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چکیده
اين مقاله تمركز خود را بر تبيين و تحليل جايگاه دوستي مدني و مبدأ و غايت دوستي در مدينه
نزد فارابي نهاده است و از آنجا كه با رويكردي نظاممند و انتقادي به بحث ميپردازد ،بدون اتخاذ

چارچوبي نظري ،كه بتواند در ذيل آن به بررسي آراي فارابي بپردازد ،با روش تحليل فلسفی به

متن آثار فارابي رجوع كرده و بدايت و نهايت مطلق دوستي و دوستي مدني را در فلسفه فارابي

به بحث گذاشته است .محور مقاله این است كه فارابي به دوستي مدني به مثابه امري پيونددهنده
نگاه ميكند؛ امري كه هر جا ،موجودي ،که لباس وجود بر تن داشته باشد ،بينياز از آن نيست .البته

محبتگرايي و دوستمندي موجودات نه نشان از ضعف ،كه دقيق ًا نشان از كمال و كمالمندي

آنان است .اين امر تأليفدهنده ،نه تنها موجد انواع مدينه است ،بلكه به مدد همین مقوله است که
رئیس هر مدينه ،به امر رياست و تدبير امور آن ميپردازد .از اين رو ،به دليل وجه تأليفدهندگي

مقوله دوستي،هر جا كه جمعي از موجودات حضور داشته باشند ،رد پاي دوستي نيز ،از پيش ،آنجا
حضور دارد؛ به نحوي كه ميتوان گفت محبت مقدم بر وجود است

كليدواژه :دوستي مدني ،فارابي ،فلسفه سياسي ،عدالت ،مبدأ ،غايت.

 .1عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری.
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مقدمه

عدهاي از فيلسوفان سياسي برآنند كه در موضع دوستي ،غيبت عدالت نه تنها امري ممكن ،بلكه
مطلوب نيز هست .گويي نخست بار ،اين ارسطو بود كه چنين ايدهاي را بيان كرد (ارسطو،

 :1378کتاب نهم) در نظر وي ،نزد احباب آداب عدالت ساقط ميشود ،چرا كه دوست خير

دوست را ميخواهد،در نتيجه كار به تضاد و خصومت نميكشد تا معياري به نام عدالت الزم
افتد كه در پي آن حق به حقدار برسد .ابنرشد و سپس ابنباجه ،در مقام شاگردان و شارحان
ارسطو و فارابي ،اين انديشه را بسط دادند .نزد ابنباجه ،مدينه كامله ،نه تنها از عدالت ،كه از

طب و قضاوت نيز بينياز است و اال شهر به كرامه و جماعيه و تغلب بدل ميشود؛ شهرهايي
كه فاقد فضيلت و صدقهستند .از نظر او در مدينه فاضله صناعت طب و قضا جايگاه و وجهي
ندارد ،چون در ميان اهالي آن اين محبت است كه فراگير است و لذا ميان آنها درگيري روي

نميدهد .پزشكي ،داوري ،و حتی عدالت (در معنای دادگری در معامالت و تعامالت) وقتي
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الزم ميآيد كه محبت از ميان مدينه فاضله رخت بربندد و ظلم امکان وقوع بیابد .در چنين

حالتي است كه نياز به وضع عدل است و كسي كه آن را اجرا كند ،همان قاضی است .از سوي
ديگر افعال مدينه فاضله همگي درست و صواب است و در نتيجه اهل آن امنيت غذایی كامل

دارند (ابنباجه.)43 :1978 ،

در اين ميان ،فارابي ب ه نحو ديگري دوستي در مدينه را مطرح كرده است .براي وي دوستي،

«مؤلف» است؛ امري است كه دو يا چند موجود را به هم الفت و پيوند ميدهد .در خصوص

موجود اول ،گويي دوستي با وجود او وحدت يافته است .لذا او هم شایق خود است ،هم به دليل
كمال ذاتي ،پيونددهنده ساير موجودات است .اين دوستي وقتي در مدينه ايفاي نقش ميكند،

شكل «دوستي مدني» به خود ميگيرد و از آنجا كهدوستي مدني ،تأليفدهنده است ،هم در

مدينه فاضله و هم در مدينههای غيرفاضله حضور دارد .با این توضیح مقدماتی ،پرسش مقاله
این است که مفهوم دوستی در منظومه فکری فارابی چه جایگاهی دارد ،و این مقوله وقتی که با

مدینه پیوند میخورد و دوستی مدنی شکل میگیرد ،از کجا آغاز میشود و به کجا ختم میشود.

به دیگر سخن ،کارکرد مقوله دوستی در مدینه چیست؟ در اين پژوهش ،ابتدا تالش ميشود تا

مواضع بحث از دوستي مدني در فلسفه مدني فارابي (كه حول دو محور وجود و معرفت ،متمركز

است) آشكار شود ،و سپس بدايت و نهايت دوستي ،ذيل مقوالتي چون «كمال» و «كمالمندي»

موجودات ،و وجوه تألیفی موجود اول ،قوه نزوعيه نفس ،مدينه و رئيس به بحث گذاشته شود.

مقام دوستي

گام اول در تحليل مقام دوستي در فلسفه سياسي فارابي بررسي وجودشناختی مقوله دوستي
در منظومه فكري فارابي است .سؤال این است كه آيا فارابي بهطور خاص ،و نه صرف ًا به نحو
ضمني ،به دوستي پرداخته است يا خير؟ اگر آري ،جغرافياي آن كدام است و از چه زاويهاي به
بحث پرداخته است؟ در نگاه اولپاسخ به اين مسئله مشكل و حتي منتفي مينمايد .اما بررسي
مجموع آثار به جا مانده از فارابي نشان ميدهد كه او حداقل در چهار موضع از دوستي بحث
ميكند .موضع اول به موجود اول و نوع دوستي او نسبت به ساير موجودات و دوستي ساير
موجودات نسبت به او اختصاص دارد .موضوع دوم به منشأ دوستي در نفس ناطقه انساني
(يعني قوه نزوعيه) مربوط ميشود .موضع سوم و چهارم بر دوستي انسانها در مدينهفاضله و
در مضادات مدينه فاضله متمركز است.
 .1موجود اول و قواي نفس انساني
1ـ .1دوستي موجود اول

فارابي در بسياری از آثار خود ،وقتي كه به موجود اول و ويژگيهاي او ميپردازد ،عشق و
محبت را يكي از ويژگيهای بارز او ميداند .در سياست مدنيه ،وقتي علم انسان را با علم
سبب اول به مقايسه ميگذارد ،به ساير صفات سبب اول نيز اشاره ميكند .نزد او جمال و بها
و زينت سبب اول بدين دليل افضل و اكمل است كه وجود او وجود افضل است .از اين رو
جمال او هر ذيجمالي را به خود متوجه ميكند .همچنين است در خصوص بها و زينت و
فرح و سرور و لذت؛ لذا لذتي كه او به آن متلذذ است،لذتي است كه ما نميتوانيم كنه آن را
فهم كنيم و نميتوانيم مقدار عظمت آن را جز از راه قياس و اضافه و نسبت به آن لذتي كه نزد
خود مييابيم ،درك كنيم .فقدان آن علم و بها و جمال و زينت و لذت نزد ما ،ما را به غبطه
واميدارد .اما از آنجا كه بهره سبب اول از لذت ،بیشترین سطح است ،و بيشترين لذتی است
كه مغبوط انسان است« ،پس او دوستدار ذات خود نيز هست و به ذات خود بيشترين عشق را
دارد .پس سبب اول ،ضرورت ًا عاشق ذات خود است و آن را دوست دارد و نسبت عشق ما به
فضيلتهايي كه داريم ،اضافهنسبت عشق و محبت او به صفات خود است .از اينروست كه
محب و معجب،محبت و عجب را از او ميگيرد .پس او محبوب اول و معشوق اول است .اين
تعشق و محبوبيت نیز به نحو استقاللي است ،كه طي آن ،او محب و عاشق ذات كامل خود
است و هم به نحو اضافي است كه طي آن ،ساير موجودات به دليل اتم و اكمل بودن وجود،
به او عشق ميورزند و غبطه او را ميخورند( ».الفارابی 47 :1982 ،و )52
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فارابي در كتاب آراء اهل المدينه الفاضله نيز در بررسي سبب اول ،وقتي به صفاتي چون
عظمت و جالل و مجد و جمال و بها و زينت ميرسد ،مينويسد كه همه اين صفات در هر
شيئي به حسب كمال آن شيئ است ،و از آنجا كه موجود اول داراي وجود افضل است ،همه
اين صفات در ذات اوست و او همانگونه كه ذات خود را تعقل ميكند ،اين امور را هم تعقل
ميكند .اما اين صفات در ساير موجودات بهصورت بالعرض وجود دارد و لذا او مغبوط ساير
موجودات است ،و سرور ،لذت ،و غبطه وقتي براي انسان پيش ميآيد كه زیباترین ،شادترین،

و قشنگترین امور (اجمل و ابهي و ازين) را درك كنيم .پس از سویی چون او وجود كامل

است ،ذات خود را دوست دارد و عاشق آن است و از ديگر سو او معشوق محبوب و معشوق

نيز هست؛ بر خالف انسان كه عاشق و معشوق نميتواند بعينه يكي باشد .اما او معشوق اول
است چه به او محبت بورزند یا نورزند .بر همين قياس او عاشق اول است .همچنين نزد او

«موجود اول در نسبت اضافي او با عقول عشره نيز محبوب و معشوق اول است»(الفارابی،
53 :1991ـ 54و .)68
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موضع دومي كه در آثار فارابي با مقوله دوستي مواجه ميشويم ،مباحث او درخصوص نفس
و قواي نفس است .براساس كتاب فصول منتزعه ،او قواي اساسي نفس را پنج مورد ميداند.

 .1غاذيه كه متكفل تغذيه انسان است (و خود شامل اجزايي چون قوه هاضمه ،منميه،

مولده ،جاذبه ،ماسكه ،مميزه و دافعه است).

 .2حاسه كه با يكي از حواس ادراك ميكند (و خود شامل پنج قوه است).

 .3متخيله كه رسوم محسوسات را بعد از غيبتشان ،حفظ ميكند .يعني بعد از اينكه يكي

از حواس پنجگانه چيزي را حس كرد و سپس از آن چيز از آن حس غايب شد،قوه متخيله
همچنان آن چيز محسوس را تخيل ميكند .در خيال گاهي تركيب و تجزيههاي كاذبي نيز
حضور پيدا ميكنند ـ هم در بيداري و هم در خواب .قوه متخيله و قوه غاذيه بر خالف ساير
قوا در هنگام خواب نيز فعاليت دارند.

 .4نزوعيه كه «حيوان» را به سوي چيزي ميكشاند و شوق و كراهت ،خواست و گريز

و بخشش ،رضايت و ترس و سنگدلي و رحمت و هوس و شهوت نسبت به چيزي پديد
ميآورد؛ از جمله اموري كه قوه نزوعيه متكفل آن است «محبت» است.
 .5قوه عاقله( .الفارابی 1405 ،ب27 :ـ.)30

بحث مفصل در خصوص قوای نفس بعدا ً خواهد آمد .در اينجا مقصود فقط نشان دادن

موضع دومي بود كه فارابي از دوستي سخن ميگويد.
 .2دوستي در انواع مدينهها

2ـ .1دوستي در مدينه فاضله

وضع دوستي در مدينه فاضله به نحو آشكار در كتاب فصول منتزعه بيان شده است .اين كتاب

اگرچه فصولي برگرفته از اقوال پيشينيان فارابي است و شايد در بادي امر چنين بنمايد كه داراي

نظام و انتظامي نيست ،اما بررسي دقيق و تحليل محتواي آن ،حاكي است كه فارابي در اين اثر

نيز مانند ساير آثارش به نحو منطقي هندسه فكري خود را پي گرفته است.

فارابي خود اين كتاب را فصول برگرفتهاي ميداند كه شامل اصول بسياري از سخنان قدما

است؛ سخناني كه شايسته است به واسطه آنها به «تدبير مدينهها و اصالح سيرت اهل مدينهها

پرداخته شود و اهل مدينهها با آنها راه سعادت را بپيمايند» (الفارابی 1405 ،ب .)23 :از همين

گزاره هدفمندي فارابي در تأليف اين رساله آشكار ميشود .او سپس فصل اول كتاب را
اينگونه آغاز ميكند كه نفس نيز همانند جسم داراي صحت و مرض است و سالمت نفس

در آن است كه هيئت و اجزای آن همواره در پي انجام خيرات و حسنات و افعال جميله باشد.

در مقابل ،مرض نفس به آن است كه به شرور و سيئات و افعال قبيحه روي داشته باشد .در
فصل دوم تصريح ميكند كه افعال خيري كه نفس انجام ميدهد همان فضايل هستند (در مقابل

رذايل ،نقايص و خسايس) .فصل سوم اشاره به اين دارد كه چون انسان به هنگام بيماري بدن

به پزشك مراجعه ميكند ،اگر مدينه به واسطه انحراف اهلش از اعتدال منحرف شد ،كسي كه
ميتواند آن را درست سازد و حفظش كند حاکمی است كه فارابي او را «مدني» مينامد؛ کسی
كه «صناعتش» را در مدينه عملي ميسازد.

فارابي پس از بيان ضرورت وجود مدينه ،اجزای مدينه را كه در برخي نسخ فقط مدينه

است و در برخي مدينه فاضله) پنج مورد ميداند .1 :االفاضل :كساني كه همان متعقلون و

حكما و نيز صاحبان رأي در امور مهم و سپس حامالن دين باشند (و فارابي پيش از وقتي كه

از قوه تعقل سخن ميگفت مطلق انسان را مد نظر داشت و نه انسان فاضل را)؛  .2ذووااللسنه:

شامل خطبا ،بلغا ،شعرا ،خوانندگان ،نويسندگان و از اين قبيل افراد ميشود؛  .3مقدرون :شامل

حسابگران ،مهندسان ،پزشكان ،منجمان و از اين دست افراد ميشود؛  .4مجاهدون :كه در امر

پيكار و حفظ مدينه نقش دارند؛ و  .5ماليون :كه در مدينه به گردآوري مال و دارايي اشتغال
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دارند ،مثل كشاورزان و فروشندگان و از اين سنخ افراد ..هر كدام از اين اجزای مدينه ،خود

داراي مراتبي است كه نسبت به هم رئيس و مرئوس هستند (همان68 ،ـ.)65

چنين مدينهاي كه پنچ جزء دارد ،رؤسا و مدبران آن ،بر چهار صنف هستند:

 .1ملك :كه همان رئيس اول است كه شش شرط را در خود جمع دارد (شامل :حكمت،

تعقل ،جودهاالقناع ،جودهالتخيل [كه اين دو ،بر اساس مطالب پيشگفته ،به ترتيب ،همان خطابه
و شعر هستند] و قدرت بدني بر جهاد و در نهايت عدم نقص عضو) .اگر كسي اين شروط در

او جمع آمد او رئيس و مقتدي است كه براساس رأي خود به تدبير مدينه ميپردازد .2.رؤسای

اخیار و صاحبان فضل :اگر كسي كه همه اين شروط در او گرد نباشد بلكه اين ويژگيها در

جمعي از افراد جامعه باشد كه در اين صورت اين جماعت با همديگر مقام ملك را ميگيرند

كه به نام روسای اخيار و صاحبان فضل ناميده ميشوند و رياست آنها رياست افاضل نام دارد.

 .3ملک سنت :در صورت فقدان اين افراد ،كسي رئيس است كه شناختي از قوانين و سنن
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رؤساي پيشين داشته باشد و با علمي كه نسبت به متقضيات زمان و مكان دارد بتواند آن قوانين

را اجرا كند و نيز اين قدرت را داشته باشد كه مواردي را كه پيشينيان او در قانون نيارودهاند،
استنباط كند تا مدينه را حفظ كند .اين شخص ملك سنت ناميده ميشود.

 .4رؤسای سنت :اينكه چنين فردي هم وجود نداشته باشد اما جماعتي باشند كه اين

اوصاف در آنها باشد ،اينان روسای سنت ناميده ميشوند.

حال همه اجزا مدينه اين است كه يا رئيس پايينتر از خود هستند يا مرئوس باالتر از خود،

به جز شخص اول و آخر كه فقط رياست و مرئوسيت مطلق دارد (همان67 ،ـ.)66

اينجاست كه فارابي به بحث محبت و دوستي در مدينه [فاضله] اشاره ميكند« .اجزا مدينه

و مراتب اجزا مدينه با يكديگر به واسطه دوستي(محبت) پيوند برقرار ميكنند( .ائتالف ــ از

اينجا فهميده ميشود كه محبت ،تأليفدهنده است) .و همچنان با هم در پيوند باقي ميمانند
به واسطه افعال عادالنه .و محبت گاهي ارادي است مثل محبت والدين نسبت به فرزند و گاهي

ارادي است به اين كه مبدأ آن اشيا ارادهاي باشدكه محبت را در پي داشته باشد .و محبت ارادي

خود سهگونه است :يكي به واسطه اشتراك در فضيلت ،و دوم به خاطر منفعت ،و سوم به

خاطر لذت؛ عدل تابع محبت است و محبت در اين مدينه (ضمن اينكه در برخي نسخهها به

جاي مدينه ،مرتبه آمده است .البته ضمير «اين» محل مناقشه است؛ مدينهاي كه تاكنون چينش
آن طراحي شد) «اوالً به خاطر اشتراك در فضيلت است و اشتراك در فضيلت،اشتراك در آرا

و افعال [فاضله] را نيز شامل مي شود .آرای [فاضله] كه شايسته اشتراك هستند سه چيزند:
اشتراك در مبدا ،اشتراك در غايت ،و اشتراك در آنچه بين اين دو است» .منظور از اتفاق رأي
در مبدأ ،اتفاق رأي در مورد خداوند تعالي و روحانيان و ابراري است كه پيشوايان هستند و
نيز اشتراك در كيفيت به وجود آمدن عالم و اجزاي آن و كيفيت خلقت انسان و سپس مراتب
اجزاي عالم و نسبت اين اجزا با يكديگر و جايگاهشان با خداوند تعالي و روحانيان .سپس
جايگاه انسان نسبت به خدا و روحانيان .اين اشتراك در مبدأ است .منظور از اشتراك در غايت
سعادت است و اتفاق در اموري كه بين اين دو است .در واقع منظور افعالي است كه به واسطه
آنها انسان به سعادت دست مييابد .پس وقتي كه آرای اهل مدينه در خصوص اين امور متفق
شد و سپس به واسطه افعال مشتركي كه سعادت نايل ميشود ،اين اشتراك رأي به كمال رسيد،
ضرورت ًا به دنبال خود دوستي اهل مدينه نسبت به يكديگر را در پي خواهد داشت و از آنجا
كه اهل مدينه در مسكن واحد گردهم هستند و به همديگر محتاج ميباشند و به همديگر نفع
ميرسانند ،به دليل منفعت نيز محبت در پي خواهد آمد .سپس به خاطر اشتراك آنان در فضايل
و نيز به اين دليل كه به همديگر نفع ميرسانند (اشتراك در منفعت) محبت ناشي از لذت بين
آنها نيز به دنبال خواهد آمد .پس اين محبت ناشي از لذتطلبي نيز است .اين چنين است كه
محبت اهل مدينه را به همديگر ائتالف و ربط ميدهد (همان71 ،ـ.)70
ضمن اينكه او در تلخيص النواميس در بررسي رئيس مدينه ميگويد:
سپس افالطون تبيين ميكند كه صاحب ناموس شايسته است كه بيشترين توجهاش به امر
دوستي (عنايته العظمي بامر المحبه) باشد تا به واسطه اين امر مردم را جمع كند (ليأخذ الناس
بها) و نيز براي اينكه نواميس ،از يك سو تثبيت يابند و از سوي ديگر خللي به آن وارد نيايد در
غير اين صورت امر [ناموسراني] بر او سخت و دشوار خواهد شد (الفارابی 1896 ،الف.)56 :
 .3دوستي در مضادات مدينه فاضله

فارابي در هر دو كتاب آراء اهل مدين هفاضله و السياسه المدنيه ،وقتي از مدينههاي غيرفاضله
بحث ميكند ،به مقوله دوستي در اين مدينهها نيز ميپردازد .او پس از بيان اينكه غايت حيات
انسان ،در يك مسير كمالي تحصيل سعادت است ،امكان سعادتمندي انسان را در اجتماع و
تعاون متصور ميداند .نسبت اجتماع با نوع برداشتي كه اهل هر مدينه از سعادت دارد ،فاضله
بودن يا غيرفاضله بودن آن را هم مشخص ميكند .بر اين اساس ،مدينههاي غيرفاضله در
دوستي اموري با هم تعاون دارند كه خيرات يا فضائل محسوب نميشود و لذا سعادت مزعوم
نزد آنها ،سعادت مظنونه يا پنداري است.
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بر اين اساس ،مدينه ضروريه اجتماعي است كه اهل آن دوستدار ضروريات زندگي هستند.

در نتيجه ،اراده دوستي آنان را به اختيار تعاون بر اكتساب چيزي كه براي قوام بدن ضرورت

دارد سوق ميدهد .از اين نظر در مدينه ضروريه ،امر دوست داشتني و محبوبی كه تعاون

افراد را باعث ميشود ضرورياتي چون خوردن و نوشيدن است كه افراد در صناعاتي چون
كشاورزي ،دامداري ،صيد و حتي دزدي با يكديگر تعاون دارند .رئيس اينان كسي است كه

به حسن تدبير و نيك احتيالي خود ،آنان را در تحصيل امور ضروري به كار ميگيرد يا اينكه
ضروريات آنها را خود تأمين ميكند (الفارابی.)88 :1982 ،

مدينه نذاله ،اجتماعي است كه افرادش به دليل دوست داشتن ثروت براي ثروتاندوزي

با يكديگر تعاون دارند« .چيزي جز محبت ،پول و ثروت و حرص بر كسب و اندوختن آن»
انگيزه آنها براي همكاري نميباشد .اينان براي جمع ثروت به هر صنعتي از جمله كشاورزي،

دامداري،صيد و دزدي و نيز عامالتي چون تجارت روي ميآورند .اينان ثروت خود را جز
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براي ضروريات خرج نميكنند (همان.)89 ،

مدينه خست آن اجتماعي است كه افرادش به خاطر دوست داشتن انواع لذت (لذت حسي

يا خيالي) با يكديگر همكاري دارند .افراد اين مدينه در پي دوستي امور لذتبخش چون

منكوحات ،مشروبات ،مأكوالت ،بازيها و سرگرميها هستند (همان.)89 ،

مدينه كراميه ،اجتماعي است كه افرادش به دليل حب كرامت براي مورد اكرام واقع شدن،

به نحو بالقول و بالفعل ،با يكديگر تعاون دارند .تعاون آنها يا براي اين است كه خودشان نسبت

به يكديگر اكرام بورزند يا اهل مدينههاي ديگر به آنها اكرام بورزند .اكرام خودشان نسبت به
يكديگر نيز يا نتيجه تساعي و برابري آنان است يا حاصل تفاضل و برتري نسبت به يكديگر

است .البته اگر كرامت دوستي به حد افراط برسد به مدينه جباران بدل مي شود كه در آن تغلب

و سلطه امري مطلوب و محبوب است (همان.)94 ،

مدينه تغلبيه اجتماعي است كه اشخاص انساني به خاطر حب قدرت ،سلطه و غلبه نزد

هم گرد ميآيند .فارابي در خصوص غلبه،ب ه گونهاي طرح مسئله ميكند كه گويي سلطهطلبي

نه تنها در مدينه تغلبيه،بلكه در همه مدينههاي جاهله امري مطلوب و محبوب است« .چرا

كه دارنده قدرت و غلبه ،مغبوط بيشتر افراد اهل جاهليت است» (همان .)90 ،فارابي تصريح

ميكند كه ارادهاي كه اهل اين مدينه را به تعاون ميكشاند «دوست داشتن غلبه است .هرچند

اهل اين مدينه در اين امر با يكديگر متفاوتند .برخي غلبه كم را دوست دارند و برخي غلبه زياد

را ،و نيز از لحاظ ابزارهايي كه با آنها غلبه حاصل ميشود نيز متفاوتند .به عنوان مثال برخي
غلبه بر خون انسان را دوست دارند و برخي غلبه بر مال انسان را دوست دارند و عدهاي غلبه

بر نفوس انساني را دوست دارند ،تا بدين شيوه آنها را برده خود سازند .همين تفاوت مراتب
آنها در مدينه و رياست را نيز معين ميكند» .سلطه دوستي نزد آنان چنان است كه با يكديگر

تعاون ميكنند تا ساير انسانها و ساير مدينهها را مغلوب خويش سازند ،و تنها چيزي كه باعث
مي شود آنها در محبت سلطه اندكي با يكديگر مدارا داشته باشند ،نيازي است كه به يكديگر

دارند تا به محبوب خود يعني غلبه دست پيدا كنند (همان 94 ،90 ،و .)97

مدينه جماعيه مدينهاي است كه در آن آزادي[ ،محبوب بالعرض اشخاص است و لذا آن

را چونان] ابزاري براي تحقق غاياتي چون لذات و شهوات به كار ميگيرند .هر يك از افراد آن
آزاد و رها باشند تا هر آنچه ميخواهند انجام دهند .اهل اين مدينه با هم برابرند و در سنت آنها

هيچكس بر ديگري برتري ندارد .در اين مدينه افراد با حفظ برابري ،به دنبال غاياتي هستند كه
در ساير مدينهها مطلوب و محبوب است و لذا رياست نيز به حسب امور محبوب كثير اتفاق

ميافتد .در اين مدينه رياست جز با ارادت و خواست مرئوسين اتفاق نميافتد وانگهي رؤساي
اين مدينه بر طبق خواست مرئوسين عمل ميكنند .در حقيقت ،گويي در اين مدينه رئيس و

مرئوسي وجود ندارد .اما از آنجا كه نزد اينان حريت امري محبوب و دوستداشتني است،

كساني كه در ميانشان آنان را به حريت نائل ميكنند افرادي قابل ستايش هستند ،نه اينكه رئيس

محسوب شوند .البته اينان از شهوات فقط به ضروريات اكتفا ميكنند (همان.)99 ،
بدايت دوستي :كمالو كمالمندي
 .1كمال ذات اول

فارابي دوست داشتن و دوست داشته شدن مبدأ اول را ناشي از كمال او ميداند .او در همه

امور وجودي كامل است .از اين رو هم عاشق و هم معشوق اول است .او در كتاب فصوص

(فص )26وقتي به مسئله عشق ميپردازند ،از رفع غطا و حجاب سخن ميگويد كه به واسطه
آن انسان نزد حق مأوي ميگيرد و شخص ًا (فرداً) نزد حق ميرود .سپس اين پرسش را مطرح

ميكند كه چنين چيزي چگونه امكان دارد كه كسي نزد حق مأوي داشته باشد؟ در پاسخ
ميگويد اينجا صورت عشق است .او (يعني حق) معشوق لذاته است ،حتي اگر مورد عشق
ورزيدن واقع نشود .او لذيذ (يعني مطلوب و خواستني) عند ذاته است ،حتي اگر كسي به او
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ملحق نشود و به او رو نكند (الفارابی 1405 ،ب .)69 :لذا كسي كه حق را مشاهده كند لزوم ًا
مالزم اوست و يا از عجز متارك او خواهد بود.

در سخن او «چون خداوند عاشق ذات خود است ،صدور همه موجودات مقتضاي ذات

اوست و غايت فعل او همان ذات اوست» (الفارابی .)37 :1425 ،نيز در آخرين فص كتاب

صالحكم (فص ،)70در توضيح عبارت «هو اآلخر» ميگويد «او آخر است چون غايت
فصو 
كل طلب است .پس غايت مثل سعادت است در اين قول كه :دارو براي چيست؟ براي تغير

مزاج؛ تغيير مزاج براي چه؟ براي سالمتي؛ سالمتي براي چه؟ براي سعادت و خير .در اينجا

ديگر پرسيده نميشود كه سعادت براي چه؟ چرا كه سعادت و خير لذاته هستند نه لغيره» .و

سپس در توضيح هو االول ميگويد بدين دليل او اول است كه هر چيز به سوي او ميرود و
شوق او را دارد .اين اوخواهي و تشوق هم طبعي است ،هم ارادي (البته به حسب طاقت شایق)

است ...پس او معشوق اول است (الفارابی 1405 ،ب.)103 :
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در رساله الدعاوي القلبيه نيز اين مسئله تكرار شده است .وقتي از واجبالوجود صحبت

ميكند ،ميگويد «او حكيم و حي و قادر است .او به غايت كمال و بها است و بيشترين ابتهاج

را از ذات خود دارد .او عاشق اول و معشوق اول است و ساير موجودات از جهت فيض ،از او

به وجود آمدهاند (الفارابی 1349 ،الف .)3 :همين باور را در رساله عيو نالمسائل نيز بيان ميكند.
در آنجا پس از تقسيم وجود به ممكن و واجب ،واجبالوجود را بدون ماهيت (و در نتيجه
بدون جنس و فصل و حد) ميداند .ضمن اينكه برهاني براي وجود او وجود ندارد ،بلكه او

برهان همه اشيا است و وجود او بذاته است و ازلي و ابدي است كه عدم در او راه نمييابد...
و او خير محض است و او عقل محض و معقول محض و عاقل محض است و اين سه در

او واحد است و او حكيم و حي و قادر و مريد است و نهايت جمال و كمال و بها و سرور او
راست و او عاشق اول و معشوق اول است (الفارابی 1349 ،ب.)67 :

 .2كمالمندي نفس انساني

اما دوست داشتن و دوست داشته شدن نزد انسان ،از روي كمالخواهي است .حيوان ناطق،

بر خالف مبدأ اول كه در عين كمال است ،طالب كمال ميباشد .كمال براي انسان ،نوعي

مسيرپيمايي است كه يكي از منازل آن ،مأواي محبت است .از نظر او «عشق (يا كمالمندي)

محرك به سوي كمال است» (الفارابی.)53 :1425 ،

فارابي در جايجاي آثار خود انسان را ــ مانند هر موجود ديگري ــ كمالمند ميداند .در

طرح فلسفي او كمالمندي و سعادتطلبي انسان داراي مقدمات ،اسباب و ادواري است .او در
آراء اهل المدينه الفاضله ،مسير امكاني كمال انساني را بدينگونه به تصوير ميكشد:

چون انسان حادث شد ،اول چيزي كه در او تحصيل ميشود ،قوهاي است كه با آن تغذيه

ميكند كه قوه غاذيه نام دارد .و بعد از آن قوهاي كه با آن ملموس را حس ميكند ،و به دنبال

قوه حاسه است كه در انسان نيروي شوق يا كره به آنچه حس كرده حادث ميشود كه همان
قوه نزوعيه ميباشد و سپس نيرويي كه محسوسات را بعد از غيبتشان حفظ ميكند حادث
ميشود كه همان قوه متخيله نام دارد .در نهايت نيروي ناطقه در او حادث ميشود كه به

وسیله آن از يك سو معقوالت را تعقل ميكند و ديگر اين كه ميان جميل و قبيح تمايز مينهد

و نيز علوم و صناعات را كسب ميكند و نيز به آنچه تعقل كرده گرايش مييابد (الفارابی،
89 :1991ـ.)87

در ميان اين قوا ،آنچه به مبحث دوستي مربوط ميشود ،قوه نزوعيه است كه منشأ دوستي

است .فارابي همين منشأ را در بررسي مدينهو تعامل دوستانه اعضای مدينه مد نظر دارد .قوه

نزوعيه در انسان شوق و كراهت نسبت به امور را پديد ميآورد .وجه دوم اهميت قوه نزوعيه،

این است که خاست و خیزش اراده از اين قوه است (همان).

ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر مدینه فاضله بر مبنای عقالنیت شکل گرفته

است و عقل طراح آن است ،چرا در مقوله دوستی بین اعضای این مدینه به جای قوه عقل
از قوه نزوعیه سود جسته میشود؟ پاسخ این است که قوه نزوعيه كه در خدمت انسان براي

تحصيل سعادت است ،خود در خدمت قواي حاسه و متخيله و ناطقه (عقل) قرار دارد.

(همان107 ،ـ.)106

سعادت خير مطلوبي است كه لذاته خير است نه اينكه به خاطر غايت ديگري دنبال

شود .و وراي آن چيزي نيست كه انسان به دنبال تحصيل آن باشد .افعال ارادي كه در تحصيل
سعادت نافع هستند ،افعال جميله هستند و هيئات و ملكاتي كه اين افعال از آنها صادر ميشوند،

فضايل را تشکیل میدهند .جمع آن افعال جميله و اين فضايل ،خيرات هستند كه فينفسه

غايت نيستند بلكه از آن جهت كه براي تحصيل سعادت نافع ميباشند خير محسوب ميشوند،
در مقابل افعال و ملكاتي كه مانع سعادت باشند ،شرور و رذائل هستند (همان .)106 ،در واقع
اگر قوه ناطقه نظري سعادت را درك كرد و ساير قوا به سمت اين ادراك پيش رفت ،سعادت

حاصل ميآيد .اما اگر قوه ناطقه سعادت را درك نكند و يا اينكه درك كند ولي بهعمل بر
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حسب آن ادراك رهنمون نشود ،بلكه چيز ديگري محبوب و مطلوب نفس واقع شود و نسبت

به آن تشوق و اراده كند ،يا اينكه قواي حاسه و متخيله ،امر سعادت را درك كنند و سپس به
آن اراده تعلق گيرد ،آنچه حاصل ميشود ،افعال غيرجميله و رذايل و در نتيجه شقاوت است
(همان .)107 ،از همينجاست كه هم ضرورت مدينه و هم انواع مدينه حاصل ميشود.
نهايت دوستي :تأليف
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گفته شد كه در ادبيات فكري فارابي دوستي (محبت) ،در ترادف خود با مفاهيمي چون
صداقت ،هشاشت ،شوق ،تشوق ،تحابب ،تمايل ،نزوع و عشق ،حامل بار معنايي الفتدهندگي
(تألف و تأليف) و پيونددهندگي (ارتباط و تجاور) است .همه اين مفاهيم ،در خود ،معنای
«اراده» يا «قصد» را دارند .فارابي اين وجه تأليفي دوستي را به بهترين وجه در تلخيص
نواميس بيان ميكند .در آنجا از قول افالطون بيان ميكند كه وقتي شهري بر اساس اموري
چون طوفان خراب ميشود و دوباره از آن ميان مدينه جديدي سر در ميآورد ،در آغاز امر
مردمش با تمايل و خواست (هشاشت) 1به يكديگر نظر دارند و با يکديگر انس و الفت
برقرار ميكنند ،هر چند كه پس از ازدياد خلق كمكم بينشان حسد و بغض و دوري و حتي
جنگ روي ميدهد .پس از اين تآنس اوليه است كه بر حسب نياز و حاجت به همكاري
روي ميآروند و به حفر معادن و قطع اشجار و ساخت كارگاهها و خانهها مشغول ميشوند
(الفارابی 1896 ،الف53 :ـ.)52
همچنین او در خصوص وجه تأليفي محبت بيان ميدارد كه« :هر غرض و غايتي جز با
شوق امكانپذير نميشود .هر كسي چيزي را بدا نجهت ميطلبد كه مشتاق آن است و در
جايي كه شوق نباشد ،غايت نيز منتفي خواهد بود و شوق سبب آن است كه فاعل ،فاعل شود؛
فاعلي كه پيش از شوق وجود نداشته است» (الفارابی .)37 :1425 ،براي تببين اين وجه تأليفي
محبت الزم است كه وجوه تأليف و امر مولف در انديشه فارابي بررسي شود.
 .1وجه تأليفي سبب اول

بررسي و تحليل محتواي مباحث فارابي در خصوص دوستي نشان ميدهد كه مقوله تأليفي
محبت با سبب اول ،مدينه و رئيس شباهت دارد .هم دوستي برآمده از قوه نزوعيه نفس و
هم سبب اول و هم مدينه و رئيس وجهي تأليفي دارند (افالطون زبان را هم امري تأليفي
 . 1در ترجمه مرحوم لطفي واژه مهرباني آمده است .هرچند ترجمه جمله زياد رسا نيست« :چون آدميان در انزوا و دور
از يكديگر به سر ميبرند با يكديگر مهربان شده بودند» .مجموعه آثار ،ص( 1970فقره .)679در واقع بحث افالطون اين
است كه پس از آن خرابي ،بازماندگان انساني كه دور از هم و تنها بودند ،عامل مهرباني بار ديگر آنان را به تجاور سوق داد.

ميدانست) .براي فارابي سبب اول ،از آن جهت كه مغبوط موجودات كمالمند نوع حيوان

ناطق است و آنان را به سوي خود جذب ميكند ،وجه تأليفي دارد .سبب اول ،هم در وجود و

هم در صفات ،در همه ابعاد داراي كمال ذاتي است؛ او كامل بالذات است لذا سير كمالي ندارد.

اما توجه موجود كمالمند را به خود جلب ميكند .از اين رو ،جمال ،بها ،زينت ،فرح ،سرور و
لذت او ،هر ذيجمال ،ذيبها ،صاحب فرح ،صاحبسرور ،و متلذذي را به خود متوجه ميكند.

از آنجا كه سبب اول لذتي را تلذذ ميكند که بيشترين لذت است كه مغبوط انسان ميباشد ،او
دوستدار ذات خود نيز هست و به ذات خود بيشترين عشق را دارد و عاشق ذات خود است

و آن را دوست دارد .نسبت عشق ما به فضيلتهايي كه داريم ،اضافه نسبت عشق و محبت او

به صفات خود است .او محبوب اول و معشوق اول است .اين تعشق و محبوبيت هم به نحو
استقاللي است ،كه طي آن او محب و عاشق ذات كامل خود است ،و هم به نحو اضافي است

كه طي آن ،ساير وجودات به دليل اتم و اكمل بودن وجود به او عشق ميورزند و غبطه او را
ميخورند (الفارابی 47 :1982 ،و .)52

از اين نظر در منظومه فكري فارابي ،وجود مبدأ كامل ،ضرورت سير كمالي حيوان ناطق به

سوي سعادت است و از اين نظر باعث تأليف آنها در مسير كمال ميشود .تحقق عيني اين وجه

تأليفي را موجود اول به واسطه اسباب ثواني و اجرام سماوي (كه از سویی واسطه پيوند وجود

و صورت در حيوان ناطق ،و از سوی دیگر معطي قواي نفساني به حيوان ناطق هستند) فراهم

ميكند .از اين رو ويژگي نخستين قوه نزوعيه نفس ايجاد شوق و حركت به سوي تأليف است.

همين مقوله محبت و عشق است كه الفتآور همه به سوي اوست؛ آنهم با توجه به

فضايلي كه نوع اكمل و اتمش نزد سبب اول است .همين قياس در مدينه نيز كاربرد دارد.

از آنجا كه انسان در مدينه كمالي دارد ،كه همان سعادت اوست ،و اين سعادت را ــ و به
عبارتي اكمل و اتم اين سعادت را ــ در مدينه و با ديگران تحصيل ميكند ،دوستي در مدينه

او را به سوي تجاور و تعامل و تعاون سوق ميدهد .تفاوتي كه در اينجا هست به نوع محبت

الفتبخش برميگردد ،كه در سبب اول چون او موجود مجسم نيست و قواي موجود در حيوان
ناطق در او نيست ،محبتش نيز در ميان انسان همتایی ندارد .اما محبت انسان برخاسته از قواي

نفس اوست كه در جاي خود توضيح داده خواهد شد.

 .2وجه تأليفي قوه نزوعيه

گفته شد كه قوه نزوعيه از سویی در انسان شوق و كراهت نسبت به چيزي را پديد ميآورد و
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از سوي ديگر قوه نزوعيه موجد اراده است (الفارابی89 :1991 ،ـ .)87هر دو وجه قوه نزوعيه

انسان را به سوي برداشتي كه وجه نظري قوه ناطقه (يا قوه متخيله و حساسه) از سعادت به

دست ميدهند ،سوق میدهد .از آنجا كه قوه نزوعيه در خدمت انسان براي تحصيل سعادت
است ،خود در خدمت قواي حاسه و متخيله و ناطقه است ،چرا كه وقتي ساير قوا چيزي ادارك
ميكنند نميتوانند آن را در مسير سعادت به مرحله عمل برسانند ،مگر به واسطه قوه نزوعيه.

احساس و تخيل و انديشه (رويه) بدون اينكه به نيروي شوق و كراهت قوه نزوعيه اقتران يابند
نميتوانند كفايت عمل را داشته باشند و به آنچه احساس ،تخيل و انديشه شده است رهنمون

شوند .چرا كه اراده از قوه نزوعيه منشأ ميگيرد (همان107 ،ـ .)106پس از آنجا که قوه نزوعيه
متكفل امر «محبت» است و كل بدن آلت قوه نزوعيه است (الفارابی 1405 ،ب30 :ـ ،)27قوه

نزوعيه ساير قواي بدن را به هم پيوند و تأليف ميدهد .براي فارابي دو واژه شوق و ائتالف

همزاد دوستي هستند.
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 .3وجه تأليفي مدينه

قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه نزد فارابي ايجاد مدينه به فيلسوف نيست بلكه به آن چیزی

است که انسان را فيلسوف ميكند :يعني به عقل؛ عقلي كه در حيوان ناطق یا بهعبارتی انسان

است (الفارابی .)80 :1982 ،پس عقل به مدد عواملي ديگر امكان ايجاد پديدهاي به نام مدينه را

فراهم ميآورد ،و اين مدينه الفتآور است .به ديگر سخن،به همانسان كه سبب اول موجب
تأليف انفرادي اشخاص انساني كمالمند به سوي كمال بالذات است ،و قوه نزوعيه نفس در

حالي كه خادم ساير قواي نفس است و موجب تأليف آنها در جهت حركت نوع انساني به

برداشت سعادت از طريق ايجاد اراده است ،مدينه نيز در سبب تأليف اجتماعي اشخاص انساني
در پيوند با يكديگر و از طريق اختيار تعاون است .تفاوتي ندارد كه اهالي هر مدينه چه برداشتي

از سعادت دارند ،صرف داشتن يك برداشت از سعادت ،ضرورت تعاون در مدينه را بديهي

ميسازد .اما آنچه افراد را در مدينه به سوي تعاون و در جهت تحصيل سعادت سوق ميدهد،

مقوله مهم اراده است كه به دليل وجه تأليفي آن ،همردیف با دوستي است (البته مبحث اراده در
نظر فارابی بسیار حائز اهمیت است که باید در جای خود به آن پرداخته شود).

 .4وجه تأليفي رئيس

فارابي بحث مبسوطي دارد دال بر اينكه اگر سعادت غايت انسان است ،و جز از طريق حصول

خيرات و دفع شرور ممكن نیست،الزم است سعادت به نحوي بيان شود كه انسان بتواند در

مسير آن قرار گيرد .از اينجاست كه فارابي با توجه به تفاضل انسانها بر يكديگر ،به رئيس
اول ميرسد .رئيس اول از قوه استنباط سعادت برخوردار است .از سوي ديگر اين سعادت

استنباطشده الزم است كه از سوي انسان ياد گرفته شود .انسان در مدينه هم به معلم سعادت

نياز دارد و هم به علم سعادت تا در پرتو اين علم ،به اعمالي دست يازد كه سعادت محقق
شود .از آنجا كه در سعادت پاي عمل نيز در ميان است ،براي عدهاي كه خود مشوقي براي
عمل سعادتمند ندارند ،وجود كسي كه آنها را برانگیزاند نيز الزم است:

و چنين كسي همان ملك و رئيس علياالطالق است و شايسته است گفته شود كه به او

وحي ميشود .چون وقتي به انسان وحي ميشود كه به اين مرتبه برسد كه بين او و عقل فعال

واسطهاي نباشد .درمقابل او ،كساني كه خود به امر سعادت اقدامي نميكنند ،هيچگونه رياستي

ندارند؛ چنين جمعي با چنان رئيسي ،امت يا مدينه فاضلهاند (همان.)76 ،

در نهايت ،رئيس نيز در مدينه وجه تأليفي دارد؛ خواه مدينه فاضله باشد يا اضداد مدينه

فاضله .از نظر فارابي مراتب موجودات در مدينه به واسطه رئيس با يكديگر پيوند ميخورند.

تحقق و عملی شدن غایتی که همه اعضای یک مدینه را گرد هم میآورد ،ضروری میسازد

که مدینه دارای رئیس باشد و همین رئیس است که همه را به سوی خود جلب میکند .او در

خصوص رئيس مدينه فاضله ،كه همان واضعالنواميس است ،ميگويد« :شايسته است بيشترين
توجهاش به امر دوستي (عنايته العظمي بامر المحبه) باشد تا بدين واسطه ،مردم را جمع كند و
گردهم آورد (الفارابی 1896 ،الف.)56 :

اين توضيحات چه بسا مشعر به آن باشد كه وجه تأليفي رئيس فقط مربوط به مدينه فاضله

است .اما ظاهر امر آن است كه با توجه به توصيفهايي كه فارابي از رؤساي ساير مدينهها

مضاد مدينه فاضله ارائه ميدهد ،رؤساي همه مدينهها اين وجه تأليفي را دارند .در واقع فارابي

دوستي اهل مدينه به رئيس و رؤسا را نيز به دليل دوستي امر مطلوب نزد آنان ميداند .بدين

معني كه رئيسي كه از كرامت بيشتر ،يا ثروت بيشتر ،و یا قدرت بيشتر برخوردار است ،چون
نزد آنان اصل كرامت و ثروت و قدرت محبوب است ،پس آن رئيس نيز مغبوط و دوست
داشتني است .او مينويسد:

افضل رؤسا در مدينههاي جاهله كسي است كه از امور مطلوب بيشتر برخوردار باشد و

بتواند به حسن تدبير ،برخورداري اهل مدينه را نيز از اين امور مطلوب و محبوب به بيشترين

درجه برساند؛ آنان را به ثروت برساند و يا آنان را به لذات نائل كند ...به عنوان مثال كساني كه
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كرامت را دوست دارند در مدينه با رئيس خود تعامل دارند تا بدين طريق بر كرامتهايي كه
رئيس به آنها تفضل فرموده بيافزايند (الفارابی.)92 :1982 ،

جمعبندي

تحليل آثار موجود فارابي حاكي از آن است كه او نيز در مقام يك فيلسوف فضيلتگرا ،به

مقوله دوستي توجه تام داشته است .نگاه فارابي به اين مقوله افالطوني ـ ارسطويي است .در

اینجا قصد تطبیق آرای فارابی و افالطون و ارسطو مد نظر نیست؛ هرچند او خود در این

زمینه تالش کرده است(الفارابی ،بیتا) .ميتوان قائل شد كه رگههايي از آموزههاي ديني نيز

به نحو ضمني در نگاه وي به اين مقوله حضور دارد .به هر حال ،طي اين روش ،ميتوان
دريافت كه فارابي مقوله دوستي را به عنوان امري پيونددهنده مد نظر دارد و آن را در چهار
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سطح مورد بررسي قرار ميدهد كه از دوستي موجود اول تا دوستي مدني امتداد پيدا ميكند.
از سوي ديگر عموم ًا فارابي ،در بعد فلسفه سياسي ،به واسطه طراحی ایده مدينه فاضله شناخته

ميشود(داوری اردکانی ،)1362 ،تا حدي كه به تواتر گفته شده است كه فارابي فليسوف
مدين ه فاضله است .اما با عطف توجه به مبدأ و غايت دوستي مدني نزد فارابي ،ميتوان آشكارا
استدالل كرد كه فارابي صرف ًا دوستي مدني را در مدينه فاضله پي نميگيرد،بلكه ــ حداقلاز

جنبه دوستي مدني هم كه باشد ــ به مدينههاي غيرفاضله نيز پرداخته است و از این حيث او

فيلسوف مدينههاي غيرفاضله هم هست .البته نه اینکه در اين معني تلقيها و استداللهاي او،
درخصوص مضادات مدينه فاضله ،بعد هنجاري داشته باشد و در مقام تجويز اصول مدينههاي

غيرفاضله باشد؛ بلكه به طور خاص نه تنها دوستي مدني را مبدأ و غايت شكلگيري هر نوع

از مدينه ــ از جمله مدينههاي غيرفاضله ــ ميداند ،بلكه از آنجا كه تصديق افراد هر مدينه

درخصوص امر محبوبي كه تصور و تلقي آنان از سعادت را شكل ميدهد ،نوع خاص هر يك
از مدينههاي فاضله و مضادات آن را تعيين ميكند.

طي پژوهش در خصوص جايگاه دوستي مدني در انديشه سياسي فارابي ،يك «طرح نظري»

نيز به دست میآید كه ميتوان آن را «دوستي به مثابه تأليف» دانست كه داراي پيشفرضها،

مستندات ،شاخصها و استلزاماتي است كه امكان ارتقای آن را به قلمرو يك نظريه فراهم

ميآورد .بر اساس اين طرح نظري ،فارابي دوستي و دوستي مدني را در يك منظومه واحد
توضيح ميدهد كه ناشي از پيوستگي فلسفه و فلسفه مدني اوست .او منشأ دوستي را در وجود

انسان ،يعني قوه نزوعيه نفس ،جستجو ميكند .قوه نزوعيه ،براي عينيت بخشيدن به مقوله
دوستي ،ضرورت ًا نيازمند امري محبوب و موضوعي براي دوست داشتن است .تركيب منشأ

دوستي و موضوعات آن است كه انسانها را در مدينه ،بر سر اموري خاص و عيني،دوستدار

هم ميكند .در نتيجه دوستي نفس هم مؤلف قواي انساني است و هم اينكه اشتراك بر سر
موضوعات محبوب ،مؤلف اشخاص انساني در مدينه است .دوستي مدني ،از اين نظر ،مربوط

به مرحله پيش از تعاون و انگيزه تحرك براي تعاون و اجتماع است .به طور خالصه ،اوالً
دوستي مؤلف و پيوندگر اعضای هر نوع مدينه (اعم از فاضله و مضادات آن) است ،و ثاني ًا وجه

تأليفي دوستي منوط به موضوع مشتركي است كه انسانها بر سر آن دوستدار يكديگر ميشوند،
و ثالث ًا اين موضوعات متعدد متفاوت ،كه ناشي از برداشتهاي متفاوت انسان از سعادت است،
انواع مدينه را هم مشخص و تعریف ميكنند .رابع ًا موضوع مقوله تأليفبخش دوستي در

مضادات مدينه فاضله خارج از اعيان نوع انسان است و لذا ثبات و بيثباتي دوستيها بسته به

موضوع دوستي ،موقت و غيرموقت است .در مقابل ،دوستي در مدينه فاضله بيشتر متوجه اعيان
نوع انسان و مدتدار است .خامس ًا رابطه استخدام در مدينه فاضله مقوم اين نوع دوستي است،
در حالي كه رابطه استعمال و استبعاد (به کار گرفتن و به بندگیگرفتن) در مدينههاي غيرفاضله
از عوامل سست بودن و موقتي بودن رابطههاي دوستانه است.
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Beginning and the End of Civil Friendship in
Al-Farabi’s Philosophy
Morteza Bahrani1
Abstract
This paper focused on the analysis and explanation of “civil friendship” in alFarabi’s philosophy; so the question is: what are the beginning and the end of
civil friendship in his philosophy? It seems that for al-Farabi, the friendship
has the power of binding the creatures to each other.It shapes all contexts for
creatures; among them, it forms the variant cities, and the ruler of each city
looks at the category of friendship as a tool to have good governance. For
Farabi, like Aristotle, man naturally has teleos in itself. For him, the cities need
justice and civil friendship to be a good city acording to the scheme that planed
by the ruler; without friendship, the cities cannot be shaped, and without justice
they cannot be maintained. But in reality, the type of friendship is different in
each city, and it defines the happiness for each city.
Keywords: Civil Friendship, al-Farabi, Political Philosophy, Justice,
Beginning and End (Teleos).
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