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فارابی و شهرسازی

مقدمه:
در ميان اندیشمندانی كه از شهرو جامه شهری و شهر آرمانی سخن گفته اند و تاریخ بر بارز بودن
آنها و ممتاز بودن افكارشان مهر تأیيد نهاده و هریك از آنان را در موضعی جداگانه قرارداده و برای
هر كدام هویتی مخصوص راشناخنه است.اما فارابی موقعيت ویژه ایی دارد او در ميان اندیشمندانی
كه از افالطون تا اواخر قرن گذشته ميالدی به جامعه شهری پرداخته اند و طرحی برای آن ساخته
است كه به لحاظ جداگانه ایی به صورت مستقيم به مدینه فاضله خود نپرداخته و جامعه ایی كه
بخواهد به كمال برسد طرحی برای آن پيشنهاد می كند كه از دیگر جوامع آن را متمایزنمی داند .
در مدینه فاضله فارابی به كيفيت اجتماعی و اداری به صورت كامل و به نحوی كه دست پرورده
معلم ثانی بوده به شكلی مجزا اشاره می كند ولی زمينه را برای شناخت فضایی مكانی كه آن
كيفيت اجتماعی اداری درون آن تحقق یابد دست نمی زند.
اگر بخواهند نظریه فارابی را با اگوستين ،توماس مور و شارل فوریه كه به عنوان سر شناس ترین
اتوپيست هاهستند مقایسه كنندمی تواند به عنوان ایراد ی بر نظریه فارابی دانست .
در این جا ابتدا اندیشه فضایی مكانی را از نظر فارابی می خواهيم بشناسيم و سپس عوامل
وعناصری كه به كمك آنها می توانيم تقارنها،تضادها،تشابهات وتفاوتهای این دانشمند را با سایرین
در زمينه محدوده ی شهری و جامعه ی شهری ایده آل بررسی نمایيم.از این نظرمی توانيم فارابی
را به عنوان چراغی كه به نور آن داده ها را و از نور آن سایه هارا تشخيص دهيم اندیشه فارابی را
بشناسيم.
به طور كلی اندیشه های فارابی را می توان به سه دسته بدین نحو تقسيم نمایيم:
اول -فارابی و چگونگی های تفكر و توجه او به فضای مكانی
دوم -موقع وتعلق های فارابی به مكانها و اندیشه ها
سوم  -نظرات فارابی در زمينه شهروندان و شهر آرمانی
در مسئله اول به بررسی تأیيد و توجه فارابی به مسائل ویژه در زمينه فضای مكانی بررسی میكنيم كه هدف قرار دادن این دانشمند با دیگر اتوپيست هایی است كه از این دیدگاه به شهر و
جامعه شهری توجه كرده اند.
در مسئله دوم به منظور تأكيد بر زندگی وی در مجموعه پدیده های زمانی مكانی مطرح شده درزمان حيات او كه ریشه در گذشته و دید به آینده دارد بررسی می كند.
-در مسئله سوم به منظور بازشناسی اندیشه های فارابی در زمينه تحرك اجتماعی است.
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اول -فارابی وچگونگی های تفكر وتوجه او به فضای مكانی
در ابتدا برای اینكه به نظریات فارابی آشنا شویم بحث را با توصيف شعر و موسيقی آغاز می كنيم
كه به دو شيوه اصلی بررسی می شود:
اول ،توصيف شكل ظاهری ساختمانی به هنگامی كه یك قطعه شعر یا نغمه یی در شكل پایان یافته
خود مورد مطالعه قرار می گيرد.
دوم ،توصيف چگونگی شكل گيری شعر وتوصيف چگونگی شكل گيری موسيقی.
این دوشيوه در حقيقت به كمك یكدیگر بيانگر چگونگی های فراورده های انسانی هستند زیرا اولی
خصوصيات ظاهری هنر و دومی روند خلق هنر را بازگو می كندكه به روند توصيف این دوشيوه از
نظر فارابی درباره ی فضای مكانی ذهن را آماده ميكند می پردازیم.

شيوه اول:
آهنكها در مقام مقایسه به قصيده و شعر شباهت دارند در یك شعر حروف عوامل اولی به شمار می
روند كه از آنها سبب و وتد تشكيل می شود از سبب ها و وتدها اجزای مصراع و از مصراع ها بيت
ساخته می شوند.
همچنين درمورد ساختن آهنگ در موسيقی نتها عوامل اولی آهنگ هستند و نقش حروف را در
شعر دارد،نتها كم و بيش كشش داری هستند كه درجه های زیر وبمی آنها مختلف است .فارابی در
مورد موسيقی نظری بدین نحو اظهار می كند كه مطالعه موجودات موسيقی هدف اصلی موسيقی
نظری است چه به طور طبيعی و چه به صورت مصنوعی حاصل آید.تا اینجا هرچه گفته شد در
زمينه هنر و موسيقی نظم وترتيبی خاص در شكل دادن به یك فراورده هنری الزم و مورد تأیيد
می باشد كه این نظم و ترتيب از نظر فارابی ((صناعات مدنی وعملی)) قرار می گيرند و این همان
علم حيل است.
از آنجایی كه علم حيل در ساخت فضای كاربردی در مقياس مختلف به ما كمك می كند پس بدین
نحو تعریف می شود:
علم حيل عبارت است از شناختن راه تدبيری كه انسان با آن بتواند تمام مفاهيمی را كه وجود آنها
در ریاضيات با برهان ثابت شده است ،بر اجسام خارجی منطبق سازد و به ایجاد وضع آنها در اجسام
خارجی فعليت بخشد.بنابر این در مجموع  ،مطابق نظر فارابی با تعر یفی گذرا از شعر كمك
گرفت:گفتار شعری سخنانی است كه از كلماتی تركيب می شود كه خواص آنها برای شنونده در
امری كه مورد گفتگو است  ،حالتی از تخيل را ایجاد می كند یا چيزی را برتر از آنجه كه هست یا
فروتر از آنچه كه هست جلوه می كند و این در مورد توصيف زیبایی،زشتی ،شكوه مندی ،خواری
و…تصدیق می شود .
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در نتيجه از این دیدگاه به آثار هنرموسيقی نه از جهت مفاهيم بلكه از جهت فن نگریسته شده :كه
هر اثر موسيقی وهنری به شرط پيروی از قواعد به تكامل رسيده بدون توجه به چگونگی های چند
وچونی كه تأثيرگذاری هایش بر شنوندگان مورد ارزیابی قرار
می گيرد.

شيوه دوم:
در شيوه دوم به دليل متكی بودن به ضابطه ها  ،معيارها و ارزش های موجود در محيط اجتماعی
انسانها دارای پيچيدكی های خاصی است كه در طول روند شكل گيری یك خلق یا اثر هنری گذر
هنرمند از سه عالم الزامی است :اول عالمی كه از سوی هنرمند تجربه شده ،دوم عالمی كه هنرمند
قصد بنایش را دارد  ،سوم عالمی كه هنرمند شخصاًدر آن زندگی می كند و تجرید و تجربه های
آن به نوع اثر او تأثير می گذارد وابسته است ،البته عوالم ها در فردی با فرد دیگربرابر نيست مانند
عوالم مولوی ،شمس،عطار ،نوایی و….
شيوه دوم نگرش به آثار هنر موسيقی مستلزم شناخت داده هایی است كه بيشتر در نظر موسيقی
شناسان منتقد و مفسران شناخته شود و پی گيری می گردد،البته ساختن یك آهنگ توسط
هنرمندی صورت می گيرد كه قادر به قضاوت اثر خویش باشد دارای وجوهی مشابه با ساختن
آهنگ به صورت فی البداهه از سوی هنرمند موسيقی سازی با همان قدرت و تبحر است البته بدین
معنی نيست كه بدیهه سرا نه از نظر مقام و مسئوليت سبك تر از دیگران است بلكه هر كدام به سه
مرحله ضروری از نظر فارابی باید واقف باشند این سه مرحله عبارتند از :
 -1شناسایی كامل اصول آن علم
 -2توانایی استنباط نتایج حاصل از آن اصول در عوامل موجود در آن علم
 -3توانایی تشخيص نظریه های اشتباهی به منظور جدا سازی صحيح از غلط و اصالح آنها.
آنچه تا بحال برداشت شد این است كه فارابی انجام بسياری از و ظایف را در عالم احساس و اندیشه
به عهده تصویر می گذارد كه در نقل و جذب و گسترش تأثير گذار است و این اندیشه ها و آثار
هنری ذهنی مطابق نظریه فارابی به دوقسمت اصلی ذهن انسان می تابد:یكی اندوخته و ظرفيت
های مربوط به تخيل دوم زمينه های تعقل.
بنابر این تصویر از دو طریق به فضای سه بعدی راه می برد كه خود مستلزم زمان است:
اول این كه عنصر مطرح شده در تصویر اگر بخواهد چه از راه اتكاء به خصایص شكلی ،و چه از راه
به خصایص مفهومی برانگيزندهُ ذهنيات باشد معموالً كمتر به صورت نمادی در زندگی روزمرهُ
انسانها جایی را اشغال می كند یعنی سه بعدی است هم از داخل خود و هم از خارج دیده می شود
و یا از هر سو و جهتی می تواند بر اساس تجارب روزمرهُ زندگی فردی و جمعی تجربه شود.
دوم اینكه:خود تصویرهایی كه یكی پس از دیگری در طول یك نمایش موسيقی عرضه می شوند كه
مبتنی بر زمان هستند و می دانيم كه زمان بدون ظرف مكانی اش موجودیت ندارد،پس آن تصویری
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از موسيقی كه مورد نظر فارابی است متكی بر خصایص زمانی مكانی است در نتيجه نمی تواند از
فضای مكانی گسسته باشد بدون فضای مكانی تحقق یابد و بدون اتكا به آن مفهومی ندارد.
بنابر این در هر دو شيوه ایی كه در توصيف موسيقی مورد نظر فارابی به فضا به عنوان یك عامل
اساسی در دریافت و شناخت پدیده ها و تعيين كننده یی مهم در تدوین وتصنيف آثار توجه می
كند .بدین نحو عقل فعال هم از نظر فارابی بدینسان است.

دوم-موقع وتعلق های فارابی به مكانها وانديشه ها
شهر ایده آل فارابی شهری است كه ساكنانش ((كوسموپوليت )) اند يعنی اين كه فارابی به ((
شهر جهانی))اندیشيده كه در آن امت های گوناگون زندگی ميكنند….دوم اینكه مبانی فكری
فارابی مكانی گسترده تر از دیار متنوع مورد زیست او وبه زمانی پهناورتر از عمر او متعلق است.
درباره مطلب اول دو نكته حائز اهميت است:اول اینكه معلم ثانی شهری را در محدوده فضای مكانی
محدود شده و یا مترادف با شهر به معنای متعارف آن نمی داند و تا آن اندازه وسيع می پندارد كه
در آن اقوام و ادیان متنوعی در حال تالش و تعالی می بيند شهر آرمانی فارابی به عبارتی دیگر نه
خاص یك قوم ،نه زیر لوای یك دین و نه تحت بينشی واحد است كه مدینه فاضله فارابی شهری
است جهانی كه در ابعادی فرای دكترین های وابسته به انسانهای یكجانشين و متشكلی كه درقيد
این دو عامل كيهانی زندگی می كنند طرح ریزی شده است.
در باره مطلب دوم اینكه نياز به دانستن رابطه های فكری موجود ميان فارابی و اندیشه های طرح
شده و اشاعه یافته قبل از او ضروری است كه تدوین فضای زندگی به ترتيبی است كه بتواند
همزمان ،آن اندازه از فراخی اندیشهُ عمومی برخوردار باشد كه به تك تك انسانها به عنوان موجودی
در تحول مستمر و پذیرای جهت ها و ابعادی غير قابل پيش بينی جایی مناسب دهد.فارابی در ارائه
زندگی شهروندان خوب به اسفار اربعه می اندیشيد .
از سوی دیگر فارابی به زمان در ارتباط با حركت توجه می كند و حركت در این جا منظور حركت
جسمانی است كه در فضای مكانی محدود صورت گرفته است،منظور از حركت پس از گذراندن
زمان در حقيقت از ميان رفتن خستگی حاصل از حركت است كه به اصل فيض و فيضان در ادبيات
فارابی وجود دارد كه در جای خود بررسی می شود.

سوم-نظرات فارابی در زمينه شهروندان وشهر آرمانی
شهر نهادی است اجتماعی مبتنی بر سرزمين.در این نهاد چگونگی های تشكل شهروندان به همان
اندازه پرمعنا و در سرنوشت فرهنگی – اخالقی مردم تعيين كننده است كه در شرائط اقليمی و
جغرافيایی است با این تفاوت كه انسان به وسيله تشكل و تجهيزی مناسب می تواند از ميزان
تأثيرگذاری های جغرافيا برخلق و خوی و رفتارهای احتماعی خویش بكاهد.
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شهر مكانی است محيط بر انسان ،و به نوبه خود محاط سرزمينی گسترده و كم وبيش مشخص ،و
این نيز چه در حيثيت های اجتماعی و اقتصادی ،فرهنگی و مدنی ود حيثيت هندسی كيهانی اش
محاط است .این اصل كه شهر نهادی پویاست،نزد فارابی شناخته شده بود و این اصل كه شهروندان
در تعيين سرنوشت خویش و تعيين ویژگی های شهر خود مشاركت داشته باشند از بدیهيات به
شمار می رفته  ،اما این كه چگونه باید شهر را هدایت كرد و چه اهدافی را برای این كار در نظر
گرفت نه تنها در نظر فارابی بلكه بسياری از صاحب نظران دیگر شكافته نشده بود و شاید این از
ایرادتی بر نظر فاربی باشد.
در هر صورت محيط های اجتماعی پر تحرك ،حفاظ های فردی و انگيزه های تحليل و غور علمی
و وسایل و ابزار فكری بيشتر و گاه مناسب تری را برای افراد زبده فراهم
می كند عصر فارابی را عصر آغاز رویش گسترده تری برای فرهنگ ایرانی می توان شناخت.
فارابی با ارائه منظومه فكری در زمينه شهر آرمانی وفضا به موضوعاتی از این قبيل
می پردازد:
-1موقع شهرنشينان در جامهُ فردی
-2موقع شهرنشينان در گستره ی شهر وجامعه شهری
-3تبادل وگردش اندیشه نزد شهرنشينان
-4نظام رابطه های ميان –فردی واجتماعی در مدینه فاضله
-5نقش فضای مكانی در تحوالت اجتماعی از دیدگاه فارابی

-1موقع شهرنشينان در جامه ی فردی
انسان و انسان یكجانشين ومتشكل به ویژه نزد فارابی موجودی است متحول كه به دليل عوامل
درونی و ذاتی اش و عوامل مهم برونی در حال دگرگونی است.انسان كه از دیدگاه فارابی نيل به
سعادت بدون تعاون دیگران امكان پذیر نيست كه رسيدن به درجه متعالی در شرایط زندگی جمعی
قرار می دهد.
در رده بندی شهرها نزد فارابی رده بندی انسانهای یكجانشين – و در زمينهُ اجتماعی متشكل
ومستقر است،كه جهت های متضاد ومتاُخری دارندكه متاُثر از عوامل اقليمی و زیستی و…وقوهُ
تخيل است كه در رفتار انسان تاُیر می گذارد فارابی معتقد است هيچ فردی از افراد آن نيست كه
برای خدمت به نوعی دیگر آفریده شده باشد به جز نوع خود و هيچ فردی از افراد نوع او وهيچ
عضوی از اعضاء افراد و آلت و ابزار هيچ نوعی دیگر از موجودات نمی باشد …كه می تواند اورا به
كمال یا رذائل برساند و آن را حا طب ليل یا رئيس اول مدینه فاضله می كند.بنابر این در شكل
گيری شخصيت انسان از سه جهت توجه می شود:عقل فعال،تعليم وتأدیب و فطرت سالم.
در مجموع می توان گفت كه انسانهای اهل مدینه فاضله همه در راه كمال حركت می كنندو هر
یك از آنان دیرتر یا زودتر از دیگری به نقطه مادی یا معنوی دست می یابد و این امر خود
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برانگيزندهُ حركتهای فردی بعدی می شود وكار را به تعالی متوالی در بطن نظام پيش بينی شده می
كشد،نظامی كه جز به خدا نياندیشد وجز در بستر خلق زندگی نكند.

-2موقع شهر نشينان در گستره شهر و جامعه شهری
تا اینجا متوجه شدیم كه انسان بدون مشاركت وتعاون و نظم وترتيب خاص به مدینه فاضله فارابی
نخواهد رسيد و انسانهای مدینه فاضله فارابی تابعی از سه عامل اصلی هستند -1 :دنيای درونی -2
عامل موُثر بر انسان ناشناخته حكومت می كند -3عوامل اجتماعی.
عامل اول دنيای درونی آنان است كه تحت تأثير مستقيم عقل فعال است و آنان را به سویی میبرد كه با استعدادهای شخصی و غرایز شان متناسب است و زمينه فردی  -ذهنی سوق می دهد كه
در چهار چوب نظام مدنی متعالی است.
عامل دوم،دنيایی است كه ابعاد عوامل موثرش بر انسان ناشناخته است و بر او حكومت می كند.برداشت دكتر سيد جعفر سجادی در مدینه فاضله چنين است :نظام جهان ماوراء طبيعت حاكم بر
نظام جهان است و نظام طبيعت حاكم بر نظام آفرینش انسان است ونظام اجتماعی وسياسی خواه
ناخواه باید تابع و پيرو نظامات طبيعی وقهری باشد.
سومين عامل وضع انسانهایی است كه گرد هم می آیند تا درجات تعالی را به اتفاق یكدیگر طیمی كنند كه نظام اجتماعی آنان است.
بطور كلی مركز مسكونی جامعی كه به دست فارابی ساخته می شود ،مجموعهُ اجتماعی و انسانی
پویایی است كه از لحظه ای معين ،یعنی پس از تقبل نظام حكومتی كه پذیرفته ،راه تعالی را پيش
می گيرد و شهروندان خود را از طریق اتفاق و اتحاد رهگذران همان راه می گرداند .در طول این راه
برای رسيدن به شهر آرمانی انسانها همگی هم عقيده و راسخ هستند،اما در ميزان و اعتقاد و راسخ
بودن توان افراد نابرابر.
در این شهر برابر اصولی هست وتفاوت نيز،عزم راسخ در رسيدن به مقصد هست وعدم توانایی در
رسيدن به آن.آنان برای تصور وتصدیق دو معنای متفاوت قائلند و در تصور مدینهُ فاضله خود خواه
ناخواه به تصویرهایی از فضای مكانی وطبيعت و به تصویرهایی از فضای اجتماعی و از فرهنگ رابطه
های ميان – فردی و اجتماعی دست یافته اند كه طبيعتاًبه گونه ایی مطلق و برابر و قابل انطباق با
یكدیگر نيستند.

-3دادو ستد و گردش انديشه نزد شهر نشينان
وضعيت بالفعل و بالقوه ی انسانها در لحظه تصميم گيری كه جنبه همگانی است نابرابر واز چند
نقطه نظر برای فارابی مشخص بوده است:
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نخست تحليل هایی كه خود در این زمينه انجام داده و نظریه هایی كه در زمينه كمی وكيفی رشدمستمر و متغير و متحول انسانها ارائه كرده است.
دوم اعتقاد فارابی به تعليم وتأدیب كه نشان دهنده اعتراض وی به وضع موجود است.سوم آشنایی فارابی با نظریه هایی است كه به دست افالطون بيانگر شرح سقراط بوده وپایه هایحكومت دموكراتيك را نشان داده است.
به گفته استاد مشكوه الدینی سه چيز را ،فارابی به یكدیگر ربط داده است .آن سه چيز فلسفه
،امامت و حكومت ارشادی نسبت به افراد یك مملكت است.
مدینه فاضله فارابی برای شهروندان مستلزم دادو ستد وگردش در فضایی صورت
می گيرد كه از انسان آغاز می شود به جماعت انسانی مرتبط است و پس از رسيدن در نهایت پاك
ونور مطلق است،باز به انسان باز می گردد تا به خالیق بپيوندد.
در حقيقت طی طریق انسان آرمانی فارابی در ((اسفار اربعه)) راهی نيست كه بدون توشه های
فردی ومعنوی اجتماع پایان پذیرد .به عبارت دیگر در شهر آرمانی فارابی هيچ چيز در حال سكون
نيست نه اندیشه ها ،نه انسانها ونه اجسام .این حركت در زمان استمرار دارد ودر مكان عموميت می
یابد كه در راستای سعادت ودستيابی به روشنایی مطلق.به همين دليل فارابی كره مسكونی را در
مقطعی خاص از مجموعه فعل وانفعاالت منظمی قرار می دهد كه نظام هادی آنها به عتوان فيضان
شناخته شده.نوری كه از قطب حر كت می كند تا به سياهی مطلق برسد،نوری كه از هر چيز عبور
می كند و هر چيز در حال
حر كت نمی تواند با آن بدون برخورد بماند.شرط اصلی در انجام یافتن چنين روندی دوری جستن
از قيد وبندهایی است كه زمان و مكان برای جماعات متشكل یا نيمه متشكل و یكجانشين به وجود
آورده است.مكان وزمان یا عوامل اصلی تعيين كنندهُ ابعاد موقع و موضع جامعه بشری در تصویرها و
اندیشه های آرمانی دیده می شود.

-4نظام رابطه های ميان فردی و اجتماعی در مدينه فاضله
نظام اجتماعی خاصی كه فارابی خواستار استيالیش بر جامعهُ شهر آرمانی خویش است از دو سو به
دو جهان دیگر وابسته است:در یك سمت آن جهان طبيعت بی كران است كه طبق تصویرهایی ارائه
شده فارابی چيزی ملكوتی – افالكی است وتا ابدیت ادامه دارد،در سمت دیگرش انسان یا مجموعه
زیستی به ظاهر كوچكی كه در صورت تجلی آنچه از طبيعت یافته وتحصيل آنچه در دسترس
دارد،خود به عالم كوچكی بدل می شود ،تجليگاه ذات خداوندی  .در مدینه فاضله فارابی  ،انسان
موجودی است كه در لحظه ای كوته از حال عادی و یا در لحظه ای كه می توان فرض كرد همه
چيز در حال سكون است می تواند خواسته ها و توان های خود را به یكی از دو عالم و یا به هردو
عالم توجه دهد.
حال متوجه شدیم كه مدینه فاضله فارابی از نظام اداری مستحكمی برخوردار است كه تعاون را
اهرم نيل سعادت قرار می دهد و ائتالف  ،ارتباط و انتظام را وسيله سوق دادن همه شهروندان به
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مرتبتهایی است كه باید توسط خود آنان پشت سر گذاشته شود كه این مقام در رأس خود دارای
رئيس نخست است كه خادم هيچ كسی نيست،وبه تدریج در مراتب بعدی كسانی قرار دارند كه
مرئوس مادون خود نخواهند بود.در این شهر هركس جای خود را دارد ودستيابی به این جا تنها در
رابطه با مجموعه خصایص كالبدی – طبيعی صورت نگرفته است بله بر عكس  ،بر اساس خصلت
هایی است كه بيشتر متكی بر معانی و آگاهی است ،در استقرار شخص در جایی خاص از سلسله
مراتب مستتر در مشبك فضایی جامعه آرمانی فارابی مداخله داشته است در فضای ارتباطی
منسجمی كه فارابی پيشنهاد كرده جای انسانها ثابت است اما نه ((خود))آنها .
رئيس مدینه فاضله وقی شایان درجه خواهد شد كه دارای دوازده خصلت باشد:تندرست باشد،قدرت
فهم وتصور نيكو داشته وهرچه را كه می فهمد و درك می كند به خاطر بسپارد،زیرك وهوشبار
باشد،خوش سخن باشد ،دوستدار تعليم و تأدیب باشد،در خوردن وآشاميدن و زن حریص
نباشد،دوستدار راستی و دشمن دروغگویان باشد،بزرگوار ودوستدار بزرگواری باشد،درهم ودینار در
نظرش بی مقدار باشد ،دوستدار دادگری و دشمن ستم ومردم ستم پيشه باشد ،شخصی ميانه رو و
اراده یی نيرومند داشته باشد .
اگر یك نفر دارای تمام این صفات نباشدمی توان مدیریت شهر آرمانی را به صورت چند نفره یی به
حيث اعتبار تخصصی تقسيم وتفكيك مسئوليت در امور اداری –حكومتی ـارشادی انجام گيرد.
به طور كلی مقام رئيس نخست دارای دو شرط اصلی است:اول قرار گرفتن در مسير مهر ایزدی به
معنای ملحوظ بودن از جانب خداوند كه به ميزان معين و تحت تابشی خاص هر یك از شهرو ندان
و همه شهروندان را از ((فيضان)) الهی برخوردار ميكند.
دوم دستاوردی كه بيشتر خاكی وروزمره است و آن قدرتی است اكتسابی كه نقطه زایش آن در فرد
است((تحصل))زاده خواسته های فردی است و می تواند اصل مدینه را در همان مسيری قرار دهد
كه نور حق در حركت است.
روابط ميان فرد واجتماع برحسب خصایص هرمی شكل می گيرد كه ((مشبك فضایی)) این هرم را
می سازند ودر مسير این دو جریان فيضان و تحصل قرار می گيرند.

-5نقش فضای مكانی در تحوالت فردی –اجتماعی از ديدگاه فارابی
وجود دو نوع فضای مكانی در البالی نظریه های فارابی ارائه شده :نوع اول فضای زندگی روزمره
یامحيط طبيعی-مسكونی مردمان است و نوع دوم فضای تجربی آنان .
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فارابی با یادآوری این نكته كه تشكيل مدینه ،نخستين مرتبه كمال است برای توع انسان به این
شهر مبنای اصلی یا واحد اوليه تشكيالتی – سازمانی است كه برروی سرزمين های مسكونی در
جماعت های بزرگ و عظيم،ميانه وكوچك استقرار یابد و فقط در سطح این واحد است كه جمعی از
مردمان می توانند زیر پوشش مدنی گردهم آیند یا یكجانشين ومستقر شوند.
نوع دوم فضای مكانی مورد نظر فارابی تنها به گونه ایی غير مستقيم به نوع اول ارتباط پيدا می كند
و فقط از راه تحقق پذیرفتن پدیده هایی كه امروز مردم شناختی و روانشناختی فرهنگی ویا خالصه
تر جامعه شناختی خوانده می شود به وجود می آید و در حركتها و انتخاب های فردی اهل مدینه
فاضله اثر می گذارد و خصوصيات ساكنان مدینه فاضله خصوصيات عمومی انسانی –طبيعی مردمان
است .بنابر این نوع دوم فضایی كه نزد فارابی می توان شناخت نه موجودیت عينی فضای مكانی
زندگی كه فضای مكانی تجریدی مشتق از آن است كه به اعتبار فعاليت های كم وبيش آزادانه قوه
تخيل شكل هایی متفاوت از آنچه از پيش دیده شده پيدا می كند و در ماهيت همان است كه در
تركيب تصویرهای تجریدی كه از فضای مكانی واقعی –تجربی به مفهوم های ایده آل و شكل های
آرمانی ارتباطا اجتماعی و مدنی به سلسله مراتبی مو آزادی گرا در روابط اداری و حكومتی به شكل
های دلخواهی از محيط زیست جامع خود توجه می كند.
از نظر فارابی در جهت متعادل كردن فضای اجتماعی افراد شهر آرمانی خود ،از یك سو تعاون و از
سوی دیگر شناخت تعميم یافته را الزامی می داند.
بنابر این در چنين مواردی چه به نحوی كه فضایی موجود و یا با مثاالت و حكایات در حقيقت امر
،چيزی جز تصور كردن تصویرهایی از معانی جدید و ناشناخته زندگی مدنی انسانی در محيط
طبيعی –كالبدی او نيست «ارتسام» گفته می شود.
نمودن معانی و مفاهيم فرهنگی  ،مدنی و آرمانی در محيط جامعی كه هنوز تجربه نشده بدون
كمك گرفتن از معيارها و ضابطه ها به فضای مكانی كه نظام مدنی جدید را در رابطه با نزدیكی ها
و دوری ها و فواصل می شناسد ميسر می كند «مرتسم »گفته می شود.كه این دو نوع فضا در
زندگی روزمره مكانيكی هميشه با یكدیگرممكن است پيوندی مستقيم نداشته باشند ولی در زندگی
مشروط و مبتنی بر اندیشه و بر تحرك اجتماعی انسانها با یكدیگر در آميخته می نمایند.

نتيجه:
در مجموع می توانيم از تجربه دیروز فارابی در جامعه ایرانيان باستان به این نتيجه برسيم كه معرف
مقطعی خاص از زندگی انسانهای منظبطی است كه در نقاط مختلف از یك مشبك فضایی هرمی
شكل جایگزین شده اند و ارزشهای معنوی –الهی و فرهنگی –اجتماعی اعتباری ،اساس و حكمت
این هرم را تضمين می كندو خاستگاه های این نظام در زمينه تعالی انسانها در جهان مادی و
معنوی ،در محدوده هر طبقه اجتماعی  ،هم آرمانی و هم دست یافتنی می نماید .
((خوره)) كه در وجود نهاد آدمی است و از راه تحصل و فيضان به دست آمده نقش طراز اول را دارد
و در سخاوت یك سویه خداوندی تحقق پذیر است و در جامعه ایران باستان پادشاه به عنوان رئيس
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نخست می باشدالبته بدون طی كردن از فيضان وتحصل كه بدون تعليم وتأدیب به این منصب
رسيده اند در صورتی كه جامعه آرمانی فارابی كسی با این روند به منصب نخواهد رسيد .
جامعه ایران بر پایه سه موُلفه عمل می كنند:اندیشه،حكومت،مشاركت مردمی.
انديشه زاده نيازها و متأثر از رویدادها بر روی زمين است،حكومت ها ابزارفكری خاصی ندارندو
متكی به اندیشه هستند نه الزاماً هميشه زاینده اندیشه،مشاركت مردمی در توليد اندیشه و در
حكومت به عنوان امری تلقی می شود كه ميزان تحرك اجتماعی و پيشروی متعالی فرد و جامعه را
باز شناخت وبه روح جامعه پی برد وبه دیدگاههای آرمانی نزدیك شد یا بالعكس رو به انحطاط و
نابودی سير كند.
در ایران باستان در اواخر دوران ساسانی اندیشه و حكومت دو مسير متفاوت را طی كرده اند مقایسه
فرمانروایانی چون خواجه نظام الملك ،رشيدابن فضل اله همدانی وشاه عباس صفوی نشان می دهد
كه هرسه به حكومت تك مركزی و قدرتمند اعتقاد داشتندتا سرزمين های پراكنده وآزادی پرور را
بدون توجه به خوبی یا بدی به زیر چتری واحد درآورند.
در این سه مقطع سرنوشت ساز در فردای فارابی ،فردها به جای نظام هاپذیرفته شد ند كه در این
مقاطع تاریخی كه به حكومت رسيدند به تدریج مردمان را بيشتر عادت دادند تا در كناری بایستند
وبه فرد قدرتمند یا حاكم حكيم چشم بدوزند به طور خالصه شهر دیروز فارابی در سرزمين دوره
هخامنشی و ساسانی در ایران شهری بود كه معموالًاز تقسيم بندی طبقاتی جامعه پيروی می كرد.
روُسای ملك و دینياران و رزمياران ساكنان اصلی آن بودند و پيشه وران و صنعتگران به دنبال
رشدی كند ولی پيگير ومنظم در آن ساكن شدند.
روال شهری زیستن در زمان هخامنشيان خطی و بی مساُله بود و در مسيری مشخص حركت می
كرد.
دو شيوهُ متفاوت اندیشيدن به فضای مكانی ،زادهُ دو اندیشه اصلی شكل گيری شهرهای دیروز ما را
تحقق بخشيده اند :اول اندیشه ای كه فضای مكانی را یك پارامتر كاربردی می داند و در شكل دادن
به آن به چشم منفعت می نگرد دوم این كه اندیشه ای كه فضای مكانی را از آن هنگام كه مورد
شناخت انسان قرار می گيرد و انسان در آن مداخله
می كند دارای ابعاد كيفی انسانی قراردادی می داند و شهر ایران در طول قرون فردای فارابی بر این
دو اصل اندیشه پایه ریزی شد.
ميدان برخورد مداوم دو نيروی اندیشه و حكومت است وهرگاه خواسته با اتحاد وهمكاری
حكومتی را برانداخته و اندیشه ای نو به وجود آورده مانند استقالل از افغانها ،و بقایای تيمورها و
مغولها یا اینكه با برداشتن شاه از اریكه حكومت و وزرایش نشان از حركت دو سویه را كردند از هرم
تا رأس و بالعكس.
در مجموع اندیشه سير رویداد فارابی را می توان این چنين خالصه كرد:
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-1سير تجربه دموكراسی در یونان از قرن ششم پيش از ميالد كه به مردم ساالری و ارزشهای
انسانی ریشه داشت.
-2اندیشه های كهن ایرانی شكل اداری خالص و الهی انسانی را برای جامعه ایده آل خود معرفی می
كند.
-3پایان یافتن حكومت هخامنشيان و قدم گذاشتن اسكندر به سرزمين ایران در قرن چهارم قبل از
ميالد.
-4افالطون شاگرد سقراط شهر آرمانی خود را در محيطی تدوین كرده كه سر خورده از تجارب
شكست خورده دموكراتيك.
-5در جمع بندی تجارب گذشته باز سازی كشور ایران پس از پادشاهان اشكانی ،توانهای اسطوره
ایی و توانهای موضعی حكومت های دور از مركز گسترش یافته بودند.
با این بحث ها می توان نتيجه گرفت كه تبادل نظرهایی ميان سران ودینياران و رزمياران صورت
گرفته كه موضوع اصلی اش پدیده های روزمره مردمی و مسير حركت اینها بوده است.
با تاُملی در سير اندیشه فارابی از گذشته تا فردا می توان به سير اندیشه شهروندی در ایران رسيد.
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