزیستی اعضای خانواده ها( و منزلای از مردم(، کوی)تجمّع تعداد اندکی از خانهمحلّه)تجمّع دسته

 کند.هم( تقسیم میبا

 ی فارابیی فاضلههای مدینه. ویژگی6

مکاری در اموری است که موجب رسیدن به خیرات و نیل به سعادت فارابی اجتماعی را که هدف اصلی آن ه

کردن کردن آدمی از سعادت و نزدیکنامد و آن جماعتی را که هدف اصلی آن دورمی "ی فاضلهمدینه"هست، 

ی خود را مجموعه (. فارابی مدینه47: 1372رو، نامد)خوشمی "ی غیرفاضلهمدینه"او به شرارت و بدی است را 

عبارت دیگر، هرگاه عضوی اند. بههم مرتبطکند که اجزای آن همانند عضو آلی یا کالبد زنده بهلّی مجسّم مییا ک

 پردازند.دهند و به مراقبت از او میرنجور شود، اعضای دیگر از خود واکنش نشان می

 بـنی آدم اعضـای یک پیکـــرند          کـه در آفرینـــش زِیک گوهــرنـد

 چو عضوی به درد آورد روزگـار           دِگـر عضــوها را نمانــد قــــرار)سعدی(       

ای بر پیدایی کارکردگرایی شد. بنابراین، نظر نامند که خود از جهاتی مقدّمهمی "ارگانیسم"این دیدگاه را امروزه 

 گونه خالصه کرد:توان اینی فاضله را میفارابی در مورد مدینه

منظور رفع نیازهای فردی و افراد انسانی از روی فطرت و همچنین از روی اراده و اختیار به اجتماع -الف

 گیرد.جمعی صورت می

منظور های بین اعضای جامعه بهی فاضله بر اساس تعاون، مشارکت و تقسیم کار و توزیع مسئولیتمدینه -ب

 شود.رفع نیازهای فردی و اجتماعی تشکیل می

ی آموزش ی حکومت، تالش در جهت برقراری و حفظ امنیّت، آرامش و گسترش شبکهیفهترین وظاصلی -پ

های مناسب در ضمن تقسیم کار ها برای واگذاری مسئولیتمنظور کشف استعدادها و پرورش آنو پرورش به

 ی فاضله عبارتند از:(. اجزاء و طبقات مدینه63: 1388)ساروخانی و طالبی، است

 اند.ی حکما و اندیشمندانی که در امور و مصالح کلّی مدینه صاحب رایافاضل: یعن -الف

 حامالن دین: یعنی خطیبان، مبلّغان، شاعران، موسیقی دانان، نویسندگان و ... . -ب

 گیران: یعنی مهندسان، پژشکان، منجّمان و ... .حسابرسان و اندازه -پ

 مجاهدان و جنگاوران و نگهبانان. -ت

 (.66ق:  1405)فارابی، نی کسب کنندگان اموال مانند کشاورزان و فروشندگانمالیّون: یع -ث
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 ی فاضله برانسان. ابتناء مدینه1-6

ی ریزی یک مابعدالطبیعهتنها در طرحباشد که همّت خود را نهی اسالمی میفارابی یکی از تأثیرگذارترین فالسفه

ی انسان متّصل به خدا ای الهی و عقالنی بر پایهجامعهای برای ساخت را مقدّمهمنسجم صرف کرده، بلکه آن

توان باز ی نفس میشناسی فارابی سه نوع انسان را نسبت به هر یک از قوای مدرکهقرار داده است. در انسان

انسان دارای قدرت »رود. ، انسانی است که در سطح حیوان است و از حسّ فراتر نمی«انسان حسّی»شناخت. 

تواند همچون شاعری ذهن خود را ز طرفی قدرت تخیّل و ترکیب محسوسات غایب را دارد و میکه ا« تخیّل

تواند در واالترین وجه آن همچون نبی از گذشته و آینده خبردار شود و در پرواز دهد و از سوی دیگر می

)صبوریان، شودکه فیوضات الهی به وساطت عقل مستفاد به عقل منفعل او افاضه می« حکیم فیلسوف»نهایت 

گوید بخش مرئی انسان کند و می( و در جای دیگر انسان را به دو بخش آشکار و پنهان تقسیم می80: 1390

تر از بخش اول)بخش باشد و بخش دیگر که قویشامل کالبد ظاهری و اعضا و جوارح قابل رویت انسان می

اِنَّ االنسان »کند. ل و ادراک ترغیب و تشویق میباشد که انسان را به انجام اعماباشد، روح او میمرئی( می

لمنقسم الی سرّ و علن. امّا علنه فهو الجسم المحسوس باعضائه و انشاجه و قد وقف الحسّ علی ظاهره و دلّ 

التّشریح علی باطنه. وَ اَمّا سِرُّه فَقوی روحه. انّ قوی روح النسان تنقسم الی قسمین: قسم موکّل بالعمل و قسم 

ی فارابی اصل است و تمام ساختارهای مدینه  ی فاضله(.انسان در مدینه74ق:  1405فارابی، «)ل باالدراکموکّ

ی های وجودی او شکل گرفته است. این اصالت انسان در اندیشهوحیانی به ساحت-ی معرفت عقالنیبرپایه

ی موجودی منقطع از مبادی به مثابههیچ وجه به معنای اصالت انسان مستقل از مبدأ نیست تا او را فارابی به

ی معلّم ثانی، بر فصل بودن انسان در اندیشهخود فرض کند و جامعه را نیز بر همین اساس بنا سازد. اصل

ی وی هم در بُعد اخالق، قانون، فرهنگ، معرفت و هنر و ی فاضلهرو، مدینهناطقیّت انسان تأکید دارد. از این

سعادت، کامالً بر اساس دو الگوی عقل و وحی شکل گرفته است تا انسان را از  هم در تعریف مفاهیم کمال و

: 1396اِشیانی، گذر زندگی روزمرّه در مدینه به سعادت مورد نظر فیلسوف و نبی سوق دهد )مقدّم و محمدی

51.) 

 ی فاضلهی شهروندان مدینه. دیدگاه فارابی درباره2-6

داند. همچنین ی فاضله را در حکم قلب تن میکند و زعیم مدینهی تشبیه میی فاضله را به تن آدمفارابی مدینه

اند، اعضای مدینه نیز همین طور است. های طبیعی مختلفطور که اعضای بدن از لحاظ قوّتگوید: هماناو می

افراد  ی دوم و پس از رییس، اعضاء وبدین ترتیب که در آن شخصی زعامت مدینه را بر عهده دارد. در رتبه

گیرند که مُنقاد ی سوّم، شهروندانی قرار میباشد. در رتبهها نزدیک به زعیم میدیگری هستند که مراتب آن

ی چهارم نیز از دهند و شهروندان رتبهها انجام میگروه دوّم بوده و کارهای خود را بر اساس خواست آن

یابد که ی فاضله تا جایی ادامه میندی شهروندان مدینهبکنند. این طبقهدستورات افراد باالتر از خود اطاعت می

تفاوت اعضای مدینه با اعضای بدن در »اند، نه مخدوم. گیرد که افراد آن، فقط خادمای قرار میدر نهایت، طبقه

ها نیست، بلکه های آنها و طبع بیعتاین است که در مدینه، اختالف طبقات مردمان صرفاً ناشی از فطرت
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ها حاصل نموده و موجب اختالف آنان شده هاست که هیأت و ملکاتی را در آنارادی آناعمال 

گونه فاضله را نیز اینهای غیر(. همچنین وی شهروندان مدینه84: 1393زاده و ذوفقاری، )کرباسی«است

اند. این دهسعادت حقیقی را نشناخته و در جستجوی آن نیز نبو« ی جاهلهمدینه»توصیف می کند: شهروندان 

بردن از لذّات مادی و هواهای نفسانی را غایت زندگی خود قرار مردم اموری چون تندرستی، توانگری و بهره

ی همان آراء و عقاید مردم مدینه« ی فاسقهمدینه»دانند. آراء و عقاید شهروندان اند و آن را سعادت میداده

ای دیگر عمل کرده و امّا در افعال و کردار خود به گونه شناسند.فاضله است و ایشان سعادت را به خوبی می

ی فاضله را نیز در ابتدا آراء و عقاید شهروندان مدینه« ی مبدلهمدینه»اند. شهروندان همین جهت فاسقه گشتهبه

« ی ضالّهمدینه»ها تبدیل یافته و آراء دیگری در آن وارد شده است. مردم اند. امّا با گذشت زمان عقاید آنداشته

کنند، غیر از سعادت حقیقی است. رییس نسبت به خداوند آراء و عقاید صحیحی ندارند و سعادتی که تصوّر می

ی دریافت وحی رسیده است. او برای کند به مرتبهی کسانی است که به اشتباه تصوّر میاین مدینه از جمله

 (.286-288: 1361بی، کند)فاراحکومت مردم از انواع نیرنگ و فریب استفاده می

 ی فاضلهی شهر و شهروندان در مدینه. رابطه3-6

مطرح شده است. او « آراء اهل المدینة الفاضلة»هایی چون ی شهر عمدتاً در کتابهای فارابی دربارهاندیشه

زندگی  داند که باالترین هدف درویژه ارسطو، انسان را موجودی اجتماعی میی یونانی و بهتحت تأثیر فلسفه

را در شهر یا مدینه تواند آنیافتگی نیاز دارد که میکار به سازماناو دستیابی به سعادت است و برای این

(. از دیدگاه فارابی نظام مدینه حول سه مفهوم اساسی فضیلت، سعادت و خیر شکل 150: 1383)فکوهی، بیابد

دهد. همچنین اش انجام میی خوبی ذاتیواسطههداند که انسان برا کارهای خوبی می« فضیلت»گیرد. وی می

وَ أَنَّ الّتی هیَ »آید. ی کمال انسانی و قرب الهی به دست میواسطهداند که بهاو سعادت را حقیقتی مطلوب می

« یرخ»ی (. و درباره101: 1995)فارابی،« فی الحقیقة سعادة الیُمکنُ أُن تُکونُ فی هذهِ الحَیاة، بُل فی حیاة االخری

وَالسّعادَةُ هِیَ الخَیرُ المَطلوبَ لِذاتِه وَ لَیست تَطلُبُ اَصال وَ ال فی وَقَت مِنَ االوقات لَینال بِهَا شَی »معتقد است: 

توان گفت، (. بنابراین می100: 1995، همان)« ءٌ آخَر وَ لَیسَ وَراءَها شَی ءٌ آخَر یُمکِنُ أَن یَنالُه االنسان أعظَمُ مِنها

 2و اکتسابی 1معلّم ثانی خیر، سعادتی حقیقی است که مطلوبیت ذاتی دارد و شامل خیرهای انتسابیاز نظر 

 شود.می

داند. از نظر ایشان، سه عامل عقل فعّال، تعلیم، تأدیب ی فاضله را موجوداتی متحوّل میفارابی شهروندان مدینه

ی های مدینهکنند. انسانقش مهمّی ایفاء میگیری شخصیّت فردی انسان نو برخورداری از فطرت سالم در شکل

هاست که تحت تأثیر مستقیم عقل فعّال، فاضله، تابعی از سه عامل اصلی هستند. عامل اوّل؛ دنیای درونی آن

ی هایی با زمینهسوی انتخاببرد که با استعدادهای شخصی و غرایزشان متناسب است و بهسویی میآنان را به

                                                           
 آیند.بدون دخالت و تالش انسان پدید می. خیرهایی که طبیعی بوده و 1

وَ لَمّا کانَ شَأنُ الخَیر فی »نویسد: باره می. در اینگیرندی فعالیّت او شکل میبا تالش و کوشش انسان و در نتیجه. خیرهایی که 2

 (.113: 1995)فارابی، «کون یَنالُ باالختیار و االرادةالحَقیقة أن ی
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گیرد. ها در چارچوب نظام مدنی متعالی مورد نظر فارابی صورت میدهد. این انتخابن میفردی و ذهنی سوقشا

کند. سوّمین عامل عامل دوّم؛ دنیایی است که ابعاد عوامل موثّرش بر انسان ناشناخته است و بر او حکومت می

اق یکدیگر طیّ کنند، نظام آیند تا درجات تعالی را به اتّفهایی است که گردهم میی وضع انسانکنندهتعیین

کس کند و هرها را در جامعه جمعی مستهلک میتک آنهای کاربردی تکاجتماعی آنان نظامی است که نابرابری

دهد که حین تعاون در همزیستی، راه پیشرفت فردی خود را از نظر دور ندارد. بیجا را در مسیری قرار می

تواند در ی فاضله میسّر است و هر انسانی میبرای اهل مدینه« اربعهاسفار »نیست اگر یادآوری کنیم که تحقّق 

ای از سعادت و کمال فردی و اجتماعی برسد که ماحصل چنان درجهبه« خلقی-الهی-خلقی»طول این سفر 

ی پیش چشمش مجسّم شود. مجموعه« سیمرغ»یابی به الطیر عطّار و دستمرغ در هفت وادی منطقگذر سی

ها و رسیدن به کماالت های جسمانی خود، در فهم و قدرت درک پدیدهه هر یک در ذات و توانشهروندانی ک

کالبدی -فرهنگی و در فضای مکانی-های تحرّک نابرابری برخوردارند و در نتیجه در فضای اجتماعیاز توان

و به اعتبار یا به دلیل  روندشهر خود، در سلسله مراتب و منازل متفاوتی قرارگرفته و در حرکتی مستمر پیش می

 (.167: 1385پویند)فالمکی، ی فاضله جز راه تعالی نمیتعلّق به مدینه

 . الگوی مشارکت شهروندی از نظر فارابی7

 ی شهرریزی و اداره. مشارکت در برنامه1-7

توان هر فعل میی اندیشه و عمل انسان است. لیکن نداند. یعنی جامعه برساختهفارابی جامعه را فعل انسانی می

فعل انسان و فعل »دانست. پس متناظر با مفاهیم « ی انسانیجامعه»و « فعل انسانی»ای را انسان و هر جامعه

که بر ساحت عقالنی خواهیم داشت. هر جامعه اعمّ از این« ی انسانیی انسان و جامعهجامعه»دو مفهوم « انسانی

است که « ی انسانیجامعه»ای شود، ولی تنها جامعهنامیده می« انی انسجامعه»یا حیوانی انسان مبتنی باشد، 

(. البتّه فارابی معتقد است که کُمیت عقل 65: 1396اِشیانی، برگرفته از رأی و نظر عقل باشد)مقدّم و محمدی

عّال که متّصل به عقل ف-لنگد و ترکیب آن با عقالنیّت زعیم مدینهای سعادتمند میبشری در رسیدن به جامعه

آراء اهل المدینة »ی این اتّصال، در کتاب بارهوجود خواهد آورد. وی درآل بهای سالم و ایدهجامعه -است

فَیَکونُ اللّهِ عزّ و جَلّ یوحی إلَیهِ بِتَوَسّط العَقل الفعّال، فَیَکونُ ما یَفیضُ مِنَ اللّهِ تَبارَک وَ »آورده است: « الفاضلة

 «ال یَفیضه العقل الفعال إِلی عَقله المنفعل بتوسّط العقل المستفاد، ثُمَّ إلی قُوَّتِه المتخیّلةتَعالی اِلی العَقل الفعّ

کارگیری خرد جمعی آل را در گروِ بهی ایدهگیری جامعه(. در واقع فارابی شکل116م:  1995)فارابی، 

داند. موضوعی می –عقل فعّال است  که متّصل به-ی( زعیم مدینهها از )عقل و اندیشهشهروندان و تبعیّت آن

شناخته میشود که توسّط پاتریک گدس « عقالنی-ریزی جامعی برنامهنظریه»که در شهرسازی امروز با عنوان 

ریزی تر از گدس به اهمیّت خرد جمعی شهروندان و برنامهکه فارابی بسیار پیشارائه شده است. گو این

 خردمندانه در شهرها پی برده است.

 خواهی. عدالت2-7
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ی جهانی ی اعالمیّهترین حقوق انسانی است که در دیباچههای نادرست از بدیهیعدالتی و رویّهاعتراض به بی

اللهی و شود)رحمتی قدرت میان زُعما و مردم منجر میحقوق بشر نیز آمده است. این امر به موازنه

هایی مکان مروزه شهرهادهد. اعدالتی در جامعه را به میزان زیادی کاهش می( و بی90: 1392آقامحمدآقایی، 

بیین مفهوم دلیل نابرابری و عدم توزیع متعادل خدمات و امکانات شهری به آزمایشگاهی برای تهستند که به

کنین محلّات ی آن محروم ماندن بسیاری از اقشار و طبقات جامعه همچون سااند که نتیجهعدالتی تبدیل شدهبی

ه خدمات و ی شهر، افراد معلول، کهنساالن و ... از دسترسی بودههای قدیمی و فرسفقیرنشین، ساکنین بافت

خواهد نخواهی شهروندان، گره از مشکل آن باز طلبی و عدالتی مساواتامکانات شهری است که جز در سایه

ی، های مختلف شهر در توزیع خدمات و امکانات شهری مدیران شهری به بخششد. همچنین نگاه عادالنه

لت های شهری بینجامد. عدای مشارکت شهروندان در تهیّه و اجرای طرحرفتن انگیزهباال تواند بهمی

ایل و اوصاف ی فارابی است. بنابراین از فضی فاضلهی مدینهی آرمانشهرها از جملهترین مفهوم در همهبرجسته

ی افراد ت آن است که همهکند: عدالگونه تعریف میی فارابی عدالت است. وی عدالت را اینی فاضلهمدینه

هر عضوی از  مدینه به سعادت و کمال نیکو برسند و تمام افراد حق حیات الیق به شأن خود را داشته باشند.

ه عقل فعّال باشد و ی خود را به انجام برساند و تابعیّت از حاکم داشته باشد و زمامدار هم متّصل بافراد وظیفه

آن تعدّی  ام افراد مدینه حقوق و وظایف دیگری را محترم بشمارند و بهدارای اخالق نیکو و پسندیده. تم

فکار افالطون و ارسطو االتقوی قرار دارد، هرچند که متاثّر از ی فارابی بر نظام هماهنگی معدّلنظام عادله»نکنند. 

اعتماد بر  ووکّل های فردی و اجتماعی و تاست. امّا اصول کلّی اجتماعی اسالم را بر اساس توحید و طرد بت

 (.74: 1388)ساروخانی و طالبی، « دهدخدای یگانه و رعایت کامل اصول شرعی مدّ نظر قرار می

 مداری. اخالق3-7

ی فضاهای مادّی و معنوی برای سعادت دنیوی و اخروی انسان و های دینی در اسالم، همهبر اساس آموزه

کند و بر این موضوع تأکید دارد انسان را سعادت تلقّی میمسلمان خلق گردیده است، همچنان که فارابی هدف 

ی فاضله، نقش اخالق ترین متغیّر در مدینهرساند. به اعتقاد فارابی، مهمی فاضله انسان را به سعادت میکه مدینه

ی (. زیرا اخالق در دین اسالم اساس روابط اجتماع144: 1393)بیات، اسالمی و مسلمانی در طرّاحی شهر است

. اخالق از 1اندشود. بر همین اساس پیامبر)ص( هدف از بعثت خود را مکارم اخالق ذکر کردهمحسوب می

یابد. فارابی مانند افالطون معتقد است های اجتماعی در اسالم است که در روابط افراد امکان تجلّی میآموزه

ی اخالق را باید در کتاب او، موسوم که هدف اصلی از اخالق، تحصیل سعادت است. عقاید فارابی در زمینه

گوید: سعادت آخرین هدفی است جستجو کرد. وی در این کتاب می "رسالة فی التنبیه علی سبیل السعاده"به 

کوشد، در نظر او خیر و غایت کمال چه آدمی برای وصول به آن میکوشد و آنکه آدمی برای وصول به آن می

رچه آدمی برای رسیدن به این خیر کوشش کند، سعادت او کاملتر خواهد است و سعادت باالترین خیرهاست. ه

ی ستایش و در خور ی شایسته(. از نظر فارابی اعمال انسان به دو دسته72: 1388بود)ساروخانی و طالبی، 

                                                           
 . اِنّی بُعِثتُ لِاُتَمّمَ مَکارم االخالق.1
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نکوهش قابل تقسیم است و سعادت جز از طریق ممارست در انجام افعال خیر، آن هم به صورت ممتد قابل 

عقل عملی که شناخت »گوید: داند و میی فکری میی ناطقهیست. وی فضایل اخالقی را جزئی از قوّهحصول ن

انجامد و فضایل اخالقی)خیرخواهی برای دیگران( نیز آبشخور مصالح جامعه بدان است و به صدور قوانینی می

از فضایل اخالقی باالتری نیز تر باشد، همین فضایل فکری است. از این رو هر قدر فضایل فکری آدمی افزون

(. احترام به قوانین یکی از وجوه آراستگی به فضایل اخالقی 50ق:  1405فارابی، «)برخوردار خواهد بود

گریزی باشند، قانونباشد. زیرا یکی از مشکالت و مسائلی که امروزه شهرهای ما با آن دست به گریبان میمی

باشد. از آنجا که تبعیّت از قوانین از از قوانین و مقررّات شهری میها برخی از شهروندان و عدم تمکین آن

توان قانون باشد، لذا در صورت گسترش اخالق و فضایل اخالقی در بین شهروندان، میمندی میوجوه اخالق

 مداری و اطاعت از قانون را نیز در بین آن ها توسعه داد.

 . تعاون4-7

« آراء اهل المدینة الفاضله»کند. او در کتاب دی زنده تشبیه میی فاضله را به موجوفارابی مدینه

ی زندگی ی اعضای آن برای ادامهباشد که همهی فاضله همچون بدنی کامل و صحیح میمدینه»نویسد:می

(. 259: 1995)فارابی، « دهند و با یکدیگر تعاون دارندحیوانی و حفظ آن، کارها را به نحو درستی انجام می

که بعضی طوریاند. بهی فاضله نیز اجزاء با یکدیگر مرتبطدهد، در مدینهان که بدن، وحدتی را تشکیل میهمچن

بر بعضی دیگر مقدّم هستند و یا از برخی دیگر موخّر. از نظر فارابی هدف نهایی تعاون، نیل به سعادت است 

باره معتقد است: پذیر نیست. وی در اینمکانی امور شهر او رسیدن بدان نیز جز با مشارکت شهروندان در اداره

« فالمدینة الّتی یقتصد باالجتماع فیها التعاون علی االشیاء الّتی تنال بها السعادة فی الحقیقة، هی المدینة الفاضلة»

که هاست. چنان(.از نظر فارابی علّت همکاری و ارتباط متقابل اجزا تفاوت اهداف آن113: 1995 ،)همان

که اهداف گوناگون به کمال رسند، همکاری و همیاری هم گوناگون است. پس همینها باهدف خانهگوید می

داند آید. بنابراین فارابی همبستگی در جوامع را ارگانیک مییافتن هدف شهر پدید میشدن و سازمانبرای رسا

شدن خود در به کمال رسیدن و رساهای گوناگون و معتقد است اجزاء جامعه همانند عناصر اندام انسانی با کنش

رسند، از های بزرگ به کمال میهای گوناگون پارهرسانند. آنگاه همین که هدفهدف این اندام بزرگ مدد می

ی کالبد پدیدار خواهد ها، همکاری برای رساشدن و به کمال رسیدن هدف همههای گوناگون آنکنش

ها، شهری است که شهروندان ن گفت از نظر فارابی، بهترین شهرتوا(. در نتیجه می21: 1387شد)ابوالحسنی، 

دهند که در نهایت سعادت شهر و شهروندان را در پی آن با تعاون و مشارکت همدیگر، اعمالی را انجام می

پذیر برای شهروندان فراهم آورد. مشارکت افراد محلّه از طریق شورا داشته باشد. یعنی محیطی انسانی و زیست

ها انجام ایسازی، کنترل مسائل اجتماعی و تعاون بین هم محلهجّه به مسائل آموزشی، مدرسهو تو

 (.21: 1389نژادطیبی، )ضرّابی و علیشودمی
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 ساالری در انتخاب مدیران شهری. شایسته5-7

ی توان کسب نمود این است که گرچه همهی معلم ثانی میهای آثار و نوشتهدرس دیگری که از مطالعه

پذیر ای فاضله و یا به تعبیر امروزی زیستی خدمت و تعاون داشته باشند تا مدینهشهروندان یک شهر باید رویه

ی شهر یا زعامت آن را ندارند. بنابراین الزم شهروندان یک شهر استعداد و توان ادارهیداشته باشند، ولی همه

ندی افراد در مدیریّت شهری مالک قرار گیرد. از نظر ساالری و توانماست در انتخاب مدیران شهری، شایسته

ی طور که اعضای بدن انسان دارای استعداد طبیعی مختلف و متفاضلی هستند و در مجموعهمعلّم ثانی، همان

کنند و از ی خاصّی مشغولند و از قلب به عنوان رییس بدن تبعیّت میسیستم بدن انسان به ایفای نقش و وظیفه

های مختلف گیرند. در جوامع شهری نیز افراد بالطبع مفطور به فطرتدر مراتب بعد از آن قرار مینظر اهمیّت 

ی همین تفاوت در فطرت و استعداد، برخی در جایگاه باالتر قرار داشته و شایستگی واسطهو متفاضل هستند و به

رند؛ باید وی را در رسیدن به اهداف یاری تر قرار دازعامت جامعه را دارند و افراد دیگر نیز که در مراتب پایین

دهد و معتقد است: مدیر نمایند. امّا فارابی تنها استعداد ذاتی را تنها عامل در انتخاب مدیر شهر مالک قرار نمی

که باید دارای استعداد ذاتی و مفطور به فطرت زعامت باشد، بلکه به عامل اختیار و اراده یک شهر عالوه بر آن

کسی که »داند. از نظرِ فارابی های الزم جهت ریاست مدینه میداشته و آن را عاملی در کسب ویژگی نیز توجّه

یافته ها را دارد، آموزشی مسائلی که بالطبع آناز لحاظ استعداد فطری و فنّی در مرتبت عالی باشد و در همه

که در آن د، ریاست دارد. بلکه بر کسی همکه در آن فنّ دارای استعداد طبیعی کافی نباشتنها بر کسیباشد. نه

فن دارای استعداد طبیعی کافی باشد، ولی آموزش و تعلیم ندیده باشد و یا آموختگی او ناچیز باشد، نیز ریاست 

ی فاضله (. وی برای زعیم مدینه24: 1387به نقل از ابوالحسنی،  243)سیاست مدینه، بی تا: « خواهد داشت

عنوان مالک انتخاب مدیران شهری قرار توانند بهنماید که امروزه میرا مطرح می دوازده شرط یا خصوصیت

 -5زیرکی؛  -4ی قوی؛ داشتن حافظه -3ی فهم؛ داشتن قوّه -2تندرستی؛  -1هایی چون: بگیرند. ویژگی

 -9راستگویی؛  -8اندازه نگهداری در خور و نوش و کامرانی؛  -7دانش دوستی؛  -6فصاحت در بیان؛ 

 (.271: 1366دلیری و همّت استوار )فارابی،  -12دادگری؛  -11بیزاری از پول؛  -10بلندمنشی؛ 

 وطنی اندیشیدن شهروندانشهری یا جهان. جهان6-7

ی گسترش ارتباطات و ی گذشته و در نتیجهی جهانی اصطالحی است که از اواخر سدهشدن یا دهکدهجهانی

شدن روندی است که در قالب گسترش فنّاوری اطّالعات و ارتباطات، منجر فنّاوری اطالعات شایع شد. جهانی

به تشدید یکپارچگی و درهم تنیدگی مناسبات گسترده در ابعاد سطوح مختلف)اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 

...( میان کنشگران نو )اجتماعات مجازی، شرکت های چندملیّتی یا فراسرزمینی( و سنّتی)دولت، حکومت و 

ت اداری و اجرایی( شده است. این تأثیرات دگرگونی در مناسبات پیشین اجتماعات انسانی، افزایش حجم مقاما

تبع آن دگرگونی در مطالبات را شدن نیازها و اثرگذاری، فزایندگی دامنه آگاهی و بهمراودات، فراسرزمینی

ها و ارزش کاالها شدن، نوسانات قیمتنی(. امروزه در اثر جها3: 1385نیا و همکاران، دنبال داشته است)حافظبه

که در -های بازرگانی و بازارهای جهانیکه تحت تأثیر اقتصاد ملی قرار بگیرد، از تصمیمات اتاقبیش از آن
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و نوسانات ارزش جهانی کاالها متأثّر  -شهرهایی چون توکیو، شانگهای، لندن، پاریس، نیویورک مستقرّ است

باشند و رقابت کشورها در شدن اقتصاد میگفت که شهرها محملی برای جهانیتوان شود. در واقع میمی

ی هاست. پر واضح است در عصر و عرصهی اقتصاد جهانی در واقع رقابت شهرهای جهانی آنعرصه

هم پیوسته ی سازمانی بهتر خواهد بود که شهروندان آن خود را متعلّق به یک مجموعهشدن، شهری موفقجهانی

چون اعضای ی شهری خود دخیل و موثّر بدانند و همد و خود را در سرنوشت یکدیگر و در نهایت جامعهبدانن

کند. به اعتقاد فارابی، یاد می« تعاون»عنوان بدن سالم با یکدیگر همکاری نمایند. مفهومی که فارابی از آن به

ای است که مردم آن اعمالی را انجام دهند ها، مدینههدف نهایی تعاون، نیل به سعادت است. پس بهترین مدینه

هایش چنین ی مدینهو ملّتی هم که در همه« ی فاضله استاین مدینه، مدینه»ها را به این سعادت برساند. که آن

تواند از ی فاضله می(. از نظر فارابی مدینه144: 1393شود)بیات، تعاونی حاکم باشد، ملّت فاضله نامیده می

واالجتماع »باره آورده است: یافته و به امّت فاضله تبدیل شود. او در اینها توسعهسایر مدینه طریق بکارگیری

الذی به یتعاون علی نیل السعادة هو االجتماع الفاضل، واالمّة التی تتعاون مدنها کلّها علی ما تنال به السعادة هی 

ی اشتراک فرهنگ فاضله در میان سایر اُمم، زمینه ی سیره، سنّت و(. اشاعه113: 1995)فارابی، « االمة الفاضلة

ی فاضله را موجب خواهد شد؛ که امامی فاضل آن را های فاضله و سرانجام پیدایی جامعههم پیوستن اُمتو به

 وطنانهرهبری خواهد کرد و بشریّت در آن هنگام به کمال نهایی خود دست خواهد یافت. نگرش جهان

(Universalism )ی سیاسی واحد ه سعادت و کمال غایی بشریّت را نهایتاً در زندگی در یک جامعهمذکور ک

)عج( در آخر الزّمان و کند، بدون تردید از نفوذ دیدگاه شیعی اعتقاد به امامت مهدی موعودجهانی جستجو می

داوری ،  زادهپرداز بزرگ مسلمان حکایت دارد)تقیی جهانی او، بر ذهن این فیلسوف و نظریهانتظار جامعه

 (.138تا: بی

 پذیری. جامعه7-7

ها و رفتارهای اجتماعی ها، نقشپذیری در مفهوم عام، داللت بر فرآیندی دارد که به انتقال و کسب ارزشجامعه

( و با اجتماعی کردن افراد، به مشارکت شهروندی 86: 1392اللّهی و آقامحمدآقایی، گراید )رحمتمی

ی داند و قوهی درونی که آن را فطرت میپذیری انسان قائل است. قوهقوّه برای جامعه انجامد. فارابی دومی

ساز ی اول زمینهگیرد. از نظر وی قوّهبیرونی که اکتسابی بوده و تحت تأثیر محیط و القائات جامعه شکل می

ری بشر باشد، مکمّل هم باشد و اگر تأثیرات جامعه در راستای نیروی درونی و فطی دوّم میگیری قوّهشکل

وجود خواهند آورد و اگر آموزش و تأثیرات جامعه منافی با زمینه فطری و استعدادی گردیده و انسان بهنجاری به

سرشت آدمی در آغاز آفرینش »فرد باشد، شخصی با شخصیّت نابهنجار شکل خواهد گرفت. از نظر فارابی 

رذیلت باشد. بلکه آدمی برای انجام کارهای با فضیلت و ممکن نیست دارای برتری و فضیلت و یا پستی و 

تر از تر و سادهها را آسانواال و یا پست و فرومایه آمادگی دارد. امّا فطرت و استعداد فقط انجام آن کنش

کند، بلکه تر میکه کار در آن زمینه را برای انسان آسانبر آننماید. وجود طبع خاص، عالوههای دیگر میکنش

ای او را بر بار در بدو زندگی اقدام به انجام آن کار نماید. مگر آن که بازدارندهشود آدمی، نخستینوجب میم
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ها، به های خویها و پستیبرتری»(. در واقع 15: 1382المنتزعه، )فصول« ضدّ و برابر همان کار وادار سازد

گردد، ی عادت انجام میگونهها بهی آن کنشکارگرفتن هموارههای پیاپی که با گذشت زمان و بهسبب کنش

ها باشند، فرومایگی، پستی ها باشند، برتری و فضیلت و اگر پلیدیها نیکیآید. اگر آن کنشدر انسان پدید می

(. در هر صورت ورود در افعال و کردارهای 14: 1382، همان)« و رذیلت در نفس انسان پدیدار خواهد شد

شود. امّا عنصر دوّمی که نقش اساسی گیری شخصیّتی خاص میموجب شکل -فطرت اوّلیّهولو مغایر با  -صّخا

پذیری است. یعنی حتماً آنان که دارای استعداد ذاتی مساوی در گیری شخصیّت انسان دارد، جامعهدر شکل

فاضل و مختلف پذیری، متی تمرین و آموختگی، در اثر اختالف در جامعهانجام امور مختلف هستند، در مرحله

باشد و برخی دیگر متأثّر از های ذاتی افراد میها ناشی از اختالف در فطرتشوند که بخشی از این تفاوتمی

باشد. بنابراین تربیت درست افراد و نهادینه نمودن های آن میاوضاع اجتماعی و اقتصادی جامعه و آموزش

ی تواند شهروندان صالحی را برای جامعهپذیری( میمعهها و هنجارهای موردپسند و مورد عمل جامعه)جاارزش

 شهری آماده نماید.

 . اطاعت از زعیم مدینه و عمل به تکالیف8-7

که در آن دولت و دیگر نهادهای مسئول، ملزم به اعطای امتیازات و اختیاراتی به -در مقابل حقوق شهروندی

شوند ستند که مقیّد به انجام وظایف و تکالیفی میدر تکالیف شهروندی، این شهروندان ه-باشدشهروندان می

باشد. ی مشروع و مقبول آن اجتماع میکه در جهت منافع عموم بوده و دولت به مثابه شخصیّتی حقوقی نماینده

باشد، از ضمانت اجرایی قانونی برخوردار جا که تکالیف شهروندی ناشی از قانون اساسی هر کشوری میاز آن

باشد، ولی اطاعت غیرخدا)از جمله از نظر اسالم، اطاعت و فرمانبرداری مخصوص خداوند میباشد.گرچه می

که در طول اطاعت خدا بوده و منافاتی با قوانین الهی ها( را در صورتیشده از سوی آنحکّام و قوانین وضع

مله حقوق حقّه خود اند. لذا حضرت علی)ع( نیز اطاعت مردم از ایشان را از جنداشته باشد، جایز شمرده

و امّا حقّ من بر شما این است که ... هرگاه فرمان دادم، »فرمایند: باره میعنوان حاکم جامعه دانسته و در اینبه

علّت نافرمانی از وی هبه نکوهش کوفیان ب« جهاد»(. ایشان در خطبهی 61: 1388دشتی، «)اطاعت نمایید

نشین شباهت های شما به عروسان پردهخرد که عقلصفتان بیای کودک نمایان،ای مرد»فرماید: پردازد و میمی

پذیری، رأی و شناختم. با نافرمانی و ذلّتدیدم و هرگز نمیدارد. چقدر دوست داشتم که هرگز شما را نمی

له را ی فاضهای شهروندان مدینه(. بر این اساس فارابی، یکی از ویژگی53: 1388، همان«)تدبیر مرا تباه کردید

داند. ها از زعیم مدینه دانسته و آن را عاملی در رسیدن به کمال و سعادت حقیقی میاطاعت و فرمانبرداری آن

ها و تجلّی داند که مدینه، مرکز نمایش اختیار آنی فاضله را گروهی انسان واجد اختیار میوی اهل مدینه

ها، به مدینه شایستگی نیل به کمال را ار هر یک از آنفعلیّت آن است. زیرا دو عامل تعاون میان اهالی و اختی

اند و با عشق تمام به بخشد. اهل مدینه با صفات علم و اختیار، هدف غایی سعادت را برای خویش برگزیدهمی

ها و قوانین خویش به مطلوب برساند. برای تحصیل سعادت، اند تا آنان را با راهنماییریاست مدینه گردن نهاده

ی اهالی مدینه ها گذارده شده است: یکی، تکلیف عمومی برای همهنه تکلیف از سوی رئیس بر دوش آنگودو
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و دیگری، تکلیف خاصّ مربوط به هر رتبه و هر شغلی. فضیلت اخالقی این اهالی، چیزی جز علم و عمل به 

 (.82: 1391به نقل از مدرّسی،  124: 1996ها نیست)فارابی، این تکالیف و مداومت در آن

 گیری. نتیجه8

داند که با همدیگر داند. وی جامعه را سیسمی متشکلّ از ابناء بشر میفارابی انسان را موجودی ذاتاً اجتماعی می

هم و جوامع مختلف با در جهت برآوردن نیازهایشان یاریگری و تعاون دارند. کنش و واکنش اعضای جامعه با

کند: تشابه گونه تشریح میگردد. فارابی روابط اجتماعی افراد را اینمییکدیگر موجب پایداری جوامع انسانی 

در خلقت و خصایص طبیعی، اشتراک در زبان، اشتراک در منزل، اشتراک در شهرها و اشتراک در محیط. او 

ها دیگر و تعاون و مشارکت آنگونه اشتراکات را روابط اجتماعی اعضا با همگیری اینعامل اصلی در شکل

داند که اعضای آن با یکدیگر یاری و مشارکت دارند. ای را سعادتمند میاساس فارابی جامعهداند. بر اینمی

« ی فاضلهمدینه»ای را داند برای رسیدن به سعادت حقیقی و چنین جامعهای میوی این چنین جامعه را وسیله

ی فاضله و اعضا آن مثل شهروندان و زعیم نههایی که فارابی برای مدینامد. با تدقیق در صفات و ویژگیمی

ها، توان الگویی برای شهرهای امروز تدوین کرد. گو این که معلّم ثانی از پسِ قرنمدینه بیان کرده است، می

 که:ها را نیز ارائه داده است. از جمله ایننمشکالت شهرهای زمان ما را دریافته و راهکار حل آ

ی آن با یکی از دارای ساختاری متناظر با نفس انسان است و هر یک از طبقات جامعهی فارابی ی فاضلهمدینه

باشد. عقل با زعیم مدینه، خیال با خطیبان، مبلّغان، شاعران و ...، حسّ با عامه قوای نفسانی انسان متناظر می

باشند، ولی برای ی میشده و خاصّکه هر یک از این اعضاء و اجزاء دارای وظایف تعریفمردم و... . با این

ی امروز توان نتیجه گرفت که در جامعههدفی واحد)سعادت حقیقی( با یکدیگر تعاون دارند. پس میرسیدن به

دادن نیز، شهرهایی موفق خواهند بود که اصالت را به انسان یا به عبارت دیگر به شهروندان داده و با مشارکت

که، فارابی با برشمردن دوازده ویژگی برای نی گام بردارند. دیگر اینآن ها در امور مختلف به سوی شهری آرما

داند. در واقع رییس یا زعیم مدینه باید شایق به ی تصدی آن مقام نمیی فاضله، هرکسی را شایستهزعیم مدینه

ضای مدینه اند بدان دست یابند و این امتیاز او را بر دیگر اعکماالتی باشد که دیگر اعضای جامعه نتوانسته

نماید. دیگر اعضای مدینه نیز موظّف به تمکین در برابر دستورات چنین زعیمی برتری داده و سزاوار ریاست می

ساالری یابیم که در انتخاب مدیران امروز شهرها نیز باید اصل شایستههستند. لذا با غور در این مفهوم نیز درمی

بودن شهروندان در برابر دستورات او اطاعت نمایند و این یعنی مُنقادمدّ نظر قرار گیرد و شهروندان نیز باید از 

ها و هنجارهای مورد عمل ی پذیرش ارزشقوانین و مقرّرات حاکم بر جامعه، که تحقّق آن نیز جز در سایه

 شود.جامعه )جامعه پذیری( محقّق نمی

چون جمهوری افالطون، های مختلف همنها و تمدشده در فرهنگشهرهای ارائهی تطبیقی اکثر آرمانمطالعه

دهد که عدالت ی فارابی نشان میسفر به ایکاری کابه، شهر خدای سنت آگوستین، یوتوپیای مور، مدینه فاضله

یابد که باشد. عدالت از آن جهت در جوامع شهری اهمیّت میها میترین مفهوم مشترک در همه آناصلی
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ی ی دسترسی همهها، زمینهی آنباشد. لذا الزم است با توزیع عادالنهمیخدمات و امکانات در شهرها محدود 

 ها را فراهم کرد.شهروندان به آن

 منابع

، 38شناسی سیاسی فارابی، فصلنامه سیاست، دوره (، ثبات و تحوّل در جامعه1387رحیم، )ابوالحسنی، سید -

 .17 - 43، صص 2شماره 

ای شهر حکیم فارابی، ناشر کیهان، مرکز تحقیقات رایانهشهر دینی و آرمانن(، آرما1380احمدی، غالمحسین، ) -

 ی اصفهان.قائمیّه

پژوهشی -ی علمیهای شهر اسالمی، فصلنامه(، رویکرد اسالمی به شهر؛ ویژگی1393بیات، بهرام، ) -

 .137 - 167های اجتماعی متفکّران مسلمان، سال چهارم، صص نظریه

(، نظریات فارابی و کاربرد آن در باب مشارکت 1391مهرآبادی، مریم، )بیبی، لیال و جعفریپوراحمد، احمد؛ ح -

 .13 - 20، سال نهم، صص 21نظر، شماره پژوهشی باغ-ی علمیشهروندی، فصلنامه

ی اجتماعی افالطون و فارابی، تا(، بررسی اشتراکات و افتراقات در فلسفهداوری، محمود،)بیزادهتقی -

 .131 - 159پژوهشی دانشگاه قم، سال هفتم، شماره سوم، صص -ی علمیهفصلنام

شدن بر (، تأثیرجهانی1385خانی، مهدی،)پور، یداله و طاهرراد، مراد؛ کریمینیا، محمدرضا؛ کاویانیحافظ -

دوم، شماره ی ژئوپیتیک، سال های دولتی شهر تهران(، فصلنامهی موردی: دانشجویان دانشگاه)مطالعههویّت ملّی

 سوم و چهارم.

ی (، پایداری شهری بر بنیان توسعه1392حسینی، سیدهادی؛ قدرتی، حسین؛ میره، محمد و زنگنه، یعقوب،) -

، 6ی موردی: شهر سبزوار(، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، سال سوم، شماره مشارکت شهروندی )مطالعه

 .41 – 66صص 

 خت انواع اجتماعات از دیدگاه فارابی و ابن خلدون، تهران، نشر اطّالعات.(، شنا1372رو، غالمعلی، )خوش -

 (، فارابی فیلسوف فرهنگ، تهران، نشر ساقی.1382اردکانی، رضا، )داوری -

پذیری (، درآمدی بر نقش دولت در فرآیند مشارکت1392اللّهی، حسین و آقامحمدآقایی، احسان، )رحمت -

 .67 - 107ی پنجم، سال سوم، صص ی دانشگاه شیراز، دورهی مطالعات حقوقمردم، مجلّه

شناسی ی جامعه(، مدینه فاضله در اندیشه ابونصر فارابی، مجلّه1388ساروخانی، باقر و طالبی، رضا، ) -

 .49 - 87معاصر، سال اول، شماره دوم، صص 

ارت درباره هنرهای اسالمی، های فارابی، ابن خلدون و بورکه(، بررسی دیدگاه1392زاده، حسین،)سلطان -

 .43 - 68، صص 18شناسی، سال یازدهم، شماره ی انسانمجلّه

شناسی فارابی و )بررسی تطبیقی انسانشناسی علوم انسانی مسلمانان(، انسان1390صبوریان، محسن،) -

 .73 - 87پژوهشی نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، صص -ی علمیخلدون(، دو فصلنامهابن
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