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 چكيده

ي سياسي است كه گرايش   وحدت و كثرت يكي از مسائل مهم در تاريخ فلسفه
تأثيرگذار  اش ي سياسي تواند در تمام ابعاد فلسفه ها مي فيلسوف سياسي به هريك از آن

هاي مختلفي را در مواجهه با اين دو مساله  باشد. در طول تاريخ، فيلسوفان سياسي ديدگاه
سينا و خواجه نصيرالدين  چون: فارابي، ابن اند. جايگاه فيلسوفان سياسي مشاء، هم بيان نموده

آن را ي اسالمي ما را بر آن داشت تا اين مساله و پيامدهاي سياسي  طوسي در تاريخ فلسفه
ي سياسي مشاء بررسي نماييم. فيلسوفان سياسي مشاء اگرچه بر ضرورت وحدت  در فلسفه

اند كه  اي براي پذيرش كثرت از خود نشان نداده در زندگي سياسي تأكيد دارند، ولي عالقه
اند، معموالً ناظر به  كه به بحث از آن پرداخته بر مباني ايشان باشد؛ در مواردي هم مبتني

هاي مربوط  چنين وقتي مولفه ي فاضله بوده است تا پذيرش آن. هم ت از مدينهحذف كثر
گيرد،  ي سياسي مشاء مورد بررسي قرار مي گرايي نيز در فلسفه گرايي و كثرت به وحدت

كه در مواجهه با مسائل مختلف سياسي،  اي گونه شود؛ به گرايي كامالً مشهود مي آثار وحدت
ي سياسي را محقق  كه در نهايت، وحدت مورد نظر در جامعه اند مسيري را در پيش گرفته

 سازد.
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 درآمد
اي است كه در بستر آن، فيلسوفان  ي سياسي داراي تاريخي كهن و پرجاذبه فلسفه

مباحث تئوريك مربوط به  ي هاي درخور ستايشي را در جهت ارائه اند تالش سياسي توانسته
گيري اين تاريخ پربار، برخي تأمالت  ي جوامع سياسي انجام دهند. در فرايند شكل اداره

توان  سزايي برخوردار بوده است. در اين ميان، مي ي متفكران سياسي از اهميت به فيلسوفانه
 -ارد كه ريشه در تأمالت فلسفي در باب ثبات و تحول د -از توجه به وحدت و كثرت 

ي سياسي و تاريخ  گيري فلسفه ي شكل ترين عوامل تأثيرگذار در نحوه عنوان يكي از مهم به
ي سياسي  گرا در فلسفه گرا و كثرت كه به تكوين دو ديدگاه وحدت اي گونه آن ياد كرد؛ به
 انجاميده است.

ن، در يونان باستان، نگاه خاص افالطون به زندگي مدني و مخالفت شديد ارسطو با آ
ظهور دوگونه تفكر سياسي متمايز از هم و با آثار و پيامدهاي سياسي متفاوت را رقم زده 

گرايي و  است. همين تمايزات، در طول تاريخ، منشأ و اساس دو ديدگاه وحدت
 ي سياسي شده است.  گرايي در فلسفه كثرت

ه در گرفت راستا فيلسوفان سياسي زيادي مجذوب هريك از دو رويكرد شكل در اين
ي سياسي افالطون يا ارسطو را  هاي فلسفه اند و هركدام بخشي از مشخصه يونان باستان شده

اند و متناسب با آن، نظم سياسي خاصي را براي  هاي سياسي خود نمايان ساخته در انديشه
 اند.  پيگيري اهداف و آمال سياسي خود تجويز نموده

گرا در تمام ابعاد آن، اعم  ا و كثرتگر هاي نظام سياسي مطلوب فيلسوف وحدت تفاوت
ي  گير بوده و براي كساني كه به مطالعه از ماهيت، مباني، ساختار و مسائل، بسيار چشم

مند باشند، كامالً محسوس است. با توجه به آثار و پيامدهاي  ي سياسي عالقه تاريخ فلسفه
زندگي مدني، گرايي در تجويزات فيلسوف سياسي براي  گرايي و كثرت اساسي وحدت
ي وحدت و كثرت در  ي فيلسوفان سياسي اسالمي با دو مقوله ي مواجهه شناسايي نحوه

فرايند تأمالت سياسي، براي ما حائز اهميت بوده است؛ زيرا معيار مناسبي براي ارزيابي 
توان استحصال كرد و نتايج  ي سياسي اسالمي را از ميان ميان مي هاي مختلف فلسفه گونه

ي سياسي اسالمي و پيشبرد  عنوان راهنماي مناسب براي تحليل ابعاد فلسفه آن را به حاصله از
 ي اسالمي مورد توجه همگان قرار داد. عمل سياسي در جامعه

ي سياسي  گرايي در فلسفه گرايي و كثرت رو تبيين وحدت ي پيشِ رو، در مقاله ازاين 
 فت.مشاء و پيامدهاي سياسي آن مورد توجه قرار خواهد گر
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 شناسي مفهوم
ي اصلي مقاله، ابتدا مناسب است مروري بر مفهوم  پيش از پرداختن به تبيين مساله

ي سياسي صورت بگيرد تا در ادامه با درك مفهوم  گرايي در فلسفه گرايي و كثرت وحدت
 ي سياسي مشاء بپردازيم. ها به تبيين آن در فلسفه آن

 گرايي . وحدت1
نياز از تعريف  اي هستند كه بي رت ازجمله امور بديهيچون وحدت و كث مفاهيمي هم

چه در تعريف وحدت و  رو، آن . ازاين)138ق: 1416؛ طباطبايي، 152: 3، ج1385(شهرزوري، باشند  مي
حال، وحدت عبارت  اين تر توضيح لفظ است تا بيان مفهوم. با شود، بيش كثرت بيان مي

ز يك حقيقت؛ تشخصات و خصوصياتي است از: تجريد و الغاي تشخصات و خصوصيات ا
كنند؛ مانند تجريد تشخصات  كه در جهان عيني يا در قلمرو ذهن، آن حقيقت را احاطه مي

و خصوصيات از افراد انسان و دريافت يك حقيقت به نام انسان واحد و انسان كلي. 
 )109: 1388(جعفري، 

17Fگرايي وحدت

گرايي  دعاي وحدتهاي فلسفي مطرح شد؛ م ابتدا در چارچوب نظريه 1
ي فلسفي به  ي اين نظريه اين بود كه ريشه و منشأ عالم، يك جوهر يا يك ماده است. ريشه

 جوهري عالم، اي از فالسفه اعتقاد به خاستگاه تك گردد. در يونان عده يونان باستان برمي
 ها بين مونيست و گروهي ديگر اعتقاد به بنياد چندجوهري نظام آفرينش داشتند. در اين

بودن و استواري عالم بر يك جوهر، عناصري را نيز در  جوهري داري از تك ضمن طرف
از همين زمان تقابل ميان  )203: 1388(كللي، كردند.  بيان مصداق جوهر واحد مطرح مي

خود گرفته  اي به شروع شد و در هر عصري با هر موضوعي شكل تازه» وحدت و كثرت«
 است.

ي  ي سياست نيز درباره گرايي در حوزه لسفي، وحدتبا اقتباس از اين نگرش ف
مند به وحدت و همساني در زندگي  طوركلي عالقه كار برده شده است كه به هايي به انديشه

باشند و تمركز قدرت سياسي را براي تحقق نظم اجتماعي، امري ضروري قلمداد  سياسي مي
ي آن  يت را منحصر به دولت و اراده. اين نگرش، حق حاكم)511: 3، ج203(ساتيندرا، كنند  مي

. يكي )62تا:  (پازارگاد، بيدانسته و معتقد است كه تمام موسسات و افراد بايد تابع دولت باشند 
از فيلسوفان مسلمان با تمركز بر انحصار امور اجتماعي يا عدم انحصار آن به افراد يا گروه 

 نويسد:  گرايي مي خاص، در توضيح مفهوم وحدت

                                                      
1. Monism. 
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هاي مختلف زندگي اجتماعي با اين پرسش مواجه هستيم كه  صهدر عر«
كار در انحصار يك فرد يا يك گروه باشد، يا در اختيار چند فرد يا چند 
گروه؟ اگر ما چند فرد يا چند گروه را براي انجام كاري [در عرض هم] 

گويند و در قبال آن اگر يك فرد يا گروه را  پذيرفتيم، اين را پلوراليسم مي
 )249: 1388(مصباح يزدي،  »گويند. ذيرفتيم، اين را مونيسم ميپ

اي از قواعد  برخي نيز از منظر ديگري به اين مقوله نگريسته و با تأكيدبر مجموعه
معناي آن است كه  گرايي به اند: وحدت مشخص براي تحقق وضعيت مطلوب، مدعي شده

ها  آن  عد براي دسترسي به ي عالي زندگي و يك مجموعه از قوا ارزش برتر، يك شيوه
دهي  گرايي، يكتاگرايي و گرايش به سامان اساس، وحدت . براين)49: 1391(پايك، وجود دارد 

اي است كه در آن  فكري و ايدئولوژيك و طراحي سيستم و نظام سياسي حول فكر و انديشه
شمار  ا مجازي بهشوند ي ها يا انكار مي كه كثرت اي گونه باشد؛ به يك اصل بنيادين حاكم مي

 گيرند. تفسير، تحليل و توجيه قرار مي آيند و يا در پرتو اصل حاكم و واحد، مورد  مي

 گرايي . كثرت2
18Fگرايي امروزه كثرت

شود. در  ي سياسي محسوب مي از واژگان پركاربرد در فلسفه 1
وضوع: تأمل انديشمندان سياسي قرار گرفته، م مباحث سياسي يكي از مسائل مهمي كه مورد 

هاي اجتماعي و  ي حكومت با شهروندان و گروه ي توزيع آن، كيفيت رابطه قدرت، نحوه
هاي متعددي در اين  گيري سياسي است. نظريه ها در فرايند تصميم ميزان تأثيرگذاري آن
گرايي، تكثر و تنوع در سياست است كه در  اند. فرض اصلي كثرت زمينه طرح و بسط يافته

بودن  اجتماعي ـ فرهنگي و ايجاد سهولت براي متفاوت  هاي اختن تفاوترسميت شن قالب به
ترين معناي خود، به برتري  گرايي در اساسي كثرت )15: 1385لنن،  (مككند.  تبلور پيدا مي

 .)47(همان: بودن و اولويت تنوع بر همساني اشاره دارد  نظري چندگانگي بر تك
 كند:  را چنين توصيف مي در تعريفي، پلوراليسم سياسي "آلن بيرو"

دهي پيكر سياسي  مداران عبارت است از سازمان زبان سياست چندگرايي به«
عقيدتي، هم امكان و وسايل  –كه هر خانواده فكري  نحوي يك كشور به

كه به احقاق حقوق خود نايل شود  هاي خود را بيابد و هم آن حراست از ارزش
هاي سياسي  ي اعضاي آن در صحنه ههاي الزم براي مشاركت فعاالن و زمينه

 .)269: 1375(بيرو،  فراهم گردد

                                                      
1. Pluralism. 
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مشابه توضيح فوق در كتاب فرهنگ سياسي نيز بيان شده است. در اين اثر تأكيد 
شود كه پلوراليسم سياسي به مفهوم نگرش و گرايش به كثرت، وفور، تعدد و افزايش  مي

و عقايد در جهت مصالح جامعه و  ها و تنوع آرا ها، انجمن كمي و كيفي احزاب، جمعيت
ها است. در پلوراليسم سياسي، لزوم تحكيم مباني امور  ي زمينه سرانجام تكثر قدرت در همه

هاي  ها و انجمن سوي تحزب، جمعيت فوق و تشويق، ترغيب و هدايت مردم جامعه به
تأييد ها و سنديكاهاي شغلي  سياسي، اقتصادي، تعليم و تربيت فرهنگي و نيز اتحاديه

ي مردم در امور عامه، مصلحت امور عمومي تأمين  گردد تا از طريق مشاركت چندجانبه مي
خود بگيرد. تحمل آرا و  تر و صعودي به تر، گسترده ي امور جامعه تواني بيش شود و اداره

ها، ها، اتحاديه ها، انجمن عقايد، تساهل و تسامح و داشتن رفتار معتدل با احزاب و جمعيت
 )163: 1382بابايي،  (علياها شرط الزم براي تحقق پلوراليسم است. سنديك

ي جوامع  گرايان درباره اند تا از طريق برشمردن ادعاهاي كثرت برخي نيز تالش كرده
مفهوم پلوراليسم و عمق معنايي آن رهنمون شوند. بر اساس اين رويكرد،  پلورال، به

ي قدرت، بين  ل، ضمن توزيع گستردهي پلورا گراها معتقدند كه در يك جامعه كثرت
ها  شوند رقابت پايداري وجود دارد. در اين نظام هاي جديدي كه تشكيل مي ها و گروه گروه

شود و هيچ گروهي انحصار  هاي پرنفوذ دانسته مي زني بين گروه ي چانه تصميمات، نتيجه
ل تعامل و تدابير شك هاي بدون خشونت، به ورفع تضاد از راه قدرت را در دست ندارد. حل

ي  در جامعه )43: 1375(آلن، شود.  مربوط به طرز كار، مانند برگزار كردن انتخابات عملي مي
دست آوردن قدرت  نفع كه براي به هاي ذي پلورال، سيستم سياسي از تركيب گروه

 در )49: 2003(تاور سارجنت، گيرد  كنند، شكل مي صورت پايدار و منصفانه باهم رقابت مي به
 گروهي قدرت مسلط را شود؛ زيرا هيچ اين جوامع، حقوق و منافع خصوصي نيز حفظ مي

توانند از طريق  در دست ندارد، بلكه قدرت هميشه در حال تغيير است و خود افراد نيز مي
 ،2003(ساتيندرا، سازي تأثير داشته باشند.  هاي قدرت در تصميم فعاليت در يكي از گروه

 )579: 3ج
طوركلي ايمان يا تعهد به  گرايي به ضمن تأكيد بر اين نكته كه كثرت "ودآندرو هيو"

گرايي را  ي كثرت هاي عمده تنوع و تكثر ميان بسياري از مباحث موجود است، فرضيه
 كند: چنين بيان مي

هايي عضويت دارند و بسياري نيز در  ي شهروندان در گروه همه«
ها وجود دارد و  قريبي ميان گروههاي متعدد عضو خواهند بود. برابري ت گروه

هر گروهي به حكومت دسترسي داشته و هيچ گروهي موقعيت برتر ندارد. 
ها وجود دارد و رهبران در برابر  گويي در درون گروه سطح بااليي از پاسخ
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باشد و  طرف مي ها، بي اعضاي خود مسئول هستند. دولت در برابر گروه
ها بتوانند در برابر  ه است تا گروهمكانيسم حكومتي به حد كافي پراكند

ها برسر منافع با  موضوعات متعدد نظر خود را اعمال كنند. اگرچه گروه
ي ماهيت سيستم  ها درباره كنند، ولي توافقي ميان آن ديگر رقابت مي يك

 )213: 1391(هيوود،  هاي آزادي و رقابت وجود دارد.: سياسي و ارزش

 سياسي مشاء ي جايگاه وحدت و كثرت در فلسفه
ها در دنياي  در نگاه فيلسوفان سياسي كالسيك، وجود اشياء متكثر و تضاد ميان آن

چنين وجود منافع متنوع و متكثر و گاه متضاد كه ناشي  پيرامون ما و زندگي سياسي؛ و هم
كه تحت يك شرايط معقول  هاي آدمي در غرايز، ساليق و نيازهاست، درصورتي از تفاوت

ل، مديريت و به وحدت منتهي نشود، حركت تكاملي انسان را براي رسيدن و منطقي كنتر
ي سياسي مشاء،  رو، در فلسفه اي مواجه خواهند كرد. ازاين به سعادت قصوي با موانع عديده

تبيين و توجيه فلسفي قرار گرفته، تا مدينه از  عنوان يك اصل بنيادين مورد  وحدت به
 دور ماند. ا و تنافرهاي ميان رفتارها، اعمال و افكار بهآوري به اشياء، تضاده مضرات روي

كند تا آراي مختلف برخي از فيلسوفان را باهم وفق دهد. وي به  فارابي تالش مي
ي بسياري ذكر  كه براي اثبات آن، براهين و ادله اي گونه وحدت فلسفه سخت معتقد بود؛ به

را نام  "لجمع بين رأيي الحكيمينا"توان كتاب:  كرد و آثاري نوشت كه از آن جمله مي
ي  برد. فارابي معتقد بود كه اگر حقيقت فلسفي واحد است، بايد بتوان در ميان افكار فالسفه

ويژه افالطون و ارسطو توافقي پديد آورد. اساساً وقتي غايت و هدف اين دو  بزرگ به
و افكار باهم  ي حقيقتي يكتا بوده، چگونه ممكن است در آرا حكيم بزرگ، بحث درباره

. اين رويكرد توسط فارابي در خصوص )99ب: 1995؛ همو، 37: 1966(فارابي، اختالف داشته باشند 
مسائل سياسي نيز دنبال شده است. وي بر اين باور است كه اگر گروهي بر مبناي 

ها جدايي و فساد پيش نخواهد آمد؛ زيرا هدف و غايت  اجتماع نمايند، ميان آن "فضيلت"
نيست و طريق رسيدن به آن نيز واحد است.  "خير"يلت بيش از يك چيز يعني در فض

ها پيش نخواهد آمد؛  كه هدف افراد يكي باشد، جدايي و اختالف ميان آن بنابراين تا زماني
ها مختلف شود و  ها و اهداف آن مندي نمايد كه عالقه بلكه جدايي و فساد زماني رخ مي

. فارابي در آثار خود از آرا و افعال )101: 1405(همو، د بود چنين اجتماعي فاسد و شر خواه
ارتباط اثر مستقلي را نگاشته  ي فاضله سخن گفته و حتي دراين مشترك ميان ساكنان مدينه

بيني  ي فاضله يكساني و وحدت انديشه و جهان كه اساس تجمع در مدينه جا آن است. از
ي فاضله با ديگر  تمايز ماهوي مدينه زمينه است و همين معرفت اساس مشترك در اين
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عرضه » آراء اهل مدينه فاضله«گيرد، فارابي كتاب خود را با نام  هاي موجود قرار مي مدينه
سبب، ملوك  نظر نرسيده است. ازاين كافي به» ي فاضله مدينه«كرده و ظاهراً عنوان 

هاي مختلف  زمان باشند؛ هرچند در ي يك نفس و يك شخص مي منزله هاي فاضله به مدينه
ها در يك مدينه و يا  ي آن چنين اگر همه و يكي پس از ديگري رياست كرده باشند. هم

زمان رياست نمايند، همانند يك پادشاه و يك فرد خواهند  هاي مختلف و در يك در مدينه
كه تمامي  اي گونه ي فاضله نيز برقرار است؛ به بود. اين شرايط ميان ساير شهروندان مدينه

(همو، ها در حكم نفس و فرد واحد و داراي باورها و رفتارهاي مشترك خواهند بود.  آن

 نويسد:  وي مي )63-62: 4، ج1405سينا،  ؛ ابن130الف: 1995
ها و  بر مدبر مدينه و امت الزم است كه در نفوس امت و مدينه، هيئت«

ارتباط و همكاري ها را به ائتالف،  وجود آورد تا آن افعال ارادي را ترسيم و به
ي كثرت انواع و  ها با همه عملي بين اجزا وادار نمايد و درنتيجه، امت و امت

اختالف مراتب و كثرت افعال، همانند شيء واحدي بشوند كه كار واحدي را 
 )65: 1991(فارابي،  »دهند. براي رسيدن به غرض واحدي انجام مي

 نويسد:  اه بيان كرده و ميفارابي مبناي نظري نگرش خود را در عبارتي كوت
يابند و در  رسند و به آن علم مي شان مي كنندگان حق به مطلوب طلب«
 )101: 1405(همو،  »كنند. ديگر اختالف پيدا نمي آن با يك مورد 

تري واقع شده است. وي پس از بيان  تأكيد بيش اين مبنا توسط نصيرالدين طوسي مورد 
ي فاضله تنها داراي يك نوع است؛  كند كه مدينه هاي مختلف مدينه تأكيد مي تقسيم

 )280: 1387(طوسي، » حق از تكثر منزه باشد و خيرات را يكي طريق بيش نبود.«چراكه: 
. خواجه با بيان اين نكات، )285(همان: » طريق العقل واحد«شود كه  چنين يادآور مي هم

اتخاذ هدف واحد و روش واحد  هاي افالطون و ارسطو و نيز رويكرد فارابي در جمع انديشه
ي  عالقه در فلسفه اساس، يكي از اصول مورد  سازد. براين ي فاضله موجه مي را در مدينه

ها  ي شئون تدبير حيات انسان سياسي مشاء، وجود حقايق ثابت و تغييرناپذير است كه همه
ي اين  كننده مجسم توانند نمودار و شوند. البته اموري كه مي طور مستقيم از آن متأثر مي به

هايشان  ييتواناسبب، حقايق براي هر گروهي متناسب با  اند و ازاين حقايق باشند، گوناگون
معنا كه شناخت حقيقت، گاهي برهاني و گاهي خيالي حاصل  شود؛ بدين شناسانده مي

 هاي هاي شناساندن حقيقت، نوع معرفت افراد و گروه دليل تفاوت روش شود. بنابراين، به مي
ي مسلم و مهم اين است كه شناخت حقيقت  مختلف از آن متفاوت خواهد بود؛ ولي نكته

 )98-96ب: 1966(فارابي، باشد.  براي همگان ممكن مي
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عنوان يك عنصر ارزشمندي در مدينه  طوركلي، فيلسوفان سياسي مشاء از وحدت به به
ت را با مفهوم وحدت كه نصيرالدين طوسي كمال انسان و موجودا طوري برند؛ به نام مي

حسب وحدتي است كه بر او  كمال و شرف هر موجودي به«داند. در نظر ايشان  مرتبط مي
ي اعضاي اجتماع را  رو، وي تألف بين همه ازاين )259: 1387(طوسي، » فائض شده است.

خواه و  باور ايشان، انسان بر اساس طبيعت خود كمال كند؛ چراكه به ضروري قلمداد مي
گراست. اساس خلقت و آفرينش او به كمالي متوجه است كه بدون تألف در  سعادت

شان  گرا هستند، اشتياق طور طبيعي كمال ها به كه انسان يابد. با توجه به اين جامعه تحقق نمي
 نويسد: ها مقتضي طبع خواهد بود. وي مي به تألف نيز براي آن

يك نزد اشخاص اند و كمال و تمام هر ديگر محتاج چون مردم به يك«
ديگر است از نوع او و ضرورت مستدعي استعانت، چه هيچ شخصي به انفراد 

ي اشخاص را در معاونت  تواند رسيد. پس احتياج به تأليفي كه همه به كمال نمي
به منزلت اعضاي يك شخص گرداند، ضروري باشد و چون ايشان را بالطبع 

ألف باشد و اشتياق به تألف اند، پس بالطبع مشتاق آن ت متوجه كمال آفريده
 .)258(همان:  »محبت بود.

خواجه خاستگاه، ثبات و زوال دولت را نيز با محوريت مفهوم وحدت و كثرت توضيح 
نظر مردم  در اتحاد و اتفاق -اعم از حق و باطل  -ها را  ي دولت دهد. وي خاستگاه همه مي
 نويسد: نمونه، مي شوند. براي داند كه در قامت اعضاي يك فرد ظاهر مي مي

هاي جماعتي خيزد كه در تعاون و تظاهر  ها از اتفاق رأي مبادي دولت«
 . )303(همان:  »جاي اعضاي يك شخص باشند. ديگر، به يك

ترتيب مستدل نمايد كه هركدام از شهروندان  كند مدعاي خود را بدين وي تالش مي
شوند همانند يك شخص درآمده و وقت باهم متحد  داراي توانمندي محدودي هستند، اما هر

رو، اشخاص متعددي كه داراي آرا و اهداف  شان چندين برابر خواهد شد. ازاين ييتوانا
يي هر تواناآرا،  توانند بر اينان غلبه پيدا كنند؛ زيرا در صورت اختالف مختلف هستند نمي

برابر خواهد   ندينشان چ ييتواناكه افراد متحد  ي يك نفر است درحالي اندازه شخصي فقط به
ي نظام سياسي سودمند ندانسته و  سبب، وي اختالف آرا و آمال را براي ادامه بود. ازاين

 داند:  ي آن را چيزي جز زوال دولت نمي نتيجه
چه مقتضي اتحاد بود، مستدعي انحالل  اختالف دواعي و اهوا با عدم آن«
 . (همان) »باشد

ها و تنوع در انديشه و اهداف  م است گوناگونيبنابراين، براي حفظ و بقاي دولت الز
ي فيلسوفان مشاء مشاهده كرد. در  ي فاضله توان آن را در مدينه به حداقل برسد كه مي
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ي موردنظر آنان: اشياء، افكار، آرا، اعمال و رفتارهاي متضاد و متعارض به  ي فاضله مدينه
ي متحد در اصول اساسي، مبدأ  امعهرسد و جامعه از حالت تضاد آرا و افعال، به ج وحدت مي

 )281-280(همان: گردد.  اوليه، غايت و رفتارهاي شهروندي تبديل مي
توان شواهد  اند و نمي  اين دسته از فيلسوفان، پيرامون كثرت مطالب چنداني بيان نكرده

ي سياسي مشاء وجود دارد، در تبيين  متعددي را كه براي تبيين جايگاه وحدت در فلسفه
ي چنداني براي طرح مباحث مربوط  گاه آنان پيرامون كثرت نيز بيان نمود؛ بلكه عالقهديد

خورد. در واقع فيلسوفان مشاء با  چشم نمي به كثرت در ميان فيلسوفان سياسي مشاء به
ها، مجذوب  چنين امكان تحقق آن در ارزش ي وحدت در هستي، انسان و هم مشاهده

اند آن را به زندگي مدني هم تسرّي دهند.  كه تالش نموده ريطو اند؛ به ه ها شد وحدت در آن
ي چنداني نسبت به كثرت  ي سياسي مشاء، عالقه همين امر باعث شده است كه در فلسفه

ها سخني گفته شده، معموالً ناظر به چگونگي  شكل نگيرد و هرجا هم در خصوص كثرت
ها را  هستي، عالئق آن حذف آن از جامعه بوده است. در واقع، وحدت حاكم بر كل

ي موجودات را در مسير هدف واحدي  معطوف به خود كرده است؛ چراكه توانسته همه
سبب،  ازاين )49الف: 1995(فارابي، اند.  كه همانند شيء واحدي درآمده اي گونه هدايت نمايد؛ به

  رار دادهي هستي را الگوي خود ق گرايانه هاي وحدت تر جنبه در تبيين نظام مدني نيز بيش
 اند. درهرصورت، فيلسوفان مشاء از و توجه چنداني به كثرات موجود در آن نكرده

اند كه بر اساس آن الزم است در عالم  اصل وحدت در عالم هستي به الگويي رسيده
نياز براي وحدت تدارك ديده شود  اعتباريات و موجودات ارادي نيز سازوكارهاي مورد 

گرايي مواجه هستيم و داليل  ي سياسي مشاء با وحدت بنابراين در فلسفه .)182: 1394راد،  (يوسفي
گرايي وجود ندارد. در ادامه به تبيين آثار و پيامدهاي آن خواهيم  قبولي براي كثرت قابل

 پرداخت. 

 ي سياسي مشاء گرايي در فلسفه آثار و پيامدهاي وحدت
بط با سياست، پيامدهاي هاي مختلف مرت ي سياسي در بخش گرايي در فلسفه وحدت
 ها عبارتند از: آورد كه برخي از آن دنبال مي خاصي را به

 . تأكيد بر تمركز و انسجام قدرت1
كه تمام  شود. نخست اين تواند به دو صورت نمايان  تمركز قدرت سياسي مي

كه قدرت  هاي قدرت سياسي در دست يك فرد يا گروه خاصي باشد؛ و دوم اين عرصه
مراتبي توزيع شده، ولي منشأ آن، اراده و خواست يك  صورت سلسله مختلف به ميان افراد

رئيس "ي فكري فيلسوفان سياسي مشاء،  باشد. در منظومه نفر و در واقع از باال به پايين 
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هاي معرفتي و  دليل شايستگي آيد. وي به شمار مي مظهر قدرت و اقتدار در جامعه به "مدينه
رو، حركت  ازاين )502: 1376سينا،  (ابنور شهروندان را پيدا كرده است. اخالقي، لياقت تدبير ام

تواند زندگي مطلوب  بخشي است كه مي بر مبناي اراده و خواست رئيس، تنها عامل تضمين
ي مدينه  ي فاضله فراهم آورد و اگر كس ديگري نيز در فرايند اداره را براي ساكنان مدينه

كند.  م يا غيرمستقيم از رئيس مدينه دريافت ميواجد قدرتي باشد، آن را مستقي
ي حائز اهميت اين است كه در چنين فرايندي، قدرت منحصراً از باال به  درهرصورت، نكته

گيري آن فاقد نقش مشروع تلقي  تر سريان پيدا كرده و مردم در شكل سطوح پايين
 )117-116الف: 1995(فارابي، شوند.  مي

هاي مختلف آن، يكي از مباحث مهم و اساسي در  نهي فاضله و گو رياست مدينه
ي سياسي مشاء است. در يك تقسيم مشهور، اصناف مختلف رياست در چهار حالت  فلسفه

ها چارچوب و شرايط خاصي در نظر گرفته  بندي شده است كه براي هركدام از آن صورت
هار شود. رياست حكمت، رياست افاضل، رياست سنت، رياست اصحاب سنت، چ مي

االطالق در ميان مردم  صورت موردنظر است. رياست حكمت زماني است كه ملك علي
عنوان  يي اقناع اهل مدينه و قدرت بر جهاد بهتواناحضور داشته باشد. حكمت، تعقل تام، 

شود. رياست افاضل در صورتي است كه  هاي رياست حكمت در نظر گرفته مي ويژگي
صورت  هاي مذكور به له وجود نداشته باشد، ولي ويژگيي فاض االطالق در مدينه ملك علي

ي  ديگر به اداره شود. در اين صورت، اين افراد با همكاري يك مجزا در چهار نفر يافت مي
هاي دوگانه فوق مقدور نباشد، نوبت به رياست  كه حالت پردازند. درصورتي امور مدينه مي

اي روساي پيشين علم داشته و از ه سنت خواهد رسيد كه در آن، رئيس مدينه به سنت
چنين ايشان از  هاي مصرح نيز برخوردار است. هم قدرت استنباط امور مستحدثه، از سنت

طور مسلم،  باشد. به چنين قدرت بر امر جهاد برخوردار مي يي اقناع و همتوانايي بيان، توانا
خراج قواعد جزئي منظور از رياست سنت، رياست فقيهي نيست كه صرفاً به استنباط و است

تر شأن حكيمانه و  پردازد، بلكه رئيس سنت هم بايد در سطحي پايين حيات سياسي مي
ها و ابزارهاي  آور را تحصيل كرده، راه فيلسوفانه داشته باشد تا بتواند اصول و قوانين سعادت

ها و  گذاري ها را در رياست خود، در سياست تخلق به فضايل را شناسايي و آن
كار گيرد. درنهايت، اگر اوصاف مربوط به رياست سنت نيز در يك نفر  هاي به ينهادساز

جمع نشده باشد ولي تعدادي از افراد وجود داشته باشند كه هركدام واجد يكي از اين 
ديگر به تدبير مدينه خواهند  صورت افراد مذكور با مشاركت يك شرايط باشند، در اين

: 1387؛ طوسي، 67-66: 1405(همو، شود.  سنت نام برده ميپرداخت كه از آن به رياست اصحاب 

286-287( 
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ي سياسي مشاء اگر توزيعي هم در خصوص قدرت سياسي صورت  بنابراين، در فلسفه
. )287: 1387(طوسي، شود  صورت طولي بوده و درنهايت، به رئيس مدينه منتهي مي بگيرد به

؛ چراكه معناي تمركز قدرت اين البته توزيع طولي در واقع همان تمركز قدرت است
نيست كه حاكم در اعمال و اجراي قدرت نيز مباشرت مستقيم داشته باشد؛ بلكه 

ي قدرت در انحصار اوست و هركس ديگري بخواهد از قدرتي  معناست كه همه بدين
هاي طولي از او دريافت نمايد. در  برخوردار باشد، بايد آن را مستقيم يا از طريق واسطه

ي سياسي مشاء چنين فرايندي تأييد شده است. در اين چارچوب، معموالً رئيس  فلسفه
ي فاضله يك نفر است و اگر هم متعدد باشند، مثل نفس واحد خواهند بود كه ساير  مدينه

مراتب: نزاع، دشمني، اختالف و  شود. در پرتو اين سلسله ها انشعاب مي ها نيز از آن رياست
اهد شد و در واقع جامعه، هماهنگ، متحد و همسان شكل خواهد انشعاب از اجتماع دور خو

 )397: 1، ج1375، طوسي، 62: 1405سينا،  (ابنيافت. 

 . تأكيد بر منافع جمعي2
ي  شود تا ميان شهروندان جامعه تالش مي -با تأكيد بر منافع جمعي  -گرايي  در وحدت

گرايان با  ر مقابل، كثرتسياسي برقرار گردد و د -سياسي، وحدت و انسجام اجتماعي 
اند تا  تأكيد بر منافع فردي اعضاي جامعه سياسي و اصالت بخشيدن به آن، درصدد برآمده

ي كثرت در جامعه را مهيا سازند. ديدگاه فيلسوفان مشاء پيرامون منافع جمعي و فردي  زمينه
ماع سياسي ي فاضله مرتبط است. در اين نگاه، هدف از تشكيل اجت هاي مدينه گي با ويژ

اند براي تحقق آن با  جهت همگان موظف و مكلف اين رسيدن به سعادت همگاني است و از
بر مبناي اين نگرش، عنصري  )280الف: 1995(فارابي، ديگر تعاون و همكاري داشته باشند.  يك

ي  ي فاضله يافت كه خير آن متوجه همگان بوده و مصلحت همه توان در مدينه را مي
هاست كه  آن تمركز يافته باشد. اين خير، همان سعادت حقيقي و بسط نيكي شهروندان در

حاكم موظف است شهروندان را با تعاون و همكاري خودشان در اين مسير هدايت نمايد. 
چنين نگرشي به نظم سياسي آرماني، مجال وسيعي را براي منافع و مصالح جمعي 

 منافع فردي باشد.ي  تواند محدودكننده گستراند كه بالقوه مي مي
از » مصالح مشترك«و » نفع مدينه«، »غرض مدينه«هاي فيلسوفان مشاء  در نگاشته
ي آنان در  گرايانه هاي جمع گيري ي مستقيمي به جهت اي هستند كه اشاره مفاهيم كليدي

ي شهروندان با هر  اساس، الزم است همه تبيين مسائل مربوط به مدينه فاضله دارد. براين
دنبال تأمين و تحقق  كه دارند و متكفل هر فعلي كه باشند، با تعاون و همكاري به جايگاهي

گيري امور جامعه اين  مدبر مدينه نيز موظف است در پي )41: 1405(همو، غرض مدينه باشند. 
 نكته را مدنظر قرار دهد. 
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ظر تر آن پرداخته است. در ن ي ميان طبيب و حاكم به تبيين بيش فارابي با مقايسه
ي بدن  كند كه از سالمتي آن، همه اي درمان مي گونه ايشان، پزشك عضو مريض بدن را به

ترتيبي اجزاي مختلف  ترتيب، مدبر مدينه بايد به همين شوند؛ به و اجراي مرتبط منتفع مي
مند شوند.  تك اجزا بهره ي اجزاي مدينه از خير و منافع تك مدينه را تدبير نمايد كه همه

ي آن  شود، از ناحيه بايد مراقبت شود تا اگر خيري به يكي از اجزاي مدينه داده ميرو  ازاين
ضرري به كل مدينه يا هريك از اجزاي آن نرسد. حتي اگر برخي از اجزاي مدينه فاسد 

بايست اين جزء،  شده باشند و بيم آن رود كه فسادش به ساير اجزاي مدينه سرايت كند، مي
 )43-42(همان: ير اجزاي مدينه سالم باقي بمانند. از مدينه دور شود تا سا

ي سياسي مشاء خير و منافع افراد بدون در نظر داشتن منافع ساير  اساس، در فلسفه براين
معناكه اگر يك  توان نسبت به آن اطالق خير نمود؛ بدين معناست و حتي نمي افراد مدينه بي

شوند،  توسط و معتدل كه خير محسوب ميجزء از اجزاي مدينه در استنباط افعال و اخالق م
تنها شرايط خود را در نظر داشته باشد و به منافع كلي مدني و ساير اجزاي آن توجه نداشته 

 )44(همان: صورت استنباط وي از افعال و اخالق متوسط فاسد خواهد بود.  باشد، در اين
سينا چنين  ابن رو در مسائل خصوصي نيز توجه به مصالح مشترك ضروري است. ازاين

كند با توجه به مصالح  روشني پيرامون ازدواج و طالق توضيح داده و تأكيد مي توجهي را به
ها  شود، بر حاكم الزم است آن را تشريع نمايد و طالق آن مشتركي كه برآن مترتب مي

 )499-498: 1376سينا،  (ابنشود تا در صورت تشخيص آنان عملي شود.  به حاكمان سپرده مي
با در نظر داشتن جايگاه واالي » خيرات عامه«ي سياسي مشاء، تعبير  احتماالً در فلسفه

است. در » مصلحت عمومي«مصالح جمعي مطرح گرديده است كه معادل مفهوم امروزي 
هاي اساسي ميان رياست فاضله و  واقع، با طرح اين مفهوم درصدد بيان يكي از تفاوت

ها تأمين خيرات عامه است؛  ت فاضله، محور فعاليتاند. در رياس  غيرفاضله برآمده
هاي خاص  ها تأمين منافع شخص و گروه كه در رياست ناقصه، محور فعاليت درصورتي

 )71: 1405(فارابي، است. از خيرات عامه گاهي نيز از آن به خيرات مشترك تعبير شده است. 

 هاي سياسي . عدم تمركز بر آزادي3
وجوهي از آزادي مورد توجه قرار گرفته است كه از آن جمله ي سياسي مشاء  در فلسفه

ي  توان به آزادي اراده و آزادي اخالقي اشاره نمود. يكي از مباحث مهم در فلسفه مي
ي جبر و اختيار اين است كه حدود  اسالمي بحث جبر و اختيار است. سوال اساسي در مساله

نسان در اعمال و رفتار خويش آزاد است آزادي انسان در اعمال و رفتار خود چيست؟ آيا ا
ي انساني در پاسخ به چنين  ي اختيار انسان چيست؟ تأكيد بر آزادي اراده يا خير؟ محدوده

ي شرايط فردي اشاره  گيري درباره يي تصميمتواناسواالتي صورت گرفته است كه به 
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اين نزوع، ناشي از  است. اگر» طرف مدركات نزوع انسان به«كند. از نظر فارابي، اراده  مي
احساس يا تخيل باشد، اراده نام دارد و در انسان و حيوان مشترك است؛ اما نزوع يا شوقي 

گردد اختيار  ي ناطقه حاصل مي ي معارف اوليه از سوي عقل فعال بر قوه كه پس از افاضه
حاكم بر اراده خود ها  . انسان)78: 1996(فارابي، آيد  شمار مي هاي انساني به نام دارد و از خصيصه

كند كه  سينا تأكيد مي ها سلب نمود. ابن توان آزادي را از آن خصوص نمي هستند و دراين
 ي انساني روا نيست:  جبر در ساحت اراده

انتظار عقل را كه اثر فيض علم است همت خوانند و آن طلب را اراده «
 ).87: 1375سينا،  (ابن »خوانند كه بر وي اضطرار و جبر روا نيست

فيلسوفان مشاء در آثار خود به آزادي اخالقي نيز توجه داشته و مباحث نسبتاً مبسوطي 
: 1387(طوسي، اند  ها توسط افراد جامعه اختصاص داده بيان رذايل و چگونگي زدودن آن را به

167-173(. 
ي سياسي مشاء مورد توجه قرار  كه آزادي اراده و آزادي اخالقي در فلسفه باوجوداين

ها و آزادي سياسي كه يكي از  رفته و با اقبال مواجه شده است، ولي در پيوند ميان آنگ
شود، توفيق چنداني حاصل  ي سياست محسوب مي گرايي در حوزه هاي اساسي كثرت مولفه

چه را  اند. آن نشده است. فيلسوفان مشاء ديدگاه ايجابي پيرامون آزادي سياسي بيان نكرده
هاي  ها نسبت داد اين است كه آزاديِ سياسيِ موجود در مدينه ان به آنتو كه با اطمينان مي

چراكه اين  )129الف: 1995(فارابي، جماعيه توسط فيلسوفان مشاء مردود شمرده شده است. 
 آزادي با وحدت موردنياز براي مدينه سازگار نيست. 

هاي غيرفاضله  مدينهگيرد.  هاي غيرفاضله قرار مي ي فاضله، اقسام مدينه در مقابل مدينه
هاي جاهله نيز داراي  بندي شده است و خود مدينه در قالب جاهله، فاسقه و ضاله صورت

باشند؛ مدينه ضروري، مدينه نذالت، مدينه خست، مدينه كرامت، مدينه تغلب  شش نوع مي
 )289: 1387(طوسي، اند.  هاي جاهله نام برده شده عنوان شش صورت مدينه و مدينه احرار، به

هاي جاهله قرار دارد. ويژگي اصلي اين  ي احرار يا جماعيه در ذيل مدينه بنابراين، مدينه
ي خود عمل نمايند  كه افراد مجازند بر اساس اراده طوري مدينه در تأكيد بر آزادي است؛ به

هاي مختلف و اهداف و  و تساوي ميان اعضاي آن برقرار است. در اين مدينه، ديدگاه
گيرند كه  مي هاي متعددي شكل  رو، گروه كند. ازاين وني ظهور پيدا ميعالئق گوناگ

اي حاكمان مجبورند برمبناي  هركدام براي خود رهبر و رئيسي دارند. در چنين مدينه
وخوي، اهداف و خواست افراد،  ي احرار، خلق ي مردم عمل كنند. در مدينه خواست و اراده

باشند. رياست  ها نيز متنوع مي زم براي تحقق آنگردد و ابزارهاي ال متفرق و بسيار مي
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ها از آزادي حاكم بر آن  ي اين ويژگي ي مردم است. همه روساي آن تابع خواست و اراده
 )297-296(همان: شود.  ناشي مي

دست در ذيل سياست حريت و سياست  سينا نيز به مباحثي ازاين در آثار ابن
ميان فيلسوفان كالسيك اسالمي، وي تنها  دموكراتيك پرداخته شده است. ظاهراً از

كار گرفته و آن را وارد ادبيات سياسي جهان  ي دموكراسي را به فيلسوفي است كه واژه
ي جماعيه را براي سياست  هاي مدينه سينا تقريباً تمام ويژگي اسالمي نموده است. ابن

ي آن بر  ي كه پايها كند در جامعه شمارد و درنهايت تأكيد مي حريت و دموكراتيك برمي
 سينا، (ابنپذير نخواهد بود.  كردن ميان آزادي و قانون امكان آزادي گذاشته شده، جمع

1428 :93( 
ي احرار و سياست دموكراتيك  هاي مدينه بندي مذكور و بيان مشخصه بنابراين، تقسيم

وان عن وضوح گوياي اين نكته است كه از نظرگاه فيلسوفان سياسي مشاء، آزادي به به
كشاند؛  ي احرار و سياست دموكراتيك، جامعه را به انحراف مي ي اصلي مدينه مشخصه

: 1387(طوسي، باشد.  مي» ترين مدن جاهليت اين مدينه معجب«كه گفته شده است  اي گونه به

ي سياسي مشاء، تنوع و تكثر  ي اين واقعيت است كه در فلسفه كننده چنين بيان هم )297
اقبال قرار نگرفته است. حاصل  احرار و سياست دموكراتيك، مورد  ي موجود در مدينه

ي سياسي، آزادي كه روي  دليل تحقق وحدت در جامعه ي سياسي مشاء به كه در فلسفه اين
 اعتنايي رها شده است. ديگر كثرت است، به بي

 . تأكيد ويژه بر وحدت غايت4
قش محوري برخوردار است. ي سياسي مشاء از ن گرايي در تكوين ماهيت فلسفه غايت

ها بر بحث غايت  ي سياسي آن ي اجزاي فلسفه گيري فكري فيلسوفان مشاء و همه جهت
سوي غايتي در حركت است. در  استوار است. در اين ديدگاه، نظام هستي هدفمند بوده و به

ي فاضله است  زندگي اجتماعي نيز سعادت قصوي غايت نهايي تشكيل حكومت و مدينه
طورجدي  ن بايد در مسير تحقق آن باهم تعاون و همكاري داشته باشند. فارابي بهكه همگا

ي  مقوله به "التنبيه علي سبيل السعاده"و  "تحصيل السعاده"هاي  نام ي خود به در دو رساله
آراء اهل "خصوص  هاي ديگر خود، به سعادت و چگونگي نيل به آن پرداخته و در رساله

ي سعادت را مبناي  مقوله هاي سياسي مختلف به جوامع و نظامنگرش  "المدينه الفاضله
ي فاضله را  هاي مطلوب و غيرمطلوب قرار داده است. وي مدينه ها به نظام بندي آن تقسيم
و   كند كه اوالً مردم و شهروندان آن، سعادت و راه نيل به آن را شناخته اي قلمداد مي مدينه

ترين افراد در رأس آن  دارند؛ ثانياً كامل ير گام برميبا رفتاري مناسب و شايسته در آن مس
تر لذات يا افتخارات و  مدينه قرار دارند؛ ثالثاً: سعادت واقعي را نه در كسب هرچه بيش
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اموال، بلكه در شناخت مبدأ و معاد و باور به نبوت و پيروي از احكام شريعت كه سعادت 
دار  ي فاضله را نيز جهت ي همياري مردم در مدينهكند. فاراب دنبال دارد، تبيين مي ابدي را به

 )113الف: 1995(فارابي، داند كه موجب سعادت است.  و مشتمل بر اموري مي
هاي غيرفاضله و جاهله را  از طرف ديگر، وي با در نظر داشتن جايگاه سعادت، مدينه

اين است كه  هاي جاهله نمايد. ويژگي مدينه ي فاضله معرفي مي عنوان مضادات مدينه به
شناسند و به جهل خود نسبت به سعادت واقعي آگاهي  شهروندان آن، راه سعادت را نمي

ندارند. توجه صرف به مواهب دنيوي، رفع ضروريات زندگي، گرفتار شدن در لذات حسي 
هاي  تر ثروت، تالش براي كسب افتخار و كرامت، از مشخصه و خيالي، تكاثر هرچه بيش

 )137(همان: ي جاهله است. ها ي مدينه برجسته
عنوان تنها غايت مشروع زندگي مدني است كه فارابي در  بنابراين، سعادت حقيقي به

 نويسد:  تعريف آن مي
ي  واسطه خير و غايتي است كه در وراي آن مطلوب ديگري نيست تا به«

سعادت، خيري است كه « )80: 1405(همو،  »آن، فرد خواستار سعادت شود.
دليل مورد توجه قرار  اين وقت به شود و هيچ دش خواسته ميخاطر خو به

چيزي ديگري برسند. در وراي سعادت، چيز  ي آن به واسطه گيرد كه به نمي
 . )101الف: 1995(همو،  »تري نيست كه انسان بخواهد به آن برسد. بزرگ

شده  سينا نيز واقع همين تعريف با اندك تغييري در واژگان، مورد توجه و قبول ابن
سينا در تعريف سعادت  . خواجه طوسي هم به تبعيت از فارابي و ابن)261: 1400سينا،  (ابناست 

 نويسد: مي
اضافت با هر شخصي، و آن  سعادت هم از قبيل خير است، و ليكن به«

 . )81: 1387(طوسي،  »رسيدن اوست به حركت ارادي نفساني به كمال خويش
اند و چيزي غير از آن را  ي سعادت، تلقي مشابهي داشته ساير فيلسوفان مشاء نيز درباره

 اند. شان، در كانون توجه خود قرار نداده براي غايت زندگي مدني، حداقل در تأمالت فلسفي
با توجه به غايتي كه براي زندگي مدني لحاظ شده، شناخت و معرفي مسير منتهي به 

ي فضايل، عواملي هستند  مجموعه هاي فيلسوفان مشاء است. مشغولي آن، يكي ديگر از دل
مندي  توانند انسان را به سعادت موردنظر برسانند و راهي جز اين در جهت سعادت كه مي
شود كه انسان بتواند با تهذيب  رو، زماني سعادت حاصل مي ها متصور نيست. ازاين انسان

در  )84-83(همان: فعليت برساند.  نفس، انواع اخالق پسنديده و فضايل انساني را در خود به
ي فاضله در راستاي همين دغدغه دنبال  ي سياسي مشاء؛ پيدايش و تأسيس مدينه فلسفه

ي مشاء معتقدند بايد فضايل و سعادت در جامعه و در ارتباط و  رو فالسفه شود. ازاين مي
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كه ساكنان اهل  تعامل عادالنه و با سياست و رياست فاضله تبيين و ترويج شوند، تا اين
 ي فاضله. شود مگر از طريق مدينه ينه بتوانند به سعادت نايل آيند؛ اين امر محقق نميمد

ي فاضله، رساندن  ي وجودي مدينه بنابراين نزد فيلسوفان مشاء، فلسفه )329: 1394راد،  (يوسفي
ي فاضله نيز ايجاد اسباب و  براين هدف غايي رئيس مدينه شهروندان به سعادت است. افزون

 )47: 1405(فارابي، تحصيل سعادت است. هاي  راه
تواند در سطح كالن تضميني براي  گرايي و تأكيد بر غايت واحد، مي طورقطع، غايت به

ي سياسي باشد. نصيرالدين طوسي تأثير غايت واحد  ساني و وحدت در درون جامعه ايجاد هم
 نويسد:  را در وحدت مدبران مدينه توضيح داده و مي

عدد بسيار باشند،  ي فاضله، به م يعني ملوك و مدبران مدينهاگر چند اين قو«
ي مختلف؛ حكم ايشان حكم يك شخص بود.  زمان و چه در ازمنه چه در يك

چه نظر ايشان بر يك غايت باشد و آن سعادت قصوي است؛ و توجه ايشان به 
يك مطلوب بود، و آن معاد حقيقي است... اختالف و عناد، جماعتي را تصور 

 )285: 1387(طوسي،  »بين. پرست باشند، نه حقيقت كه صورت افتد
صراحت انكار شده و به افراد  ها به ي سياسي مشاء از برخي غايت سبب در فلسفه ازاين

روشني در خصوص  ي فاضله تعقيب نمايد. اين نكته به ها را در مدينه شود آن اجازه داده نمي
 نوابت و بهيميون توضيح داده شده است.

ي فاضله، عالوه بر پنج طبقه افاضل، مقدران، ذوااللسنه،  وفان سياسي مشاء در مدينهفيلس
مدني  -هاي نابهنجار اجتماعي اند كه گروه ماليان و مجاهدان، از دو گروه ديگر نيز نام برده

هايي همانند  شود. نوابت گروه ها به نوابت و بهيميون ياد مي روند و از آن شمار مي به
باشند كه براي زراعت سودمند  مزارع گندم و خارهاي محصوالت زراعي مي هاي هرز علف

 ترند: ها مهم دسته در ميان آن . نوابت انواع مختلف دارد كه پنج)99: 1996(فارابي، نيستند 
دهند. اين گروه را  . جماعتي كه غرضشان سعادت نيست، اما افعال فاضله را انجام مي1

 گويند؛ مي» مرائيان«
ي  رو، قوانين مدينه ي كه به اغراض و غايات مدن جاهله تمايل دارند و ازاين. گروه2

كنند تا به مطلوب برسند. اين دسته تحت عنوان  فاضله را طبق هواي خود تفسير مي
 شوند؛ شناخته مي» محرفان«

. افرادي كه به حكومت فاضله راضي نيستند و هرگاه فرصتي براي ايشان پيش آيد، 3
عنواني است كه براي اشاره به اين گروه » باغيان«آورند.  طاعت آن بيرون ميمردم را از ا

 شود؛ كار گرفته مي به
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يابند و معاني  اي كه قصد تحريف قوانين را ندارند، اما آن را درست درنمي . دسته4
شان  شوند. اين گروه انحراف كنند و درنتيجه، از حق منحرف مي ديگري از آن استنباط مي

ها  ها اميدوار بود كه به آن توان به هدايت و ارشاد آن رو، مي عناد نيست. ازاينناشي از 
 گويند؛ مي» مارقان«

. گروه آخر افرادي هستند كه قدرت تصور كامل را ندارند و به جهل خويش هم 5
برند، سخنان خود را در  سر مي كه در جهل و سرگرداني به شوند. در عين اين معترف نمي

گفته شده است » مغالطان«ها  همين دليل به آن كنند و به مدلل عرضه مي صورت ظاهر به
 .)300-299: 1387؛ طوسي: 122-120(همان: 

ي اصناف نوابت اين است كه با باورها و نظم حاكم بر  ي مشترك در همه نقطه
 ي سياسي موافق نيستند. فارابي مجازات اين عمل را اخراج از مدينه، حبس و امثال آن جامعه

 .)123: 1996(فارابي،  گيرد در نظر مي

 فعال  ي راهكارهاي الزم براي مشاركت . عدم ارائه5
ي فاضله، بدون درك درست از مراتب  تبيين مشاركت و چگونگي آن در مدينه

در باب مراتب  "سياست مدنيه"رسد. فارابي در  نظر نمي رياست و طبقات مردم ممكن به
ها در رياست و خدمت،  است كه مراتب مردم مدينهها و طبقات مردم معتقد  رياست

است. در   طور برحسب عادات آنان متفاوت و متفاضل برحسب فطرت و استعداد و همين
هاي متفاوت و متفاضل را با  ي اين گروه اين ميان، رئيس اول آن كسي است كه همه

است، اعم از  ترتيب خاص نظام دهد و هر فردي را از هر گروهي در مرتبتي كه اليق آن
كه  كار گمارد. پس از اين ي خدمت و رياست، تربيت كرده و او را در آن جايگاه به مرتبه

ي امري دستور و اندرزي بدهد  رئيس اول اين مراتب را سامان داد، هرگاه بخواهد درباره
بايد دادن آن وادار شوند،  سوي انجام كه مردم يا گروهي از مردم مدينه بدان عمل نمايند و به

تر به خود و  ي نزديك مرتبه ترين مراتب خود دستور دهد و سپس آنان به به نزديك
صورت است  اند. در اين همين ترتيب تا برسد به آن گروهي كه براي خدمت تربيت شده به

 )94: 1996(فارابي، شوند.  ديگر پيوسته و باهم سازگار مي كه اجزاي مدينه به يك
سله مراتبي ميان شهروندان برقرار است كه بر اساس آن، ي سياسي مشاء سل در فلسفه

ي باالتر سلسله قرار  ي طولي افرادي كه در مرتبه ي سياسي بر مبناي اراده ي جامعه اداره
گيرد. تعيين جايگاه افراد توسط رئيس مدينه و بر اساس برخي امور  دارند، صورت مي

شود كه در درون اين  ح روشن ميگيرد. با اين توضي اكتسابي و غيراكتسابي صورت مي
ديگر،  عبارت مراتب، مردم در تعيين جايگاه افراد فاقد هرگونه نقش موثري هستند؛ به سلسله

هاي اصلي مشاركت سياسي فعال است  شهروندان در توليد قدرت كه يكي از مالك
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ها  آنرسند. مشاركت مردم طبق اين تصوير از طبقات مدينه و نقش  نظر نمي تأثيرگذار به
بر اطاعت است كه معموالً از آن به مشاركت  ي جامعه، مشاركت مبتني در فرايند اداره

حساب  ي سياست مهم به گيري تكثر در حوزه شود و چندان در شكل منفعل تعبير مي
 آيد.  نمي

آيد كه در  شايان ذكر است كه از تأمالت و تحقيقات برخي از محققان چنين برمي
رسميت شناخته شده است. طبق اين  ، حق مشاركت سياسي معنادار بهي سياسي مشاء فلسفه

نگرش، انسان در نزد فيلسوفان مشاء موجودي تدبيرگر طبيعي است كه بر اساس آن، از 
هاي طبيعي و فراطبيعي،  ابتداي ورودش به اجتماع و زندگي سياسي، جهت تأمين نيازمندي

گيري سياسي و تأثيرگذاري بر تدبير  سياسي و غيرسياسي، حق ورود به سياست و تصميم
طور طبيعي از حق  كند. بنابراين، انسان به دهد و از آن دفاع مي خود مي زندگي را به

ي فاضله بايد بر اساس  باشد و چون طبيعي است و مدينه مشاركت سياسي برخوردار مي
ي افراد  هساختارهاي طبيعي و تكويني الگوگيري شوند، حق مشاركت سياسي براي او و هم

ي فاضله پذيرفته شده است و بايد ساختارهاي نظام سياسي بر  جامعه در ساختار سياسي مدينه
ي افراد  ريزي شود و راهكارهاي الزم براي ورود همه اي پي هاي طبيعي اساس چنين ويژگي

ه براي باوجوداين، نگارند )264-263: 1394راد،  (يوسفيانسان در نظام تدبيري جامعه فراهم گردد. 
دادن چنين ديدگاهي به فيلسوفان مشاء داليل كافي پيدا نكرده است و بر اين باور  نسبت

ها نسبت داد كه تدبير جامعه بايد توسط  توان اين مطلب را با اطمينان به آن است تنها مي
ها  هاي خاصي برخوردارند و اتفاقاً برخي از اين ويژگي كساني صورت پذيرد كه از ويژگي

ي سياسي  ي مردم محق هستند در فرايند تدبير امور جامعه كه همه دي هستند؛ اما اينغيرارا
ي سياسي مشاء  تري است كه در فلسفه مشاركت فعال داشته باشند، نيازمند داليل محكم

  بودن ديدگاه ي سياسي فارابي از روشن شود. حتي برخي ديگر از محققين فلسفه يافت نمي
 اند:  مردم در سياست سخن گفتهوي در خصوص عدم مشاركت 

توانند به  كه سياست معرفتي خاص است كه جز معدودي نبايد و نمي براي فارابي، اين«
 .)217: 1376(ناظرزاده، » آن وارد شوند، ابهامي نداشت

 گيري نتيجه
صورت مشخص، بيان شده و مباحث  ي سياسي مشاء، عالقه به وحدت به در فلسفه

مل قرار گرفته است. فيلسوفان مشاء بر اهميت وحدت در زندگي تأ مربوط به آن مورد 
ها  ي هستي، انسان و ارزش ها درباره سبب، وقتي ديدگاه آن اند و ازاين مدني تأكيد نموده

ها مشاهده كرد؛  ي ايشان به وحدت را در اين حوزه توان عالقه گيرد، مي مورد توجه قرار مي
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ي  جدي گرفته نشده و يا اساساً تأمل خاصي درباره كه كثرات موجود در اين عرصه درحالي
هاي مشخصي را  ها صورت نگرفته است. اين شرايط، در ساحت سياست نيز آثار و پيامد آن
كه در مواجهه با مسائل و مباحث مختلف سياسي ديدگاهي را  طوري جاي گذاشته است؛ به به

را تقويت و يا حداقل به آن  اند كه در نهايت بتواند وحدت مورد نظرشان اتخاذ نموده
ي فيلسوفان سياسي  شود عدم عالقه چه براي ما محرز مي آسيبي وارد نكند. درهرصورت، آن

هاي زندگي سياسي و  كه با در نظر داشتن ضرورت طوري مشاء به پذيرش كثرت است؛ به
ي  اهميت تنوع و پويايي در رشد و شكوفايي جوامع انساني، الگوپذيري كامل از فلسفه

دهي امور سياسي جمهوري اسالمي ايران را با ترديدهاي جدي  سياسي مشاء براي سامان
 كند. مواجه مي
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