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 چکیده
. دیدگاه منِد فلسفی بوده استآغازگر بحث نظام ،جهاد اسالمیاز جمله های سیاسی، بسیاری از مقولهدر فارابی 

 (نظری نسبت مفهوم جهاد با فلسفه)و محتوایی  (حضور واژگانی جهاد در متن) وی باید در دو سطح لفظی
توان می کهچنانهایی در خوانش متون فارابی شده است، شواریها و دتبیین شود. این امر باعث بروز پیچیدگی

پژوهان معاصر سراغ گرفت. در یک سوی این طیف فارابی مدافع، و در سوی فارابیاز چهار دیدگاه در میان 
چهارگانۀ های بررسی تحلیلی دیدگاهضمن کوشد حاضر می مقالهشده است.  مخالف جهاد توصیف ،دیگر

در در نهایت و  کند بندیصورترا آنها از تری ُمتقنشکل  ،بسنجدرا آنها هر یک از روایی روایی و نافوق، 
و توجیه ضمن پژوهان، ای از فارابیهمراه با عده، . نگارندگانگزیندبررا ترین خوانش ای موجهچارچوبی مقایسه

با توجه به  نظری فارابی ۀلسففر داند که رسیدهجهاد در آثار فارابی، به این نتیجه مربوط به تفسیر واژگان 
 .  ممکن نیستهرگونه دفاع فلسفی از جهاد  بندیصورتشناسی وی شناسی و دینسیاست

 

 .فارابی، جهاد، جنگ عادالنه، فلسفه سیاسی ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1
اد ترین توجه را نسبت به مفهوم جهدر سراسر پانزده قرِن تاریخ اسالم این فقیهان بودند که بیش

-رو، جریان غالب پژوهش حول موضوع جهاد مبتنی بر رویکرد فقهیایناند؛ ازمبذول داشته
های فقهی جهاد است و شرایط مشروعیت به بایستهرویکردی که معطوف  ؛حقوقی است

حال، این مفهوم توانسته است در اینبا 5کند.حقوقی، پیش، حین و بعد از جهاد را بررسی می
نیز برای  _ویژه در قرون سوم تا هفتم قمریبه_فیلسوفان اسالمی  اسیسیالقیمیان تفکرات اخ

جمله  از 9و نصیرالدین طوسی 8رشدابن 7سینا،ابن 6خود جایی باز کند. فارابی، عامری،
البته تمام این فیلسوفان از نظرگاِه واحدی به جهاد  10اند.ند که به مسأله جهاد پرداختهافیلسوفانی

طور کامل رشد گرفت که بهتوان سراغ از فیلسوفانی چون فارابی و ابنسو، مییک اند؛ ازنپرداخته
تر متأثر سینا و عامری نام برد که بیشوامدار مباحث فلسفی خود هستند، و از سوی دیگر، از ابن

در ترسیم نگاه  . این مشارکت به میزانی است که نادیده گرفتن آناندپرداختهاز نگاه فقهی به جهاد 

                                                 
، دولت اسالمىسلوک بین المللى . حمیدالله، محمد، برای آشنایی با نمونه قابل توجهی از این سنخ پژوهش نک. 5

 ش.1373ترجمه و تحقیق سید مصطفی محقق داماد، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی، 
 .148و 146. عامری، نک .6
 . 507-503سینا، . ابننک .7
 . 200-195. بلک، رشد درباب جهاد نکهای ابنبرای آشنایی با دیدگاه .8
 .313-311. طوسی، نک .9

رنگ داشته فان جهاد صرفًا یک مسأله فکری نبوده و در واقعیت زیست آنها حضوری پرکه نزد این فیلسوجالب آن .10
که جهاد با امپراتوری بیزانس  _دربار سیف الدوله حمدانی_زیسته است ای میبرای مثال فارابی در قرن و منطقه ؛است

مسیحی با حکومت اسالمی بوده  های پادشاهانرشد در غرب امپراتوری اسالمی درگیر جنگامری جدی بوده است. ابن
سینا نیز در آید. و ابنم( اسپانیای اسالمی به تصرف مسیحیان در می 1212که چهارده سال بعد از مرگ وی )چناناست؛ 

 کرده است.هایی از هندوستان حمله میگسترش اسالم به بخش عنوانزیسته است که محمود غزنوی تحت ای میزمانه
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به ارزیابی تر معطوفکه این رویکرد بیشویژه آنعالمان اسالمی به جهاد ناموجه است؛ به
تواند در توضیح بایستگِی نسبت اکنون ما با جهاد به میزان زیادی اخالقی جهاد بوده است و می

ر همکاران خود متمایز ند دو دلیل فارابی را از سایکار آید. اما در این میان نگارندگان معتقدبه
از نظرگاه « معلم ثانی»القابی چون  ؛سازد: اول، جایگاه فارابی در تاریخ فلسفه اسالمیمی

پژوهان معاصر به خوبی حکایت از از منظر فارابی« مؤسس فلسفه اسالمی»فیلسوفان متقدم و 
طور مسأله جهاد. بهدوم، نوع نگاه فلسفی فارابی به  11شأن و اهمیت وی در فلسفه اسالمی دارد.

زمان قرار داد و هم 12«جنگ عادالنه»تر توان در ذیل مبحث کلیکلی بحث فارابی از جهاد را می
توجه داشت که نظریه جنگ عادالنه کامال برآمده از فلسفه سیاسی فارابی و مبتنی بر آرای 

الحظات فوق آید منظر میبه 13شناسانه وی است.شناسانه و اخالقشناسانه، معرفتهستی
اما برای ایضاح مسأله مقاله  ؛سازدعنوان موضوع پژوهش حاضر را موجه میانتخاب فارابی به

 الزم است منظورمان از جهاد را روشن سازیم.   
، به خارجی و جنگ «خارجی-داخلی»جهاد مورد نظر در این مقاله از میان دوگانه 

جهاد هجومی  14آغازگرانه اشاره دارد. ، به هجومی و«هجومی-دفاعی»مسلحانه و از دوگانه 
فرایند تبلیغی است که قوه قهریه و زوِر سالِح دولت اسالمی با آن همراه شده است. این دعوت 

                                                 
 .178و طباطبایی،  79و داوری:  Mahdi, Al-Farabi, 206. نک .11

12. Just War 

  .Kraemer, 297 ؛Butterworth, 79-80. نک .13
جهاد خارجی، به جنگ با شرور خارجی و معاندین از توان به جنگ با نفس و شرور درونی، و از جهاد داخلی می .14

برای بحثی جامع در )نیز یاد شده است « اولیه-انویهث»هجومی با عبارت جهاد -از دوگانه جهاد دفاعی ؛اسالم تعبیر کرد
، تحقیق ادریس محمدعلی و محمد خالد مشارع االشواق الى مصارع العشاق. ابن نحاس، احمد ابن ابراهیم. این باب نک

 .  (ھ1423، ةلبنان، دارالبشائر االسالمی ،االول، بیروت ءاسطنبولی، الجز
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گیرد و هدف از با مشرکان و کفار معاند که پذیرای پیام مسلمانان نیستند، صورت می مقابلهدر 
البته این مقاله درباره روایی  15است.کفر  آن گسترش قلمروی حکومت الهی و اضمحالل سیطره

بلکه صرفا بیانگر آن است که تلقی رایج از  16کند،و ناروایی این روایت از جهاد داوری نمی
بنابراین پرسش اصلی مقاله  17هایی بوده است.فارابی مبتنی بر چنین آموزه مفهوم جهاد در زمانه

به جنگ هجومی در جهت گسترش معطوف به چیستی و چگونگی داوری فلسفی فارابی نسبت 
 و تسلط یک دین خاص در مقابل کافران به آن دین است. 

بندی دیدگاه سیاسی فارابی باعث شده است تا صورت های پژوهش حول فلسفهدشواری
نظر نگارندگان به 18های جدی بشود.پژوهان معاصر دچار تفاوتوی درباب جهاد نیز میان فارابی

پژوهان در دیدگاه بندی کرد. فارابیتوان در قالب چهار دیدگاه کلی صورتها را میاین اختالف
فلسفه و دین دفاعی  19«هماهنگِی »نخست معتقدند فارابی توانسته است در ذیل انگاره کلی 

که تالش  انداز جمله پژوهشگرانی 22و باترُورث 21َلمبتن 20فلسفی از جهاد سامان دهد. ُرزنتال،
و در عین حال در  –رزنتال و لمبتن –الفظی از متون فارابی  وانش تحتکنند با کاربست یک خمی

                                                 
 .95-87. خدوری، چنین نک. و هم619و  611-610. کرون، نک .15
 ش.1382، تهران، نشر نی، جهاد در اسالمالله، آبادی، نعمت. صالحی نجفهای مخالف نکبرای آشنایی با تلقی .16

Mohaghegh Damad, Mostafa, Protection of Individuals in Times of Armed 

Conflict under International and Islamic Laws, New York: Global Scholarly 

Publications, 2005.  
-4/167. الشافعی، 148و  118و  6یوسف، . ابوبرای مشاهده سیطره این برداشت در آثار فقهی قرون ابتدایی نک .17

 . 69و  42و  40. الماوردی، 32و  16/ 1. السرخسی، 71. الشیبانی، 169
  .Galston, 3-4. ها نکای از این دشواریبرای آشنایی با پاره .18

19. Harmony 

20. Erwin I. J. Rosenthal 

21. Ann K. S. Lambton 

22. Charles E. Butterworth 
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فارابی  -باترورث–آوری سازگاری دین وحیانی و فلسفه یونانی در سطوح تصوری و تصدیقی نظر
 هماهنگىکلی  دیدگاه دوم، با نقد انگاره 23را همراه با اغلب فقیهان، مدافع جهاد نشان دهند.

ی، معتقد است مفاهیم اسالمی به کار رفته در آثار فارابی داللتی به فلسفه و دین نزد فاراب
های افالطونی دهنده به مضامین یونانی در فلسفهمضامین اسالمی آنها ندارند، بلکه صرفا ارجاع

در  25«سازیسازگار»کلی  این دیدگاه با طرح انگاره عنوان نمایندهبه 24و ارسطویی است. کرمر
از جمله  –این باور است که نفوذ محتوایی مفاهیم اسالمی در آثار فارابی  ، برهماهنگیمقابل 

اگرچه فارابی از جهاد سخن  ،رواینرا تنها باید در سطح لغوی و بالغی ارزیابی کرد. از -جهاد
ای از جنگ ای ندارد. در مقابل، مراد فارابی گونهگوید اما ابدا به مضمون اسالمی آن اشارهمی

دیدگاه سوم،  26ت که وجاهت خود را از تفکرات استادهای یونانی اخذ کرده است.عادالنه اس
مورد حمایت –دفاع فلسفی از جهاد  جای نقادی برآمده از اصل تفسیری دیدگاه کرمر، آموزهبه

-ترین چهرهعنوان مهمبه 28و پرنس 27دهد. مهدیرا مورد نقد فلسفی قرار می -دیدگاه نخست

سیاسی فارابی، دیدگاه وی  ند با توجه به منطق کلی حاکم بر فلسفهاهکردهای این دیدگاه سعی 
و ضرورت  29عدمی بودن شرور_درباب جهاد را تبیین کنند. حاصل این تالش طرِح دو استدالل 

در جهت نقد فلسفی جهاد است. نهایتا در دیدگاه چهارم بازگشتی حداقلی  30_تکثر ادیان فاضله
های طرفداران دیدگاه دوم یرد. این دیدگاه، با در نظر داشتن استداللگبه دیدگاه نخست شکل می

                                                 
23. Lambton, 317-318 & Butterworth, 94. 

24. Joel L. Kraemer 

25. Accommodation 

26. Kraemer, 288-324. 

27. Muhsin Mahdi 

28. Joshua Parens 

29. Parens, 67-72. 

30. Mahdi, Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy, 139-

144. 
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کند. شکلی بسیار محدود و در شرایط خاص از جهاد حمایت میو سوم، معتقد است فارابی به
که دین شکلی ناقص از فلسفه است جهاد طوراین دیدگاه، همان نماینده 31وفق دیدگاه سویینی،

همان معنا که دین امری ضروری و طبیعی است، در است. بهشکلی ناقص از جنگ عادالنه 
که فلسفه نباید دین را نفی بکند، طورشرایطی جهاد نیز امری ضروری و طبیعی است. و همان

  32جنگ عادالنه نیز نباید امکان توجیه جهاد را زیر سؤال ببرد. نظریه
خواهد کرد که نگاه  فوق، سعی های چهارگانهپژوهش حاضر، از رهگذر بررسی خوانش

گیرد فارابی به جهاد اسالمی را روشن سازد. این مقاله در ادامه سابقه پژوهشی اشاره شده قرار می
پژوهان باال خواهد بود. در یک ارزیابی شناسی فارابیطور کامل وفادار به روشرو، بهاینو از

گرایانه به آثار فارابی درباب توان گفت مفسرین اشاره شده در این مقاله رویکردی متنکلی می
به این معنا که درصدد کشف و تبیین دیدگاه فارابی درباره جهاد با توجه به  ،اندجهاد اتخاذ کرده

اند. بر این مبنا زمینه تاریخی، مناسبات قدرت در زمانه فارابی، متون نگارش یافته توسط وی بوده
بی و غیره مورد توجه این پژوهشگران قرار های اساسی مطرح در ذهن جهان مخاطبان فاراپرسش

-های زمینهالبته نگارندگان معتقدند اتخاذ چنین رویکردی در مقابل رویکرد 33نگرفته است.

                                                 
31. Michael J. Sweeney 

32. Sweeney, 543-572. 
بر نگرش فارابی درباب جهاد در بستر تحوالت تاریخی و در متن مناسبات قدرت زمانه وی تکوین یافته است. افزون  .33
ت. فارابی تقریبا در سراسر دنیای اسالمی، از خراسان و ماوراءالنهر تا بغداد، باید فارابی را فیلسوف چند فرهنگی دانس این

عسقالن، حلب و دمشق زیسته است. شرق مدیترانه و شمال آفریقا را نیز تجربه کرده و از فضاهای فرهنگی این قلمروهای 
بن عدی و ابواسحاق بغدادی نیز به  متکثر تأثیر پذیرفته است. آموزش وی توسط اندیشمندانی چون یوحنا بن حیالن، یحیی

های یونانی قرار گرفته است. تمام این مالحظات این های مسیحی و عبری و البته انگارهاین معنا است که تحت تأثیر آموزه
ند عبارتی چو به ؛ها و متون اسالمی نبوده استدارد که فارابی در پرداخت به مسأله جهاد تنها وامدار آموزهنکته را دربر

نوعی در به اورو شدن با مخاطبانی مسلمان، باعث شده است تا ههای اقتدارطلبانه و روبفرهنگی بودن، زیستن در میانه نزاع
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ها واجد نواقص جدی است، چون ساختارگرایی و پساساختارگرایی در تاریخ اندیشهگرایانه، هم
مقاله آسیبی بر منطق پژوهشی این اثر اما به این معنا نیست که اختیار چنین رویکردی در این 

سراغ فهم و تبیین گرایانه بههای زمینهتوان گفت بایسته است با رویکردسازد. بنابراین، میمیوارد 
گرایانه به توان ضرورت و جایگاه مهم رویکرد متندیدگاه فارابی درباب جهاد نیز رفت، ولی نمی

 آثار فارابی را انکار کرد.  
شود. در های آن آغاز میترین چهرهتبیین آرای دیدگاه نخست معطوف به آثار مهم مقاله از

ه شود. در گام بعد دیدگاه ئهای ایشان ارااین قسمت سعی شده است صورتی مستدل از دیدگاه
شود. در ادامه دو استدالل دیدگاه سوم دوم در قالب نقادی آن از دیدگاه نخست توضیح داده می

های شود؛ در این مرحله سعی شده است تا چالشبندی میسفی جهاد صورتدر جهت نقد فل
شود؛ و پس از استدالل پرنس تبیین گردد. در بخش انتهایی مقاله به دیدگاه چهارم پرداخته می
های دیدگاه وی شکل دادن به خط اصلی استدالل سویینی، با اضافه کردن مالحظاتی دشواری

 د. گردمشخص می
 
 نخست: دفاع فارابی از جهاد. دیدگاه 2

تواند کند که میای از جنگ اشاره میدر بحث از انواع )الحرب( به گونه فصول منتزعةفارابی در 
جنگی که طی  آن خیر و منفعِت  34؛ترین شباهت را با مفهوم اسالمی جهاد داشته باشدبیش

شناسد و از فردی د را نمیشود. در شرایطی که آن قوم خیر و منفعت خوقومی بر  آنان تحمیل می

                                                                                                                        
 های معرفتی خود نباشد. پرداخت و پاسخ به این مسأله تنها پیروی دغدغه

 .77، فصول منتزعةالفارابی،  .34

www.atharebartar.com



 9318ستان زمو  پاییز، امسیهم، شماره پانزدسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم/ 34
 

گاه و داعی زبانی به آن است پیروی نمی به عادالنه بودن این گونه  صراحتبهفارابی  35کند.که آ
پژوهان فارابی 36.کند، با این حال سیاق متن گویای مشروعیت آن نزد وی استجنگ اشاره نمی

دفاع از جهاد برای لی یفارابی دلاین باورند که وجود دو شاهد در آثار دیدگاه نخست بر طرفدار
شاهد اول در بحث  37.آوردفراهم می _با توجه به گونه باال_عنوان مصداقی از جنگ عادالنه به

 های کامل حضور دارد. های رئیس مدینه و شاهد دوم در بحث از انواع اجتماعفارابی از ویژگی
، هاها و امتدینه، سایر مدینهدر نسبت با اهالی م 38یکی از شؤون رئیس مدینه فاضلهاول. 

آموزان خود را دارد، حاکم مدینه هدایت دانش که معلم وظیفهطورهمان 39شأن آموزگاری است.
حاکم مدینه این  40اخالقی اتباع خود و دیگر شهرها را بر دوش دارد.ارتقا معرفتی نیز وظیفه

                                                 
ترجمه ملکشاهی « علی ما هو األجود و األحظی لهم في أنفسهم دون غیرهمو إّما ألن یحمل بها قوم ما و یستکرهوا » .35

کند این جنگ بر مردم شهر )اهالی مدینه فاضله( تحمیل شده است ای است که خواننده گمان میاز این عبارت به گونه
 (.68، فصول منتزعة)فارابی، 

-از سیاق متن چنین بر .نامدجور( می صراحت )حرببهکند که چهار مورد آخر را فارابی به ُنه گونه جنگ اشاره می .36

پنج –که ویژگی مشترک آنها ویژه آنبه ،کند نزد وی عادالنه استهایی که فارابی به جور بودن آن اشاره نمیآید که گونهمی
 (.78-77، فصول منتزعة. الفارابی،  داند )نکرا کسب خیر و فضیلت برای مدینه می -مورد نخست

(. Brague, 141های عادالنه ارسطو است )است فارابی در این گونه جنگ تابع گونه دوم از جنگ معتقد گبرا .37
ارسطو در زمانه فارابی وجود ندارد؛ با این حال معتقد  سیاستالبته خود واقف است که شاهدی در جهت تأیید ترجمه 

. ت به عالم اسالمی منتقل شده باشد )نکهای ارسطو در کتاب سیاساست از طرق دیگری ممکن است بعضی آموزه
 (.317، سیاستارسطو، 

، آراء أهل المدينة الفاضلة. الفارابی، ترین شکل خود واجد دو حیث فلسفه و نبوت است )نکرئیس مدینه در کامل .38
 (.191-187یاسین، ، آلتحصیل السعادة. و 90-89، بوملح، السیاسة المدنیة . و124-121بوملح، 

 .165-164یاسین، ، آلتحصیل السعادةارابی، الف .39
، السیاسة المدنیة. الفارابی، ها برای رسیدن به کمال مقتضی نیازمند تعلیم هستند )نکفارابی معتقد است تمام فطرت .40

 (.87و  84بوملح، 
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افراد واجد قابلیت الزم برای  در نسبت با فضایل نظری و برای_وظیفه را از دو طریق تعلیم 
 _های عملی و برای عوامدر نسبت با فضایل اخالقی و صناعت_و تأدیب  _فراگیری فلسفه

مبنای استدالل است؛ اما طریق تأدیب گو و بروکند. طریق تعلیم تنها در شکل گفتاعمال می
 _ه و مبتنی بر قدرت قاهرهاکرا_ و اجبار عملی _اقناع و مبتنی بر تخیل و خطابه_ گووشامل گفت

دلخواه پذیرای فضیلت شود که خود بهروش اجبار تنها در نسبت با افرادی اعمال می 41شود.می
یکی از مصادیق ِاعمال این  42کنند.نیستند و از فرمان رئیس مدینه در دعوت به سعادت تمرد می

 45رو است که فارابیاینزا 44؛شودآشکار می 43الحربیة( اجبار در قالب فن جنگاوری )الصناعة
در همین راستا  47شمارد.میبر 46های رئیس مدینه را توانایی انجام عملیات جنگییکی از ویژگی

                                                 
، السیاسة المدنیةلفارابی، . اکند )نکعنوان بخشی از فرآیند تربیت اشاره میفارابی در دیگر آثارش نیز به اجبار به .41

 (.62-61یاسین، ، آلالتنبیه على سبیل السعادة. و 88بوملح، 
 .168-165همو،  .42

43. Al-Farabi, Philosophy of Plato and Aristotle, 37. 
با « الجزئیة»و« الحربیة»در رابطه با ضبط  تحصیل السعادةانگلیسی خود از رساله  مهدی در تصحیح و ترجمه .44
 art of«»الصناعة الجزئیة»، در برابر «just warrior«»الجزئي العادل»یاسین اختالف دارد. مهدی در برابر فرآلجع

war » الصناعة الجزئیة العادلة و الفاضلة»و در برابر«»just and virtuous art of war »برد. واضح کار میرا به
ای از که فهم معنای مورد نظر فارابی در تبیین گونهطوریرابی دارد. بهسزایی در فهم متن فااست که چنین اختالفی تأثیر به

های  مهدی با توجه به سیاق متن و دیگر آثار سازد. نگارندگان معتقدند معادلجنگاوری عادالنه را با ابهام جدی روبرو می
. یاسین است )نکختالف کامال تابع آلای به این اکه تصحیح علی بوملح نیز بدون اشارهصواب  است. جالب آنفارابی به

عنوان یکی از ، بهتدبیر الجیوشیاسین با اشاره به (. با این حال فارابی در تصحیح آل75، بوملح، تحصیل السعادةالفارابی، 
حصیل تکند )الفارابی، عنوان تأدیب اجبارانه اشاره میکار رفته در قدرت تأدیب، به شأن فن جنگاوری بههای بهصناعت
   .(47نیز نگاه کنید به پانویس  ؛179یاسین، ، آلالسعادة

 .270، های اهل مدينه فاضلهانديشهفارابی،  .45
-جنگ از نظر فارابی جزو ضروری حیات سیاسی است و از آن اجتناب نمی کند که پدیدهدرستی اشاره میباترورث به .46
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جای ذکر فن جنگاوری در بحث از صفات َمِلک حقیقی یا رئیس اول به فصول منتزعةفارابی در 
شش صفتی که وی  که ازطوریبه 48کند.( تمرکز میالجهاد علی القدرةبر قابلیت جهاد )

 50دو مورد آن اشاره به جهاد دارد. 49داند،ضروری رئیس اول می
داند. اما تمام دوم. فارابی حضور در اجتماع را برای رسیدن به سعادت غایی ضروری می

های الزم را برای کسب سعادت اهالی خود ندارند. وفق رأی فارابی های انسانی قابلیتاجتماع
توان اع کوچک )المدینة( متوسط )األمة( و بزرگ )المعمورة( است که میتنها از سه گونه اجتم

های کامل یاد کرد. گونه سوم اشاره به اجتماعی دارد که ساکنان آن ها و جماعتعنوان اجتماعبه
ترین جماعتی که برای بشر قابل عبارت دیگر بزرگشود. بههای ساکن زمین میشامل تمام انسان

                                                                                                                        
دیگری برای توجه وی به قابلیت جنگاوری رئیس مدینه  تواند جنبهابی میفلسفه سیاسی فار گرایانهتوان کرد. این وجه واقع

 (.Butterworth, 93-94باشد )نک. 
، مطابق  تصحیح «أعمال الحربیات»جای ضبط به آراء أهل المدينة الفاضلة و مضاداتهااز  ملحدر تصحیح علی بو .47

( آورده شده است. البته او  در 121، بوملح، لمدينة الفاضلةآراء أهل ا)الفارابی، « أعمال جزئیات»جعفر سجادی، عبارت 
نادر نیز همراِه اوست، با این تفاوت که در پاورقی اشاره به نسخه بدل و ضبط )حرب( این ضبط تنها نیست و البیر نصری

دگان باید ضبط سجادی را (. در این مورد نیز به نظر نگارن126نادر، ، نصریآراء أهل المدينة الفاضلةکرده است )الفارابی، 
کیدی بر فن جنگاوری، های بعدی در بحث از ویژگیکه فارابی در عبارتپذیرفت، کما این های رئیس دوم دوباره تأ

 (.125 ،، بوملحآراء أهل المدينة الفاضلةکند )الفارابی، )مباشرة أعمال الحرب( و )الصناعة الحربیة( می
گردد. فارابی این میبه مخاطب مورد نظر فارابی بر آراجای حرب در به فصولر رزنتال معتقد است انتخاب جهاد د .48

ها است تر معطوف به عموم انسانبیش آرارساله را برای جامعه مسلمانان نگاشته است؛ این در حالی است که مخاطب 
(Rosenthal, 133داوری نیز معتقد است انتخاب جهاد در فصول امری تصادفی نیست و حک .)رنگ دینی ایت از پی

گذارد (. با این حال باترورث معتقد است فارابی تمایز قاطعی میان جهاد و جنگ )حرب( نمی112این رساله دارد )داوری، 
(Butterworth, 94.) 

 .66، فصول منتزعةالفارابی،  .49
 .20-19. الماوردی، نک .50
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شمول و در ذیل یک ُملک تواند شامل جماعتی جهانتماع فاضل میپس اج 51تصور است.
ها و تواند در نسبت با دیگر مدینهباشد. بنابراین، تأدیب اجبارانه َمِلک در قالب صناعت جنگ می

توان تصور کرد که سرانجام این تأدیب به تشکیل طور معقول میها اعمال شود و حتی بهامت
           52اجتماعی واحد بیانجامد.

گیرد، قرار می 53کلی هماهنگی فلسفه و دین دو مقدمه باال زمانی که در کنار انگاره
به این معنا که هماهنگی جنگ  ؛دهداستدالل مورد نظر در دفاع فلسفی از جهاد را شکل می

 خواننده را موجه _کلی هماهنگی فلسفه و دین عنوان یکی از مصادیق انگارهبه_عادالنه و جهاد 
عنوان یکی از و جهاد را به 54اللفظی آن دانستهسازد تا مدلول مفهوم جهاد را به معنای تحتمی

عادالنه در نسبت با کافران به پیام و دعوت رئیس مدینه فاضله ارزیابی کند. های مصادیق جنگ
اجتماع  همانع هرگونه توقفی نسبت به گسترتواند شمول میجهان که آموزه اجتماع کامِل آن افزون

رود میآرمان جهاد تا جایی پیش  مانندو  _اجبار تنها مختص به اهالی مدینه نیست_فاضله شود 

                                                 
 . 74، بوملح، لسیاسة المدنیةاو  ؛112، بوملح، آراء أهل المدينة الفاضلةالفارابی،  .51
ی المعمورة نزد فارابی تلفیقی از ایده اسالمی گسترش جهانی قلمروی اسالم در قالب رزنتال معتقد است آموزه .52

(. البته لمبتن معتقد است که شکل Rosenthal, 126( یونانی است )Oikoumeneداراالسالم با مفهوم اویکومنه )
شمول است آل حکومت اسالمی جهانابی از سنت افالطونی و پیوستن به ایدهسوم اجتماع فاضله جدایی فار

(Lambton, 320)ای کامال یونانی برمیو در مقابل کرمر آن را آموزه ؛( شماردKraemer, 303-304.) 
 .Rosenthal, 122 & Lambton, 317-318 & Butterworth, 94. نک .53
-( استفاده کردهHoly Warجهاد از عبارت جنگ مقدس ) هاگرچه لمبتن و رزنتال هر دو در ترجم .54

( را برای Struggleمعادل )فصول (؛ باترورث در ترجمه خود از  Rosenthal, 133 & Lambton, 321اند)
وی نیز نهایتا معتقد است  ،(. با این حالAl-Farabi, Selected Aphorisms, 38جهاد انتخاب کرده است )

های عادالنه نزد فارابی رایط رئیس مدینه اشاره به مفهوم اسالمی آن دارد و یکی از مصادیق جنگکار رفته در شجهاد به
 (.Butterworth, 97است )
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    ها در ذیل یک حکومت قرار گیرند.که تمام انسان
 
 . دیدگاه دوم: جهاد اسالمی یا جنگ عادالنه یونانی 3

نه در سطح  فلسفه و دین .دشومیکلی هماهنگی فلسفه و دین آغاز  نقد انگاره با دیدگاه دوم
هماهنگی مورد ادعای طرفداران دیدگاه نخست آن تصورات و نه در سطح تصدیقات از 

–افالطونی میان فلسفه هماهنگیمعتقد است سه دلیل گویای فقدان  برخوردار نیستند. کرمر
شاه از تلفیق حکمت و قدرت -اول. مشروعیت حکمرانی فیلسوف :فارابی و دین اسالم است

عبارتی سلوک حکمرانی رئیس مدینه فاضله ترکیبی از حکمت نظری و عملی به ؛آیددست میهب
ای است که از ای وحی نامیده شود، ضرورتا غیر از وحیاست. حتی اگر چنین عمل اندیشمندانه

رو، مالک اینوحی جبرئیل، از طرف الله به حضرت محمد فرستاده شده است. از طریق فرشته
-قابل تقلیل به امر واحد است. دوم. ماهیت قانون و قانونین دو در حکمرانی غیرمشروعیت ا

فیلسوفانه  گذاری در فلسفه و دین تحت هیچ شرایطی معادل نیست. در نظام قوانین عرفِی 
مند معتبر باشد وجود ندارد و قرار مند ونامکانطور نازمانمجموعه خاصی از هنجارها که به

گونه انحصاری است. سوم. ها و بدون هیچدر ذیل آن در عرض دیگر نظامگرفتن حقوق اسالمی 
 ؛گذاری شده استتربیت مشتمل بر اقناع و اجبار در فلسفه برای بسط و توسعه خردورزی هدف

  55ایمان متعبدانه سامان یافته است. اجباری دینی در جهت ترویج و سیطرهاما تربیت اقناعی
اصلی  مثابهبهرا ایده خود  هماهنگی ی پیِش روِی انگارههاکرمر از رهگذر طرح چالش
« سازگار ساختن فلسفه و دین»کلی  دهد. وفق انگارهه میئتفسیری در خوانش آثار فارابی ارا

کاربست مفاهیم اسالمی در متون فارابی فاقد داللتی بر محتوای اسالمی آنها است، بلکه واجد 

                                                 
55. Kraemer, 318-319.  
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که پاسخ طوریارسطویی است. به -ای فلسفی افالطونیهمضامین یونانی در چهارچوب نظام
عمیقا تحت نفوذ _ از جمله هدف از جنگ عادالنه_های اساسی فلسفه سیاسی به پرسش

در ترجمه متون یونانی  56سطح لغوی در سازگارسازی. این و نه اسالمی است، های یونانیانگاره
کرمر  58است. ظاهر شده و سیاسی در متون فلسفی یا سیاسی 57بالغیدر سطح و  ریانیُس و 

جهاد نیز مصداق کامل تحقق این سازگارسازی در سطوح لغوی و بالغی  59کندادعا می
دهد که مترجمان آثار فلسفی در ترجمه خود از جنگ، از در سطح نخست کرمر نشان می

معادل جنگ را در  عنوانو از این طریق امکان انتخاب جهاد به 61اندواژه جهاد نیز استفاده کرده
که در طوریشود بهفارابی نیز شامل این جریان می 62اند.متون فیلسوفان اسالمی مهیا ساخته

                                                 
56. Lexical 

57. Rhetorical 
چون وجود شرح جزئیات این مفاهیم در  ،خاطر دالیلیبه -لغوی– سازگارسازیکرمر معتقد است سطح نخست  .58

-اما در یک ادعای چالش ؛های مقبول اسالمی رخ داده استهای یونانی با آموزهمایهدرون سازگارسازیون اسالمی؛ و مت

-های اسالمی به خاستگاهبرای چرخش مؤمنین از ریشه سازگارسازیبرانگیز براین باور است که سطح بالغی یا سیاسی 

ای آشنایی با تفسیری دیگر از کاربست مفاهیم اسالمی در بر ؛Kraemer, 305های فکری یونانی صورت گرفته است )
 (.18-14. لیمن و نصر، متون فلسفی نک

59. Kraemer, 292-294. 

کند و مدعی است این ( و امام نیز اشاره میnomothetesوادی السنة ) /البته کرمر به مفاهیمی چون وادی الشریعة .60
در مقابل رزنتال معتقد است  ؛(Kraemer, 294-295الغی است )لغوی و ب سازگارسازیمفاهیم هم واجد دو حیث 

 (.Rosenthal, 140گذار نبوی و امام اسالمی اشاره دارد )تمام این مفاهیم به قانون
 . ,Kraemer 9. پانویس شماره برای مشاهده چنین مواردی نک .61
تواند نمی ظاهرامعادلی که  ؛کنداستفاده می افالطون از لفظ جهاد جمهوری رشد نیز در تفسیر خود از رسالهابن .62

-( را برای جهاد انتخاب میHoly Warکه رزنتال در ترجمه خود معادل )نسبتی با جهاد اسالمی داشته باشد. جالب آن

فصول مدنیة ( از D. M. Dunlopسازد که انتخاب این معادل را وامدار ترجمه دانلپ )کند و در پاورقی خاطر نشان می
 (.Averroes, 208بی است )فارا
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دفعات نیز از واژه جهاد بر استفاده از واژه )حرب( بهعالوه تلخیص نوامیس أفالطونرساله 
گذارد که میسیاق متن جای تردیدی باقی نهایی که با توجه بهاستفاده کرده است. کاربست

این مبنا است که کرمر مدعی است صرف اساس بر  63.منظور فارابی همان مطلق جنگ است
اللفظی و معنای تحت بهسازد که آن را نمی موّجهفیلسوف ما را یک استعمال لفظ جهاد در متن 

اره که با از دست رفتن وجاهت انگافزون آن 64بر مفهوم اسالمی آن در نظر بگیریم.اللت کننده د
اللفظی از جهاد نیز در جهت خوانش تحت متنیفلسفه و دین دیگر اصلی برون هماهنگىکلی 

های مشتق از جهاد تالش های یونانی معانی واژهوجود ندارد. در ادامه کرمر با اشاره به خاستگاه
در جهت  ،گاهی در تقابل با آن و ،کند تفسیری ُمکفی و مستقل از نظام تفکرات اسالمیمی

 بالغی سامان دهد.   سازگارسازیدارک سطح دوم ت
به شرح مدینه فاضله افالطونی فصول در یک ارزیابی کلی کرمر معتقد است فارابی در 

تواند مضمون اسالمی داشته های وی به مفاهیم اسالمی نمیرو اشارهاینپرداخته است. از

                                                 
برای نمونه  ؛شودخالصه نمی تلخیص. البته این موارد تنها در 76و  72، تلخیص نوامیس أفالطون. الفارابی، نک .63

کند که منظور اشاره می «فضیلة فکریة جهادیة»به فضیلت فکری جهاد  «فضائل الفکریة»در بحث از تحصیل فارابی در 
« فی الجزء المجاهدی»های نظامی و جنگی در معنای کلی آن است. در همین راستا عبارت وی صرفا پرداخت به مسائل

که فارابی در بندهای بعدی و در سیاقی مشترک ویژه آنشوند. بهنیز مشمول این داوری می «فیما هو مشترک للمجاهدین»و 
 (. 158-153یاسین، ، آللسعادةتحصیل ابرد )الفارابی، کار میرا به «الصنائع الحربیة الجزئیة»تعبیر 

به  «جهاد»وجود دارد که واژه  الحروفدهد که در سراسر آثار فارابی تنها یک مورد در رساله البته کرمر تذکار می .64
است.  «من أجله»فارابی در مقام ذکر مصادیق کاربرد  «الجهاد هو من أجل الّله»جنگ مقدس اسالمی اشاره دارد. عبارت 

 «الله»کار نرفته است. استفاده از در بستر یک متن سیاسی به فصولاین مورد مانند  موارد مورد مناقشه در واضح است که 
(. البته نگارندگان 129، الحروفگذارد )الفارابی، آن به جنگ مقدس اسالمی باقی نمی در این متن هیچ شکی در اشاره

نیز لفظ جهاد را به معنای اسالمی آن به احصاء های پایانی بندی در عالوه بر مورد اشاره شده توسط کرمر فاراب که معتقدند
 (.92، احصاء العلومکار برده است )الفارابی، 
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ای از جنگاوران ینه فاضله به طبقهگانه مدباشند. در همین راستا فارابی در بحث از اجزای پنج
کرمر  65عهده دارند.ها و حفظ مرزها را برتقابل با تجاوز کند که وظیفه( اشاره میالمجاهدون)

و  جمهوریگانه در بندی سهطور آشکار وامدار تقسیمبندی بهاین باور است که این تقسیمبر
واژه مشتق از جهاد )المجاهدون(  رو کاربستایناز 67است. 66افالطون در قوانینچهارگانه 

–تواند داللتی بر جنگجوی درگیر در جنگ مقدس اسالمی داشته باشد. َمِلک افالطونی نمی
کند. در گذاری است و قانون مشروعیت خود را از وضع وی اخذ میفارابی واجد شأن قانون

رو قرارگیری ایناز 68مقابل، خلیفه اسالمی فاقد چنین شأن و خود مشمول قانون الهی است.
شاه -خاطر تفاوت ماهوی فیلسوفهای رئیس مدینه بهدر بیان ویژگی« قدرت بر جهاد»خصیصه 

 70داشته باشد. 69تواند مضمونی مشترک با جهادی که جزو صفات خلیفه استو خلیفه نمی
گنجد. ( فارابی نیز در همین جریان میالمجاهد الفاضلتفسیر کرمر از جنگجوی فاضل )

های اسالمی درباب سلوک مجاهد و شهادت شباهت جنگجوی فاضِل فارابی با آموزه اوصاف
تلخیص نوامیس  و فارابی در 71قوانینکمی دارد و در عوض بسیار وامدار مباحث افالطون در 

                                                 
 .65فصول منتزعة، الفارابی،  .65
 .2045-4/2044. افالطون، چنین نک. و هم954-953و  930-929/ 2. افالطون، نک .66

67. Kraemer, 298-299. 
 .20-19. و  قس. الماوردی، 191یاسین،، آلتحصیل السعادةو  39، نوامیس أفالطون تلخیص. الفارابی، نک .68
َیُة إَلی ِحَماَیِة اْلَبْیَضِة َوِجَهاِد اْلَعُدّو »برای نمونه  .69 ْجَدُة اْلُمَؤدِّ َجاَعُة َوالنَّ  (.20)الماوردی، « الشَّ
 58های رئیس مدینه در فصل و بحث از ویژگی ،فصول 57در فصل  «المجاهدون»که بحث فارابی درباره افزون آن .70

گاه سیاق متن به خوانش غیر اسالمی از ویژگی آن ،است. اگر بپذیریم که مجاهدین فارابی اشاره به جنگاوران یونانی دارد
 (. 66-65، فصول منتزعة کند )نک. الفارابی،رئیس مدینه، حکم می «القدرة علی الجهاد»

 .1913-1908/ 4. افالطون، نک. 71
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ای به مرگ و به خطر انداختن جانش ندارد، مگر جنگجوی فارابی عالقه 73است. 72أفالطون
آورد و در صورت با مرگش خیری برای مدینه و اهل آن به ارمغان می که یقین داشته باشد کهاین

رسد کشته شدن در راه کسب خیر مدینه  نظر میبه 74گرداند.ماندنش خیری از آنها زائل میزنده
رسد که آیا از پی این مرگ خیری به مدینه میبدون در نظر گرفتن آن_و کشته شدن در راه خداوند 

   75ند.معادل نیست _یا نه
لغوی و بالغی در کاربست لفظ جهاد  سازگارسازیدر نهایت کرمر با ترسیم دو سطح از 

توانند ارجاعی به مفهوم کار رفته در متون فارابی نمیکدام از مشتقات ادعایی بهنشان داد که هیچ
یه هایی است که فارابی برای تبیین نظرجهاد و جنگ )حرب( واژه 76اسالمی جهاد داشته باشند.

گاه فارابی از کاربست لفظ جنگ عادالنه خود از آنها استفاده کرده است؛ با این تفاوت که گه
میان فلسفه و دین در جهت جدایی مخاطب  سازگارسازیمندی از اغراض جهاد خواستار بهره

طرفداران دیدگاه سوم در نقادی  77های اسالمی به سمت بستر یونانی بوده است.مسلمان از زمینه
شوند؛ بلکه چون کرمر متوسل به سطح تفسیری نمیعای حمایت فلسفی فارابی از جهاد، هماد

                                                 
 . 64-39، تلخیص نوامیس أفالطون. الفارابی، نک. 72

73. Kraemer, 315.  
 .85، تلخیص نوامیس أفالطونالفارابی،  .74
  .Freemon. برای آشنایی بیش تر با مفهوم شهادت در اسالم نک .75

76. Kraemer, 318-320. 
ویژه حدی ناموجه از نظر نگارندگان است؛ بهز و تابرانگیمیان فلسفه و دین ادعایی مناقشه سازگارسازیانگاره کلی  .77
اصلی اساسی در خوانش متون فیلسوفان اسالمی قرار گیرد. با این حال در این  مثابهای فراگیر و بهکند نظریهکه سعی میآن

حیای فرهنگى در ا. کرمر، جوئل ل. تر نکبرای آشنایی بیش)مقاله مجالی برای بررسی روایی و ناروایی آن وجود ندارد 
، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، گرايى در عصر رنسانس اسالمىبويه: انسانعهد آل

 . (ش1375
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های مفید کرمر اساسا فلسفه سیاسی فارابی امکان دفاع از جهاد ند جدا از بصیرتایشان معتقد
  78کند.را سلب می

 
 . دیدگاه سوم: فارابی علیه جهاد4

ارابی اشاره به اغراض بالغی و سیاسی وی در کرمر در توجیه حضور واژگانی جهاد در آثار ف
توان دیدگاهی دیگر در توجیه این حضور تدارک رسد مینظر میها دارد. با این حال بهکاربرد آن

این معنا که  به 82؛است 81اشتراوس 80«نگاریپنهان»و  79«گریآزاری»دید و آن کاربست ایده 
باب وجوب فقهی جهاد و برای دوری از فارابی در مواجهه با تسلط دیدگاه غالب فقها در

هایی که ممکن بود در صورت تصریح بر عدم مشروعیت این نوع از جنگ با ها و مشکلدشواری
شود که تا جای ممکن مجبور به استفاده از سبک نگارشی می -گریآزاری-رو شود هآن روب

این  83نگاری.پنهان-یا سازد غرض خود را از عوام پنهان و تنها برای خواص امکان فهم آن را مه
شود که طرفداران دیدگاه سوم در توجیه حضور واژگانی جهاد لزوما در کنار تفسیر بدیل باعث می

                                                 
های دیدگاه سوم معتقد است اصل تفسیری کرمر در خوانش آثار ترین چهرهعنوان یکی از مهمبا وجود این پرنس به .78

 .(Parens, 139. نک)فارابی ناموجه است 
79. persecution 

80. Esotericism 

81. Leo Strauss 

82. Strauss, 15-17.  
آن است که وی در اعمال این شیوه های متفاوت و گاه متضاد از فلسفه سیاسی فارابی خود گواه بروجود خوانش .83

. برای ,Galstonل اول . فصچنین نک. و همParens, 5-7. تر نکبرای بحثی بیش)نگارش کامیاب بوده است 
 . (134-133آشنایی با نقد روشی ایده اشتراوس نک. اسکینر، 
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در این قسمت به دو استدالل مهم در دفاع از نقد فلسفی جهاد با توجه به  84کرمر قرار نگیرند.
-مهم« ریق عدمی بودن شراستدالل از ط»منطق کلی فلسفه سیاسی فارابی خواهیم پرداخت. 

-بندی آن سعی میه صورتئپس از ارا 85ترین تالش پرنس در جهت اثبات ادعای خود است.

استدالل از طریق ضرورت تکثر ادیان »های پیِش روِی این استدالل را نشان دهیم. کنیم دشواری
رسد ر مینظترین تالش صورت گرفته در میان طرفداران دیدگاه سوم است و بهشاخص« فاضله

   86باید اعتبار آن را متعلق به مهدی دانست.
 
یق عدمی بودن شر 1. 4  استدالل از طر

های عنوان یکی از فضیلتبه «فضیلة االجتهاد»از فصول  15و  14های اول. فارابی در فصل
های زاهد و فاضل گوید. انساندر مقابل انسان فاضل سخن می (ضابط لنفسه)انسان زاهد 

م دارند. های متفاوتی درباره عالَ اما باور ،کنندچون یکدیگر عمل میاکثر موارد هماگرچه در 

                                                 
 Mahdi, Man andنک. )های دیدگاه سوم با این انگاره تفسیری همراه هستند عنوان چهرهمهدی و پرنس به .84

His Universe in Medieval Arabic Philosophy, 104-113 & Parens, 58).    
با گردآوری شواهدی بر قوت ادعای خود بیافزاید.  کوشیدهدر کتاب خود تنها به این استدالل اکتفا نکرده و  البته پرنس .85

ای گذرا باید خاطر نشان کرد که از نظر پرنس اجبار تربیتی فارابی تنها متعلق به حوزه شخصیت و منش اهالی برای اشاره
رو وی معتقد است فارابی از فتوای سنتی جهاد علیه مشرکان فاصله ینااز ؛شودها نمیاست و وارد قلمروی عقاید و باور

برای دیدگاهی  Parens, 72-74گیرد. حوزه باورها متعلق به تعلیم است که از نظر فارابی در آن اجبار راه ندارد )می
 .)نک شده استخوبی در مقاله سویینی بازتاب یافته و نقد (. این استدالل پرنس بهNaser, 40-52مشابه نک. 

Sweeney, 552-566شود. البته  گفتنی است که پرنس نیز با تبعیت از (؛ بنابراین در این مقاله به آن پرداخته نمی
 بندی کند. ( شکلی از آن را صورتParens, 97-102کند در فصل پنجم کتابش )استدالل مهدی سعی می

 ؛154ی، . داورهایی از این استدالل نکبرای مشاهده شکل .86
 Brague, 136 & Cucarella, 2-19 & Mahallati, 52. 
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گذرد همراه با رنج است و در جا که در مبارزه با امیال نفسانی افراطی میزیست زاهدانه از آن
بخشی دارد. فارابی فضیلت خاطر همراهی میل و عقلش زندگی لذتانسان فاضل به ،مقابل

پرنس  87نامد.می «فضیلة االجتهاد»گی با امیال نفسانی افراطی درون فرد زاهد را مبارزه همیش
جا داللت بر جهاد درونی )جهاد األکبر( مرسوم در سنت اشاره فارابی در این 88معتقد است

مثابه مصداقی از شرور جهاد درونی مبارزه انسان با امیال نفسانی افراطی به 89اسالمی دارد.
زهدورزی یا اخراج اشرار از مدینه زائل  و مندی اهالیواسطه فضیلتشرور بهدرونی است. این 

معتقد است جهاد  (مبارزه با شرور نفسانی)پرنس با کاربست فرآیند جهاد درونی  90شود.می
های رو، جهادیاینبیرونی برای فارابی نیز فرآیند مبارزه انسان مجاهد با شرور خارجی است. از

ند که شرور در عالم خارج وجود عینی دارد و غرض از جهاد در راه س معتقددرگیر در جنگ مقد
گیرند تجسم شرور ها است. آدمیانی که مصداق شرک و کفر قرار میخداوند از بین بردن آن

امیال نفسانی افراطی و عقاید  به علتدین حق  هر دینی جزاند. پس باورمندان به خارجی
        91شوند.محسوب میهدف جنگاوری جهادی  شانباطل

تواند درگیر جنگ عادالنه این باور است که تنها مدینه فاضله میبر فصولدوم. فارابی در 
ناعادالنه )جور( شود؟ پرنس به  یجنگ وارد به دلیلی اما آیا امکان دارد مدینه فاضله به ؛شود

فضیلت اهالی مدینه الزم و  93کندمعتقد است فارابی این امکان را نفی نمی92پیروی از باترورث

                                                 
. چنین نکو هم (.39، تلخیص نوامیس أفالطون کند )الفارابی،نیز به این ستیز درونی اشاره می تلخیصفارابی در  .87

 .  1918و  1914-1913/ 4افالطون، 
88. Parens, 64-66. 

 .12/ 5. کلینی،  نک .89
 .35-34 زعة،فصول منتالفارابی،  .90

91. Parens, 70-71. 

92. Butterworth, 83. 
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-رو، ممکن است مدینه فاضله بهایناز 94سازد تا هرچه آن مدینه انجام دهد فعلی خیر باشد.نمی

آن است که از خاطر عواملی از جمله باور به یک رأی خطا درگیر جنگ ناعادالنه شود. پرنس بر
ت؛ اعتقادی که فارابی در های خطا اعتقاد به وجود خارجی شر اسنظر فارابی یکی از این باور

دهد. وفق کند نادرست بودن آن را نشان میکه از احکام خیر و شر صحبت میزمانی 74فصل 
هست خیر محض  (مادیات، مجردات و عالم افالک)گانه چه در عوالم سهرأی فارابی تمام آن

شرور تنها در  95پا شده است.مبنای استحقاق، اهلیت، و عدالت بر، چرا که تمام عوالم براست
 اندکند و خارج از آن واجد وجودی مستقل نیست. این تنها امور ارادیاراده آدمی تجلی پیدا می

چه هست خیر محض است. افزون توانند خیر و شر باشند و خارج از دایره اراده انسان هرکه می
غضبیة و االنفعاالت طبق باور فارابی حاالت نفس )عوارض النفس، القوة الشهوانیة و ال بر این،

که در  (شهوت، خشم، بخل و غیره)النفسانیة( نه خیر و نه شر هستند. هر یک از امیال نفسانی 
پرنس معتقد  96چه در طریق سعادت باشد خیر است.آنو هر ،طریق شقاوت استعمال شود شر

نفسانی و باورها داِد تلفیِق امیال داند برونچه را مستحق حکم خیر و شر میاست که فارابی آن
شود نه امیال و نه چه باعث افعال بد میآن و 97دهداست که خود را در شکل عادت نشان می

مثابه شرور ارزیابی توانند بهها به تنهایی نمیباورها، بلکه عادات شر است. پس امیال و باور
امیال )با اموری رو است که جهاد درونی و هم جهاد بیرونی خود را درگیر ستیز اینشوند. از

                                                                                                                        
93. Parens, 63.  

 (.Kraemer, 315زند )نمیخالف باترورث و پرنس معتقد است از اهالی مدینه فاضله جز فعل خیر سرکرمر بر .94
م جود جور و ظلم در عالَ های فاضله باید بدان باور داشته باشند عدم ویکی از عقایدی را که اهل مدینه آرافارابی در  .95

. چنین نک. و هم142، بوملح، آراء أهل المدينة الفاضلةنک. الفارابی، )کند بر مدار خیر و عدل معرفی میرا و آن است 
 .(45، الملةالفارابی، 

 .84-80، فصول منتزعةالفارابی، . 96
97. Parens, 71. 
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چه نهایتا شایسته ستیز که در واقع نه خیر و نه شر هستند، بلکه آنسازند می (نفسانی و باورها
خالصه استدالل پرنس  98سازند.است عادات شری است که در قالب اعمال خود را مجسم می

 بندی کرد:شکل زیر صورتتوان در نسبت با جهاد بیرونی بهرا می
 .استبه جهاد بیرونی نابودی شرور خارجی و عینی باورمندان هدف  .9
خاطر دارا بودن امیال نفسانی افراطی و مصداق آشکار این شرور خارجی مشرکین و کفار به .1

 .های کاذب هستندباور
فارابی معتقد است که نه شرور وجود عینی و خارجی دارند و نه امیال نفسانی و باورهای  .3

 . کاذب مصداق شرور هستند
 اینبنابر

 99کند.های کاذب رد میخاطر ابتنا بر فرضفارابی آموزه جهاد بیرونی را به .3
است و شاید فصول بندی استدالل خود تنها متکی بر آرای فارابی در پرنس در صورت

آشکارا  فصولاستواری الزم باشد. اگرچه فارابی در  فاقدهمین باعث شده است تا استدالل وی 
خیرات و شرور را دارای دو وجه طبعی السیاسة المدنیة کند؛ اما در می به ارادی بودن شرور اشاره

اجسام سماوی در  خیرات و شرور طبعی از ناحیه 100گیرد.( در نظر میبإرادة( و ارادی )بالطبع)
وجودی مستقل و عینی ها است. پس واجد اند و خارج از صنع و اراده انساناین عالم پدید آمده

که این خیرات و شرور از نظر فارابی در سعادت و میزان آن جالب آن 101ند.ادر جهان خارج

                                                 
98. Parens, 67-72. 

با این حال  ؛کندطلبی فارابی استفاده میای در نفی جنگمثابه قرینهارابی بهمحالتی از عدمی بودن شرور نزد ف .99
 (.Mahallati, 51-52. نک)دهد استداللی مبتنی بر آن ارایه نمی

 .81 ،تلخیص نوامیس أفالطون . الفارابی،نک .100
 .79، بوملح، السیاسة المدنیةالفارابی، . 101

www.atharebartar.com



 9318ستان زمو  پاییز، امسیهم، شماره پانزدسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم/ 13
 

دخالت مستقیم دارند؛ و زوال شرور ارادی و طبعی را شرط الزم رسیدن مدینه به سعادت 
ارادی _ خواهد با همکاری اهالی در جهت نابودی شروررو از رئیس مدینه میایناز 102داند.می

آید این ناسازگاری در آثار فارابی نظر میبه 103تالش کنند. ها به خیراتو تبدیل آن _و طبعی
تمام عوالم وجود را خالی از شر و مبتنی بر  104فصولناشدنی است؛ چرا که فارابی در حل

توان گفت که دفاع از آموزه عدمی بودن شرور در با وجود این می 105داند.استیهال و خیر می
صرف اتکا به یک رساله فارابی بیان شود؛ و هرگونه ادعایی تواند بهمنظومه فکری فارابی تنها نمی

توجیهی در ناسازگاری موجود در آن  هئمجموعه آثار فارابی و ارا مالحظهدر این باب باید با 
     106صورت گیرد.

از نظر فارابی افعال انسانی که در جهت سعادت باشد خیر و شایسته مدح، و افعالی که 
افعال انسانی در نسبت با  به عبارت دیگر 107؛شر و شایسته ذم هستند شوندمیمانع از سعادت 

افعال انسانی التنبیه فارابی در  108.اندسعادت مشمول خیرات و شرور و شایسته مدح و ذم
شهوت، لذت، )افعال نفسانی  (ایستادن، نشستن و غیره)مدح و ذم را در سه دسته افعال بدنی 

                                                 
 .95، همان .102
 آنها است  از میان ببرند. توانند شروری را که خارج از حوزه ارادهها میپرسید که چگونه انسانالبته باید از فارابی  .103
 .81، فصول منتزعة الفارابی، .104
جا که سیاق بحث معطوف به کند؛ اما از آننیز از اختیاری و ارادی بودن خیرات و شرور صحبت می آرافارابی در  .105

آراء أهل . الفارابی، ای در ارادی بودن مطلق شرور و خیرات دانست )نکن آن را قرینهتوااحکام مدینه فاضله است نمی
 کند )الفارابی،به ارادی و طبعی بودن شرور اشاره مینیز  تلخیصعالوه فارابی در (. به113، بوملح، المدينة الفاضلة

 (.8، تلخیص نوامیس أفالطون
 کند.ای به این ناسازگاری نمیپرنس هیچ اشاره .106
 .101، بوملح، آراء أهل المدينة الفاضلةنک. الفارابی،  .107
 گیرد.توجه شود که این تفسیر در دو شرح باال از خیرات و شرور جای می .108
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-دهد. این سه دسته میقرار می (هاساحت تصورها و تصدیق)تشخیص ذهنی و  (غضب و غیره

مورد  (باعث یا مانع سعادت)طور مستقل و بسته به موضعشان در نسبت با سعادت توانند به
حد تفریط و افراط )اعتدال( قرار  که در میانهنخست زمانی داوری اخالقی قرار گیرند. دو دسته

که مطابق واقعیت باشند، صادق و شایسته مدح سوم زمانی بگیرند، خیر و شایسته مدح، و دسته
نخست واجد وصف افراط یا تفریط، و فعلی از دسته  رو اگر فعلی از افعال دو دستهاینهستند. از

در فصل مورد نظر پرنس در  109سوم واجد وصف کذب شود، شر و شایسته ذم اخالقی است.
کند، و با توجه به میطی )األشیاء مفرطة( اشاره فارابی به امیال نفسانی افرا (14فصل ) فصول

مثابه امیال نفسانی که ها بهآنو تلقی  ها را مصداق شرور نفسانی دانستمقدمات فوق باید آن
بر افزون  110ناموجه است. _بدون وصف افراط و تفریط_نسبت به خیر و شر متساوی هستند 

 داند. پس انسانیز مشمول خیرات و شرور میخالف رأی پرنس حوزه باورها را نیفارابی بر این،
پرنس در استدالل  اما ؛های کاذب باشد شایسته ذم اخالقی و مصداقی از شر استکه واجد باور

  111خود هیچ شاهدی مبنی بر توجیه این ادعای خود نیاورده است.
و  1ای هفوق جدا از روایی و یا ناروایی خوانش پرنس در گزاره بندیصورتآید به نظر می

ای از شرور سو، پارهرا به چالش بکشد. از یک 3شماره  خوبی صدق گزاره، توانسته باشد به2
توانند مورد داوری اخالقی وجود عینی و خارجی دارند، و از سوی دیگر، امیال و باورها می

 قرار گیرند.  _خیر و شر_

                                                 
 .49-39یاسین، ، آلالتنبیه على سبیل السعادة الفارابی، .109
ای به وصف افراط هیچ اشاره اماگرفته، مورد اشاره قرار  فصول 75تساوی امیال نفسانی نسبت به خیر و شر در فصل  .110

 (.82، فصول منتزعة . الفارابی،و تفریط  نسبت به این امیال نشده است )نک
حتی اگر همراه با پرنس بپذیریم اشاره فارابی به خیر و شر بودن صرف عادات انسانی است؛ معقول است که امیال و  .111

 اند، خیر یا شر بدانیم.         به وجود آورده باورهایی را نیز که این عادات خیر و یا شر را
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یق ضرورت تکثر ادیان فاضله .2. 4  استدالل از طر
کند که مقید به شرایط ای از آرا و افعال مشخص تعریف میدین را مجموعه الملةتاب فارابی در ک

و برای گروهی خاص تعیین شده است. دین مخلوق رئیس اول است که برای عوام و معطوف به 
. نظامی از عقاید و 1 :طور برشماردتوان اینها را میاین مؤلفه 112غرض خاصی وضع شده است.

. محصول 4هایی خاص؛ . معطوف به انسان3به شرایط ویژه زمانی و مکانی؛ . محدود 2اعمال؛ 
نظام تصورها و وی  113. واجد غرض خاص.6. تدوین شده برای عوام؛ 5اراده رئیس اول؛ 
مثیل، تشبیه، استعاره و تبا استفاده از _ گریبرآمده از تخیل و حکایترا تصدیقات دینی 

اقناع اهالی مدینه در پذیرش آرا و اعمال فاضله آن رض غکه  115داندمیاز امر حقیقی  114_غیره
ها باید از برای اقناع آن 117ها با یکدیگر تفاوت دارند،جا که اهالی مدینهاما از آن 116است.

آیند وجود میرو است که ادیان مختلف بهاینتخیالت و حکایات متفاوت استفاده کرد. از
به سعادت واحدی هستند، ها معطوف و منوطتمام آن از سوی دیگر چون ؛)تختلف ملتهم(

                                                 
 .191یاسین، ، آلتحصیل السعادةو  43، الملةالفارابی،  .112
 .191یاسین، ، آلتحصیل السعادة، همو. نک .113
 .111، بوملح، آراء أهل المدينة الفاضلة، همو .114
یقینی، منطبق با ذات حقیقت -روش برهانیهای فلسفی است که با استفاده از های دینی تقلیدی از گزارهگزاره .115

، ، بوملحآراء أهل المدينة الفاضلة؛ 132، الحروف. الفارابی، گیرد )نکهستند. از این روست که دین خادم فلسفه قرار می
101-109 .) 
مبرهن کند؛ و هرچیزی را که فیلسوف کند، صاحب دین تخیل میوفق رأی فارابی هر چیزی را که فیلسوف تعقل می .116
 (.186یاسین، ، آلتحصیل السعادةکند )الفارابی، کند، صاحب دین اقناع میمی

، بوملح، السیاسة المدنیة. الفارابی، نک)گردد های ظاهری و هم خصایل ُخلقی باز میها هم به خصیصهاین تفاوت .117
74). 
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اما  ،داندعبارتی، فارابی سعادت را امری واحد میبه 118.شوندتوانند فاضله محسوب همگی می
های خاص آن شهر و امت به شرایط و ویژگی تحقق آن در یک شهر و امت خاص را منوط

ه شود؛ باید با شرایط ئای اراهبنابراین اگر دینی قرار است در مسیر سعادت به مدین 119داند.می
دارد. تفاوت در  پیها تکثر در دین را درتکثر در شرایط مدینه120اهل آن مدینه متناسب باشد.

و کثرت ادیان امری  (غیر ارادی)امری طبیعی  121هاخاطر اختالف در طبایع و فطرتمردمان به
با توجه به  122شمول باشد.انتواند جهطور ضروری نمیناپذیر است. بنابراین دین بهاجتناب

 :بندی کردطور صورتطور خالصه اینتوان استدالل مهدی را بهمقدمات باال می
 شموِل یک دین خاص نسبت به تمام آدمیان است.جهاد دعوتی فراگیر و جهان .9

                                                 
گیرند. پس تمام گری مورد ارزیابی قرار میناعهای دینی با توجه به دو مالک نزدیکی به امر حقیقی و قدرت اقگزاره .118

گری جا که غرض اصلی دین اقناع عوام است، مالک قدرت اقناعگیرند. اما از آنادیان فاضله نیز در یک رتبه قرار نمی
گری گری کم و حکایتکه میان یک دین با قدرت اقناعچنانکند. ت به نزدیکی حقیقت پیدا میاهمیت باالتری نسب

کند گری دور از حقیقت، فارابی دومی را انتخاب میگری باال و حکایتتر به امر حقیقی، و دینی با قدرت اقناعیکنزد
عبارتی که « قد یمکن أن تکون أمم فاضلة و مدن فاضلة تختلف مللهم» ؛(98، بوملح، السیاسة المدنیة . الفارابی،)نک

های فارسی ملکشاهی و سجادی به اشتباه برگردانده کند در ترجمهاره میفارابی به وضوح بر امکان ادیان فاضله متکثر اش
ترجمه کرده است )فارابی، « ملت»فارابی به معنای آیین/دین بوده است  به  شده است. ملکشاهی واژه )ملة( را که در زمانه

دولت است. و سجادی آن -نه ملتآور مردم یک کشور، در دوگاای که در فضای کنونی یادترجمه ،(228، السیاسة المدنیة
توانند خواننده دو معادلی که می، (198، سیاست مدينهبرگردانده است )فارابی، « های عقلی و خیالیها و یافتهروش»را به 

 .را از معنای متن بسیار دور گرداند
 .144-143، بوملح، آراء أهل المدينة الفاضلةو   98-97، بوملح، السیاسة المدنیةالفارابی،  .119
 .47، فصول منتزعة، همو .120
 .82، بوملح، السیاسة المدنیة، همو. نک .121

122. Mahdi, Al-Farabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy, 141-

144. 
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شمول تواند دعوی جهانخاطر ماهیتش امری متکثر است و نمیوفق رأی فارابی دین به .1
 داشته باشد.

 براین  بنا
 از نظر فارابی جهاد امری ناموجه است.    .3

این باورند که استدالل مهدی از استواری الزم جهت نقد فلسفی جهاد در نگارندگان بر
نسبت به دیگر ادیان  اوگرایی دینی و رواداری کثرت و 123فکری فارابی برخوردار است منظومه

با این حال، دیدگاه چهارم سعی دارد  ؛ردگذابر سایر ادیان نمیتغلب دینی واحد مجالی برای 
 مجالی هر چند کوچک برای توجیه نوعی از جهاد در اندیشه فارابی باز کند. 

 
  . دیدگاه چهارم: جهاد صورتی ناقص از جنگ عادالنه5

ای از جنگ عادالنه هجومی است که غرض از آن که اشاره شد فارابی قائل به گونهطورهمان
شناسد و نه حاضر است از کسی که آن را لت به قومی است که نه آن را میتحمیل سعادت و فضی

                                                 
ستگی و ، در مقام بحث از وظایف رئیس مدینه در ایجاد و توزیع خیرات براساس شایالملةپایانی رساله  بندفارابی در . 123

ها به سعادت در این زندگی و زندگی دیگر، معتقد است این امر مرتبه اهالی مدینه، و در نهایت رساندن شهرها و امت
ها برپا کرده باشد طور کامل فراگرفته باشد و دینی مشترک میان شهرکه رئیس اول فلسفه نظری را بهناشدنی است، مگر این

این عبارت  ؛ اما(66، الملةا در جهت رسیدن به سعادت قصوی هماهنگ باشد )الفارابی، هتا از طریق آن آرا و افعال شهر
که ربطی وثیق با این دیدگاه صورتیپژوهان در تبیین دیدگاه فارابی نسبت به جهاد قرار گرفته است، درمورد غفلت فارابی

دهد. شمولی به دینی واحد نمیفراگیری و جهان زهکه توضیح داده شد، فلسفه سیاسی فارابی اجاطوردارد. با این حال همان
اصولی در خوانش دیگر متون فارابی  ایچون آموزهشناسی فارابی است، و هماز نظر نگارندگان این رأی مبتنی بر بنیان دین

رسد طنین پررنگ ر مینظبندی دیدگاه فارابی آن را نادیده بگیریم. بهدر صورت باشد کهرو شاید موجه اینآید. ازکار میبه
دنیایی –چون فقیهان زمانه خود بر ضرورت اشتراک دین در نیل به سعادت قصوی باعث شده تا فارابی هم الملةدینی رساله 

 آن استدالل کرده است.     برخالفو  متعرض آن نشدهسخن به میان بیاورد؛ رأیی که فارابی در دیگر آثار خود  -و آخرتی
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که این تهاجم جنگی را در کنار شکل سوم اجتماع سیاسی کامل شناسد پیروی کند. زمانیمی
این ستیز وجود  توانیم نتیجه بگیریم که محدودیتی در گسترهنزد فارابی قرار دهیم، می( معمورة)

اما این  124طور فراگیر تمام آدمیان مشمول این سعادت اجباری بشوند.هندارد؛ و ممکن است ب
تواند آرا و های عقلی میشمولی تصورهای عقالنی و استداللخاطر جهانتنها فلسفه است که به

برخالف دیِن جزیی  ؛ به تعبیر دیگر،این سعادت جهانی است، مشخص کند اعمالی را که الزمه
شاه -تواند در قالب تجلی در فیلسوفکلی و فراگیر است که می معرفت فلسفِی  فقطو محلی، 

اما آیا فارابی محدودیتی بر این جنگ هجومی جهانی  125دست بگیرد.فارابی زمام امور عالم را به
 ؟دیده استتدارک 

های فلسفی را ندارند. پس رئیس وفق رأی فارابی اغلب مردم توانایی دریافت و فهم برهان
 126کند تا جبران فقدان ظرفیت الزم عوام برای فراگیری فلسفه باشد.ضع میمدینه دین را و

-و مادامی 127عبارتی، دین عنصری ضروری در جهت تعلیم اکثِر نافیلسوف اهالی مدینه استبه

اما این دین ضرورتا  128رسد.شاه به سرانجام نمی-که نباشد فرآیند تربیتی اهالی توسط فیلسوف
گری از امر حقیقی است و حکایات با توجه به مبتنی بر حکایتامری متکثر است، چرا که 

ضرورت در وجود و تکثر دین باعث  129ها باید سامان گیرد.خصایص و خصایل طبیعی امت
                                                 

تر است؛ چرا که بازتاب ت که از میان سه اجتماع کامل فارابی گونه سوم آن از بقیه کاملسویینی معتقد اس .124
شاه فارابی باید به سمت تحقق آن گام -دیگر است. از این رو فیلسوف تری نسبت به دو گونههای طبیعی کممحدودیت

 (.Sweeney, 564-565بردارد )
125. Sweeney, 567-568. 

 .47-45، الملةالفارابی،  .126
 .186و  184یاسین، ، آلتحصیل السعادة ،همو .127
 .152، الحروف، همو .128
 .144-143، بوملح، آراء أهل المدينة الفاضلة ،همو .129
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مندانه در قالب ترویج یک دین مندانه و فضیلتسوی امر سعادتتا هر دعوت به 130شودمی
ایجاد و ترویج  با هدفهجومی فارابی های عادالنه رو تمام جنگاینصورت گیرد. ازخاص 
اما جنگی که  131؛نوعی جنگ دینی استبه ،های سیاسی دیگرواحددر مقایسه با  ،سعادت
 132.داشتخواهد نظارت  آنبر گستره محدوِد ضرورتا فلسفه  رهبری شود،شاه -فیلسوف

-حدود میسو این دین است که جنگاوری فراگیر مبتنی بر فلسفه را مبنابراین، از یک

را مشخص  _جهاد_و از سوی دیگر، این فلسفه است که میزان و گستره جنگ دینی  133سازد،
عمال نامحدود اجبار به فضیلت ظالمانه است، میل همان میزان که گرایش فلسفه در اِ کند. بهمی

مؤمنین در جهانی ساختن دینشان نیز مصداق ظلم است. فلسفه و دین باید یکدیگر را در جهت 
این است است نتیجه چنین تفسیری . سویینی معتقد یدن به یک جنگ عادالنه محدود سازندرس

                                                 
بلکه برآمده از یک ضرورت تربیتی نسبت به عوام  ،البته ضرورت وجود دین ناشی از فلسفه نظری فارابی نیست .130

یاسین، ، آلتحصیل السعادة عالم بالقوه واجد ظرفیت فراگیری فلسفه بودند )الفارابی،عبارتی اگر تمام افراد جامعه است. به
گردد دین باز می (، دیگر نیازی به وجود دین نبود. با این حال ضرورت تکثر دین امری نظری و به ماهیت پدیده164-165

 (.98-97، بوملح، السیاسة المدنیة )الفارابی،
 (.Sweeney, 570داند )نی فارابی را معتقد به جهاد میحداقل به این معنا سویی .131
ناپذیر هستند، چرا که هرکدام با توجه به مقتضیات و شرایط خاص باید توجه داشت که ادیان نزد فارابی جایگزین .132
شخیص ور شد. این فلسفه است که باید تتوان تحت هر دینی به هر ملتی حملهرو، نمیاینها شکل گرفته است. ازامت

توان به چه ملتی هجمه تر است و با دعوی چه دینی میدهد که چه دینی برای چه ملتی برای  رسیدن به سعادت مناسب
 برد.

-عمال اجبار به فضیلت در نظر میهایی را برای اِ ورزی نظری خود محدودیتکه ارسطو در ساحت فلسفهجالب آن .133

و  4، سیاست. ارسطو، ( کامل است )نکPolisد به گستره محدود کشور )که ارسطو برخالف فارابی معتقگیرد. نخست آن
گیرد )ارسطو، که در مواردی اجبار خانوادگی را برتر از اجبار سیاسی و تحت قانون در نظر می(؛ و دوم آن293-295

 (.  399، نیکوماخوس اخالق
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اما این تبیین نیز  134؛ستنادجهاد نظری مدافع شکلی محدود و کنترل شده بهرا فارابی که بتوان 
  هایی است.واجد دشواری

دهد، اول. جهادی که سویینی در نهایت حضورش را در فلسفه سیاسی فارابی نشان می
فارابی دارد. جهاد مورد نظر فقها تحمیل برتری دین  نسبت کمی با جهاد اسالمی مطرح در زمانه

در سراسر عالم با ِاعمال زور ناشی از هجوم جنگی است.  _عنوان تنها دین حقبه_اسالم 
دهد. شاه فارابی رخ می-با توجه به نظر فیلسوف دهد که، اوالسویینی جهادی را نشان می

هیچ  ثانیاکند نه شارع اسالم؛ عبارتی این نظر فلسفه است که حدود و هدف آن را مشخص میهب
جهاد  ثالثاطور ضروری متکثر هستند؛ گیری ندارد، چرا که بهیک از این ادیان فاضله شأن عالم

تنها را نیز مطلوب است. اما جهاد فارابی  ،رف کسب رضای الهیِص اسالمی فارغ از نتیجه، به
 بیانجامد.توان مطلوب ارزیابی کرد که به سعادت و فضیلت قوم مغلوب مانی میز

سازد. دوم. سویینی مدعی است که دین فلسفه را در ِاعمال اجبار فراگیر محدود می
نظر سازد. بهجنگاوری فلسفی را مقید می ،خاطر محدودیات طبیعی عوامدین به ،دیگر رتیعبابه

 ؛ زیرادارد دچار خطاهایی استبرتوجهی که دررغم نکات قابللیآید استدالل سویینی عمی
است که  سازد نه دین بلکه مقتضیات طبیعیچه فلسفه را محدود میبرخالف دیدگاه سویینی آن

تفاوت  ،ها جهت کسب فضایلاهالی مختلف زمین واجد آن هستند. تفاوت در ظرفیت فطرت
هایی است که بخشی از آنها ناشی از عاملها خصایل خلقی و زبان ،در خصایص ظاهری

های مختلف خلقت اجرام سماوی است، و بخشی از آنها ناشی از جغرافیا، آب و هوا و الگوی
این عناصر است که تعلیم فراگیر تحت اجبار اخالقی نسبت به عامه مردم  135ها.ای انسانتغذیه

                                                 
134. Sweeney, 570-572. 

 .98-97و  75-74، بوملح، السیاسة المدنیةالفارابی،  .135

www.atharebartar.com



 9318ستان زمو  پاییز، امسیهم، شماره پانزدسال  ،ىتاريخ و تمّدن اسالم/ 91
 

گذاری است و خود به تنهایی شأن حدسازد. دین تجلی این عناصر در نظام تربیتی را محدود می
و نه نظری.  ،استجا فلسفه عملی که فلسفه مورد اشاره در اینبر فلسفه را ندارد. افزون آن

داند که هیچ امر شمول و ثابتی میفلسفه نظری را مبتنی بر براهین یقینی جهان 136فارابی
-آموزه نکاربستبهدر مقام  ،قلفلسفه عملی و قوه تع 137.تواند آن را محدود سازدغیرفلسفی نمی

د و علم تجربی در تحقق این کنویژه اهالی مقصد نظر میوضع و حال به  ،های فلسفه نظری
، از «حد دین بر فلسفه»جای تعبیر غلط رو باید بهایناز 138دهد.خود را نشان مینقش ها آموزه

 کرد. استفاده « ها بر فلسفه عملیهای طبیعی انسانحد ویژگی»عبارِت 
 گیرد و آن جاییرسد فارابی در یک نقطه دیگر نیز از مفهوم جهاد فاصله میمی نظربه سوم

 برعبارت دیگر، وفق رأی فارابی دین به ؛است که ادیان فاضله نزد فارابی ضرورتا وحیانی نیستند
و  139لهترین مرتبه قوه متخیبر کامل]جبرئیل[ افاضه عقل فعال ، یعنی وحیانیاست: دو نوع 

بر قوه عقل عملِی فیلسوف کامل در صدور احکام جزییات با توجه به است مبتنی که  غیروحیانی
ترین شکل ریاست الزم است اما اگرچه نیروی نبوت برای کامل 140قوانین کلی عقل نظری.

                                                 
 .181-180یاسین، ، آلتحصیل السعادةو  77، العلوم احصاءالفارابی،  .136
 .51-50، منتزعة فصول. الفارابی، نک .137
 .84-80، العلوم احصاء. الفارابی، چنین نکهم ؛59-58، الملة. الفارابی، نک .138
 .109، بوملح، آراء أهل المدينة الفاضلةالفارابی،  .139
خود هیچ کجا به چنین تمایزی اشاره نکرده است. اما نگارندگان همراه با کرمر و مهدی بر این باورند که  البته فارابی .140

جا که به سعادت غایی در اندیشه فارابی سراغ گرفت. در این صورت از آنتوان از یک نوع خودمختاری فلسفه معطوفمی
 بر این(. افزون Galston, 5-6. ی نزد فارابی شد )نکنوعی دین طبیعکارکرد دین حذف ناشدنی است، باید قائل به

دهد که نسبت به وحیانی یا غیر وحیانی بودن آن خاموش ه میئفارابی در بخشی از آثارش تعریفی مبتنی بر کارکرد از دین ارا
، الحروف گذاری در جهت تأدیب و اقناع عوام است )الفارابی،تفاوت است. وفق این تعریف، دین صناعت قانونو بی
-، آلتحصیل السعادةهای فلسفی باشد )الفارابی، های وحیانی  یا آموزهتواند براساس آموزهگذاری می(. این قانون152
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عقل عملی جای وحی را پر کرده و  رب با اتکا بدون دریافت وحی و صرفاتواند فیلسوف نیز می
فارابی عقل عملی و وحی را دارای کارکرد واحد اما مبتنی بر  141فاضله را محقق سازد. مدینه
با این حال، اگر رئیس اول توانایی دریافت وحی را داشته  142کند.های متفاوت ارزیابی میروش

بنابراین، از این جهت نیز  143.باشد دیگر نیازی به عقل عملی در تطبیق کلیات بر جزییات ندارد
کند نزد فارابی ترسیم می _جنگ در راستای ترویج دین_که سویینی برای جهاد  جایگاهی

داشته  _جنگ در راستای یک دین وحیانی خاص_تواند اشاره به جهاد اسالمی ضرورتا نمی
 144باشد.

 

                                                                                                                        
 (.  186-185یاسین، 

فیلسوف اول یا همان رئیس اول را واجد علم نظری کامل و توانا در کاربست آن در ساحت عمل تحصیل فارابی در  .141
های فلسفه نظری را در شهرها تواند آموزهکند که فیلسوف بدون استمداد از دین )وحیانی( میی اشاره میکند. وارزیابی می

. های مشابه نک(. برای مشاهده خوانش184-183یاسین، ، آلتحصیل السعادةها تحقق بخشد )الفارابی، و امت
Butterworth, 98-99چنین نک. و هم. 

Germann, Nadja, “Natural and Revealed Religion”, The Routledge Companion 

to Islamic Philosophy, ed. Richard C. Taylor and Luis Xavier López-Farjeat, 

349-351, New York, Routledge, 2016.  
 .98، فصول منتزعةالفارابی،  .142
 .108، بوملح، آراء أهل المدينة الفاضلةالفارابی،  .143
 ؛رسد این تشابه را باید در کارکرد این دو دانستنظر میدهد و بهحکم به شباهت متعقل و فقیه می روفالحفارابی در  .144

گذارد. متعقل مبتنی بر مشهورات عقلی و تجربه است که سعی اما براساس منشأ صدور آرای صحیح میان این دو تمایز می
را براساس مقدمات اخذ شده منصوص از جانب صاحب دین  کند، اما فقیه این تالشهای عملی جزیی میدر تولید گزاره

-به تحقق آموزههای جزیی عملی را معطوفعبارتی فقیه کسی است که گزاره(. به133،الحروفدهد )الفارابی، صورت می

متعقل  بیند.های فیلسوف اول را تدارک میبه تحقق آموزههای جزیی عملی معطوفدهد و متعقل گزارههای نبی سامان می
 فقیه دین غیروحیانی )سکوالر( است که منابع استنباط رأیش عقل عرفی و تجربه است.  
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 . نتیجه6
جهاد در فلسفه سیاسی فارابی نشان از پیچیدگی و  های چهارگانه معطوف به مسألهظهور دیدگاه

ای وی را مدافع فلسفی عده سوی طیفدر یکچنان که دیدیم، باب دارد، م آثار وی در این ابها
توان کنند. در یک ارزیابی کلی میدیگر، وی را ناقد فلسفی جهاد معرفی میجهاد و در سوی

 هماعآثار ویژه اللفظی مبتنی بر نگارش تحتهای ها از خوانشگفت جریان این دیدگاه
(Exoteric به )نگارش آثار ویژه خواصسطحی مبتنی بر های چندسمت خوانش (Esoteric )

اند با عبور از سطح رویین متون و کشف پژوهان در این سیر سعی کردهپیش رفته است. فارابی
بندی دیدگاه وی بگشایند. رزنتال، لمبتن و منطق کلی فلسفه سیاسی فارابی َمعبری برای صورت

هماهنگی  ند با کاربست آموزهاهین نمایندگان دیدگاه نخست سعی کردترعنوان مهمباترورث به
اد در متون های جهفظی از معانی واژهلالخوانشی تحت هئو از رهگذر ارا ،میان دین و فلسفه

دن وجوه راما کرمر در دیدگاه دوم با برشم ؛طرفدار جهاد فقهی نشان دهند وی را فیلسوف ،فارابی
ناروایی آموزه هماهنگی دین و فلسفه، و در عین حال معرفی اصل تفسیری سازگارسازی دین و 

-جنگ عادالنه یونانی ارزیابی می جنگ عادالنه اسالمی، بلکه فلسفه، جهاد فارابی را نه نظریه

ا جهاد شود تا مبتنی بر آرای مهدی و پرنس ضدیت فلسفی فارابی بکند. در دیدگاه سوم تالش می
های کلیدی خوانش آن است تا با در نظر داشتن گزارهاسالمی بیان شود. در نهایت سویینی بر

ای محدود از جهاد نشان دهد. جهادی که برخالف نوعی طرفدار گونهدیدگاه سوم، فارابی را به
 ،ندگاننگارجا گیرد. در این میتحت فلسفه قرار  ،دیدگاه مسلمانان نه در ذیل دین اسالم بلکه

بر این باورند های دیگر، دیدگاهپس از بررسی و صورتبندی ادله  ،همراه با طرفداران دیدگاه سوم
گونه حمایتی ویژه جایگاه و کارکرد دین در آن، اجازه هیچکه منطق کلی فلسفه سیاسی فارابی، به

گیری به دینی اجازه فراگیری و عالم او چنان است کهشناسی دهد. دیناز مفهوم جهاد را نمی
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 . بهاستناموجه  باشدبر سراسر عالم در پی تحمیل دینی واحد که هم جنگی  و دهدواحد نمی
استدالل مهدی مبتنی بر ضرورت تکثر ادیان فاضله نزد فارابی  از میان دالیل مختلف آیدنظر می

   مثابه مخالف جهاد نشان دهد.تواند فارابی را بهخوبی میبه
گارندگان بر این باورند ن ،های اخیربحرانی کشورهای اسالمی در دههال اوضاع و احودر 

تندرو های گروهویژه در پیدایش بهبحران و گیری در شکلنقش مرکزی برداشت از جهاد که 
. داشته باشدضرورت جهاد فهوم مبازنگری درباب کافی است تا سلفی داشته است و همین 

تفاسیر فقهی شکل گرفته  ت سیطرهمعاصر از جهاد تح ارتدوکسهای گروهخوانش عالوه، به
رسد به نظر می ،پدید آمدند. از این روقرن دوم تا چهارم  است؛ تفاسیری که خود در فاصلۀ

 ههای اندیشبخشی از عالج شرایط حال کشورهای اسالمی به نفی تسلط منابع فقهی بر حوزه
معرفی و تبیین دیدگاه سایر عالمان  ،سلطه برای نفی و نقد اینگردد. میمتفکران اسالمی بر

سنت دل تواند پایه و محوری از می ،یفلسفرویکرد  ، ماننداسالمی از دل رویکردهای غیرفقهی
در سنت فکری اسالمی و  شبدیلجایگاه بیبا فیلسوفی چون فارابی در اختیار محققان قرار دهد. 
     .ستای استوار و الگوی مبنانظرورزی مکفی در این باب 

 
 کتابشناسی
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