
 

  
  
  

   فارابي فاضلهي مدينه آگوستين و يشهر خدابررسي تطبيقي 
  

  ∗∗ذوفقاري                                       زهرا ∗زاده علي كرباسي
  

  چكيده
 مدني آگوستين و ي  فلسفهي پژوهشي تطبيقي است در زمينه  حاضري مقاله

 اثر اهل مدينه فاضلهآراء  اثر آگوستين و كتاب خدا شهرفارابي با تكيه بر كتاب 
  وگرفته  مفاهيمي چون شهر، عدالت و سعادت مورد بررسي قرار، ابتدا در.فارابي

آگوستين شهر را به  .در اين دو اثر مقايسه شده است ها آنسپس مباني نظري 
 مبناي .فارابي معناي متداول آن را منظور داشته است،معنايي جديد معرفي نموده

 است و ي طبيعت انسان دو نوعي ي كتاب مقدس دربارهها هنظري آگوستين آموز
اين اختالفات منجر به اختالف در نظام . الطبع بودن انسان مبناي فارابي مدني

آگوستين بر شهروندان تكيه دارد و فارابي بر . حاكم بر شهر يا مدينه شده است
هر دهد امكان تحقق ش  مي بررسي مباني نظري و نظام حاكم نشان.رئيس مدينه

 شهر خدا ،ست و همواره از ابتداي تاريخ اخدا نيز منوط به وجود شهروندان آن
 در صورتي ، اما تحقق تام آن در روز داوري واپسين خواهد بود،وجود داشته است
 تحقق نيافته تاكنونو   فاضله منوط به وجود رئيس فاضل استي كه تحقق مدينه

 قرارگرفته و اين نتيجه حاصل  فرجام شهروندان مورد بررسي،در پايان. است
 مدني ي  آگوستين در فلسفهي كه برمبناي اين دو كتاب، انديشهاست شده 

 . فلسفي داشته استي هصبغ فارابي ي  كالمي و انديشهي ييشتر صبغه

شهروندان،  -5 فاضله، ي مدينه -4شهرخدا،  -3فارابي،-2آگوستين،-1:ي كليديها هواژ
 .رئيس مدينه -6

 مقدمه. 1
ي در سزايـالدي است كه نقش بـارم ميـرن چهآگوستين فيلسوف و متكلم مسيحي ق

  ترين آثاري است كه تا   از مهمشهر خداكتاب . هيات قرون وسطي داشته استشكل دادن اال
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 ،. م410وري روم در سالتسرنگوني امپرا. تاريخ مسيحيت نوشته شده استي آن زمان درباره

 پذيرش مسيحيت توسط ي ت زيادي دربارهسؤاالبه  كه منجراي بود  دهنده  تكاني واقعه
 اثبات نمود كه اين وقايع هيچ ارتباطي ، آگوستين با نگارش اين اثر بزرگ. روم شدي جامعه

ف رح و وصرسد هدف اصلي آگوستين از ش  مي به نظرهرچند . مسيحيان نداردي با جامعه
 از موضوع ها آنيان و برائت يافتن كتاب، دفاع از مسيح  در اينتاريخ و سرنوشت انسان
 خداوند در تمامي وقايع ي  اين توصيفات براي اثبات اراده،واقع در ،انحطاط روم بوده است

 هي هدايت نيروي االباهمواره  شهر خدا به منزله شهري است كه بنابراين .تاريخ بشر است
  كتاب ديدهاينر دهم  سياست ي هرچند نوعي فلسفه .)10:،ص20 و55–54:،صص15(شود مي
 بيان مطالب  هدف آگوستين،چه ؛صرف دانسترا يك اثر سياسي  توان آن ، نميشود مي

  .)57 :ص ،18(است)براساس كتاب مقدس(اخالقي و اعتقادي با توجه به سرنوشت انسان
 ي  وي در فلسفهيآرا.  است قرن نهم ميالدي فيلسوف و اسالميي  فلسفهمؤسسفارابي 

ه، في  اهل مدينه فاضله، السياسات المدنيآراءمختلفي همچون ي ها  در كتاب،سياست
آراء اهل مدينه  ،در اين مقاله.  منعكس شده استاالجتماعات المدني و جوامع السياسه

به مطالب   را با پرداختنآراء اهل مدينه فاضلهفارابي كتاب .  محور قرار گرفته استفاضله
كار اهل  مطالب و افاي براي آن را مقدمهو  كند  ميآغازمابعدالطبيعي و علم النفسي 

ي رئيس در مدينه يگو. ست ا رئيس آن اما ركن اصلي مدينه.دهد  ميقرار فاضله ي مدينه
البته فارابي به اختالف احوال مردمان نيز .  فاضله باشدكه آن مدينه آنكافي است براي 

  .)179  و171: ، صص6( داند  مي اما صورت سعادت را فضيلت،توجه دارد
قالب  دردر اين دو اثر  مدني آگوستين و فارابي ي  فلسفهي  به مقايسه،در اين مقاله

مفاهيم شهر، عدالت و سعادت، مباني نظري و نظام حاكم، امكان تحقق اين نظام و فرجام 
  .پردازيم ميشهروندان آن 

  

 اهل مدينه فاضلهي آرا آگوستين و يخداشهر نگاهي گذرا به . 2
 فارابي

 شهر خدا. 1. 2
بخش   اول تا دهم وهاي  شامل كتاب بخش اول. شهر خدا به دو بخش تقسيم شده است

ي اصلي بخش اول به خوبي بيانگر انگيزه. يازدهم تا بيست و دوم استهاي  دوم شامل كتاب
ي نقش مسيحيت در پاسخ به شبهات مشركان درباره: نويسنده از پديد آوردن اين اثر است

كند كه روميان پيش از پذيرش آگوستين در اين بخش اثبات مي. ري رومسقوط امپراتو
اند اما خدايان شرك هيچ قدرتي بر حفظ آئين مسيحيت نيز گرفتار مشكالت بزرگي بوده
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همچنين به بيان اين . روم نداشته و ندارند و عظمت روم حاصل قدرت آنان نبوده است

ادت دنيوي است و نه ضامن سعادت اخروي ها نه ضامن سعپردازد كه پرستش آنمطلب مي
بنابراين عامل . ها بردارندخواهد تا دست از پرستش آنو بدين ترتيب از مشركان مي

  .شكست روم، در نظر وي، قدرت طلبي امپراتوران آن بوده است و نه آئين مسيحيت
  :شودبخش دوم، خود به سه بخش زير تقسيم مي  
جا به تبيين خاستگاه دو شهر خدا  آگوستين در اين: دهمهاي يازدهم تا چهار كتاب-الف  

دهد كه بنياد اين دو شهر در پردازد و توضيح ميو شهر زميني بر مبناي كتاب مقدس مي
  .اصل به سبب اختالفي است كه ميان فرشتگان پديد آمد

اين بخش مربوط به پيشرفت اين دو شهر در طول : هاي پانزدهم تا هيجدهم كتاب-ب  
  .آگوستين معتقد است كل تاريخ جهان، پيشرفت اين دو شهر است. يخ استتار

در اين بخش، فرجام شهروندان شهر خدا و : هاي نوزدهم تا بيست و دوم كتاب-ج  
فرجام شهروندان شهر خدا سعادت ابدي . شهروندان شهر زميني به تفصيل بيان شده است
  .طان و در آتش سوزان خواهند بوداست اما شهروندان شهر زميني تا ابد در كنار شي

   فاضلهي  اهل مدينهيآرا. 2. 2
توان مطالب اين فصول را به دو بخش كلي   مي كهاست  فصل37اين كتاب مشتمل بر 

  :زير تقسيم نمود
 است  فصل اول كتاب مربوط به اين مباحث25 : مباحث مرتبط با موجودات.1. 2. 2

  :شود  ميزير تقسيمهاي  كه خود به بخش
 به اثبات ،به طور مجزا) 9  و فصل1 - 6فصول (  فصل هفتفارابي طي: موجود اول) الف

بساطت و : مباحثي از قبيل. مطالبي در مورد ذات و صفات موجود اول پرداخته است
وحدانيت، فعليت محض، تبري از هر عيب و نقص، اتحاد عقل و عاقل و معقول و بررسي 

 .اطالق صفات بر ذات ي صفات علم، حكمت و حيات و نحوه
 تا يازده و فصول هفت و هشتهاي  اين قسمت در فصل: ساير موجودات) ب

  صدور موجودات از موجود اولي نحوه:  تحت عناوين زير بحث شده است،وپنج يستب
 فصل اختصاص چهار(  اجسام سماوي،، مراتب موجودات، مالئكه و فرشتگان)جريان فيض(

 . انسان،ورت و در نهايتماده و ص)  داردموضوعبه اين 
 مقدماتي براي در واقع اين قسمت. شود  مي وارد مباحث مربوط به انسان،بيستماز فصل 

 ابعاد وجودي انسان و ،جا در اين. آورد  مي مدني فراهمي  يعني فلسفه،ورود به بخش دوم
اين قوه نهايت كمال در  متخيله و ي شود تا برسد به قوه  مي مراتب نفس او بررسيخصوصاً

  .)شود  مي نبوت به طور ضمني در اين بخش ارائهي نظريه( و بحث وحي
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  تاوشش يستباين بخش در فصول  : مدنيي مباحث مرتبط با فلسفه. 2. 2. 2

الطبع   مباحث مربوط به انسان، ويژگي مدنيي در ادامه.  كتاب ارائه شده استوهفت يس
 بحث ي  ادامه.شود  مي اجتماعات انساني مطرحبودن او و نياز او به اجتماع و همچنين انواع

ضله، اوصاف و ي فاضله و غير فاها همدين .شود  مي متمركز)مدينه( در اجتماع صغري
جا كه فارابي نيل به سعادت را مستلزم تعاون و  از آن(  فاضلهي رئيس مدينههاي  ويژگي

 بخشي از فصل ،داند  مي فاضله را رئيس آني  فاضله و محور اصلي مدينهي زندگي در مدينه
 طبقات .)دهد  مي را به رئيس مدينه اختصاصوهشت يستب و تمام فصل وهفت يستب

 از ديگر مباحثي ها هي مختلف و سرنوشت و سعادت مدينها همدينه، اعتقادات مردم در مدين
  .شود  مياست كه تا پايان كتاب مطرح

  اي نوشته شدند؟گيزه با چه انآراي اهل مدينه فاضله و كتاب شهر خداكتاب 
ي اصلي نگارش شهر خدا توسط آگوستينوس، درخواست گروهي از مسيحيان انگيزه

 بيان - اسقف شهر هيپو-گريخته از رم و پناه برنده به شمال آفريقا بود كه از آگوستينوس
و نيز گروهي از مشركان، شبهاتي را . علت سقوط امپراتوري مسيحي رم را خواهان بودند

 وضعيت نابسامان آن روز رم را ناشي از ترك ،برتري معجزات مسيح را انكار نمودهمطرح و 
آگوستينوس در پايان دومين نامه در پاسخ به . دانستندآميز مسيحيت مي دين شرك

 شهر خداشبهات مذكور، وعده داد كه كتابي مفصل در اين زمينه به نگارش درآورد كه 
اي از گذرگاه بسيار يار مهم است كه فهم مرحله سندي بسشهر خدا. تحقق آن وعده است

هاي خود كند كه از طريق استداللنويسنده كوشش مي. سازدمهم تاريخ جهان را ممكن مي
ي كاربردي دارد و  جنبهاين كتاب كامالً. از هر نوع تفرقه ميان مسيحيان ممانعت كند

 ).54:، ص18؛ 11-12:صص،2(ارد نظر راهنمايي د،دست گرفته همؤلف، قلم خود را با تعهد ب

  كه  و نيز ساير آثار فلسفه سياست را براي اين نوشت اهل مدينه فاضلهيآرااما فارابي 
او به دنبال تبيين هماهنگي و . هماهنگي حكمت نظري با حكمت عملي را نشان دهد

 البته بعضي آراي ديگر هم گفته شده مانند. تناسب عالم وجود و مراتب آن و فرد است
و يا بحران خالفت ) 435: ، ص9(كه تمايالت شيعي فارابي انگيزه بحث سياست اوست اين

ولي طرح فارابي، الگو برداري از ). 154-155: ص، ص8(ي او بوده استدر عصر فارابي انگيزه
  البته طرح فارابي تازگي . طرح افالطوني است كه به هماهنگي فرد و مدينه و جهان قائل بود

  ).38-39: صص، 7(خود را داشت
 مفهوم شناسي. 3

  مفهوم شهر يا مدينه. 1. 3
   به معناي 2»سي ويتاس «ينيالتلفظ و  1»پوليس«لفظ يوناني «: آگوستين. 1. 1. 3
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اد ژكرده است كه از قوم و ن ميداللت  شهر و مدينه در نزد مردم باستان، به گروهي از مردم

اخل حصار و ديوار واحدي زندگي كنند و  زبان مشتركي داشته باشند و در د،واحدي بوده
 در نزد آگوستينوس، معناي شهر و . باشد دشمن تلقي كنندها آنهركس را كه خارج از مرز 

 بلكه ،قوميت و نژاد و زبان و حصار و مرز مطرح نيست جا آنمدينه چيز ديگري است؛ در 
ز احكام و قوانين  منظور مردم و امتي است كه به خداي واحدي اعتقاد دارند و اصرفاً

  .)56: ، ص18( » نيز واحد و مشترك استها آنكنند؛ اميدهاي   ميمشتركي اطاعت
 ت،محل سكناي ساكنانش اس) خانواده( به نظر فارابي، مدينه و منزل«:  فارابي.2. 1. 3

 فارابي، ي  در انديشه.)40: ، ص11( »چه از چوب ساخته شده باشد يا گل يا پشم يا مو
 احتياج انسان به كه اينفارابي پس از . ركلي همان مدينه در نزد قدماستطو مدينه به

 را به كامل و ها آن ،كند  ميگيري اجتماعات انساني را بيان  شكلي اجتماع، تعاون و نحوه
. نمايد  مي عظمي، وسطي و صغري تقسيمي  را به سه دسته و اجتماعات كامليركاملغ

 يعني اجتماع مردمي كه در محل سكونت يك امت ؛ست از اجتماع صغري امدينه عبارت
 زمين، اجتماع ي  اجتماعي انساني است در جزئي از قسمت معمورهامت( كنند  ميزندگي
  .)253: ، ص10()وسطي
به معناي متفاوتي از   شهر راشود آگوستين  ميبنابراين مالحظه: تطبيق. 3. 1. 3

 .برد  ميكاره  را در يك معناي مجازي ب شهر آگوستين،در واقع.  كار گرفته استفارابي به
: من نژاد بشر را به دو بخش تقسيم كردم«: همچنان كه در ابتداي كتاب پانزدهم مي نويسد

كنند و بخش ديگر متشكل از بخشي متشكل از كساني كه بر حسب انسان زندگي مي
ا دو جامعه و من اين دو بخش را مجازا دو شهر ي. كنندكساني كه بر حسب خدا زندگي مي

ي اصلي دو نويسنده در نگارش اين اختالف ريشه در انگيزه). 619: ، ص2(»ناممها ميانسان
هاي كتاب ي اصلي آگوستين، دفاع از آموزهجا كه انگيزه از آن. هر كدام از اين آثار دارد

 مقدس و آئين مسيحيت بوده و نه طرح يك مدينه فاضله به معناي فلسفه مدني، شهر را به
اما فارابي در درجه اول به عنوان . معناي متفاوتي از مدينه در نظر فارابي به كار برده است

يك فيلسوف و نه متكلم، به طرح نظام سياسي و مدينه فاضله پرداخته، هرچند كه صبغه 
  .اسالمي وي در طراحي اين نظام نقش مهمي ايفا نموده است

  مفهوم عدالت. 2. 3
فضيلت ادا كردن حق هر كسي به صاحب «لت عبارت است از عدا: آگوستين. 1. 2. 3

مبناي دولت در نظر آگوستين عدالت نيست، به عبارت ديگر ). 899: ، ص2(» آن حق
البته در يك . آيدعدالت راستين در هر دولت بالفعلي و يا هر دولت مشركي به اجرا در نمي
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چه، عدالت راستين مستلزم . دولت مشرك نيز عدالت وجود دارد اما عدالت راستين نيست

  ). 88:، ص2:، ج21(ي او باشدست؛ پرستشي كه شايستهوند اپرستش خدا
اگر نفس هر انسان . ي هر فرد استبرقراري عدالت در جامعه در گرو رفتار عادالنه

تسلط عادالنه بر جسم وي داشته باشد و عقل او نيز تسلط عادالنه بر رذائل، آنگاه در كل 
اما . ي عدالت خواهد بودم مشترك به حقوق وجود خواهد داشت و جامعه بر پايهجامعه التزا

اي كه از اين افراد تشكيل شده است،   در جامعهاگر در اين افراد عدالتي نباشد، مسلماً«
  ).900: ، ص2(»عدالتي وجود نخواهد داشت

 ي به گفتار درباره ،آراء اهل مدينه فاضلهوپنجم از  فارابي در فصل سي: فارابي. 2. 2. 3
اينان عدل را در «: گويد  ميي غير فاضلهها ه اهل مدينيپردازد و در رد آرا  ميعدالت
يك طايفه بر ي  بدين معنا كه عدل را عبارت از قهر و غلبه،دانند  مي هر موجوديطبيعت 
ري، ن سالمت، كرامت، توانگاي براي رسيدن به اموري چو دانند؛ هر طايفه  مي ديگري طايفه
اي كه غالب و قاهر شود مقهور را  كند و هر طايفه  ميبراي غلبه بر ديگران تالش... لذات و

حتي كارهايي كه . گيرد و اين عين عدل است  ميدر جهت رسيدن به اهداف خود به كار
 ي  اما در مدينه.)329-328:، صص10( دهد نيز عدل است  ميمقهور براي قاهر انجام

كه ي امري ارادي است  مردود است و عدالت واقعيكل بهبدين معنا لت  عدا، فارابيي فاضله
. ار بگيرد به كها انبين خودش و ديگر انس هر انساني اعمال فاضالنه را كه اين عبارت است از

 توزيع و حفظ ها ان انسي بنابراين امور خير و فاضالنه بايد به نحو مشترك بين همه
  .)261:   ص،19(شود

تواند   مي است؛ دولتيداري دين لت عداي  الزمه،در نظر آگوستين: قتطبي. 3. 2. 3
 ي  عدالت را بر پايه، آگوستينفارابي به صراحت. ي باشد باشد كه مسيحگستر عدالت
 اثبات رئيس فاضل براي  مفهوم عدالتي  بحث او دربارهي كند، اما نتيجه  نمي بيانداري دين

قانون وجود ) عدالت( ها ان در ميان انسها آنو حفظ  توزيع خيرات ي  چه الزمه،مدينه است
  .خواهد  مي واضع، مجري و حافظيعتاًر مدينه است و قانون طبد
  مفهوم سعادت. 3. 3

را داراي هدفي به ، زندگي بشر  خود اخالقي نظريهآگوستين در : آگوستين. 1. 3. 3
وجود ، چه. يابد  نميستد اين سعادت تنهايي به داند و معتقد است بشر به  ميسعادتنام 
 چيزي برتر از در ارتباط بارسد كه   مي هنگامي به سعادتفقطناقص است و ات و بث بي بشرْ

 خدا  ارتباط بابنابراين سعادت فقط در.  است و آن خداستباثباتخودش باشد كه پايدار و 
 بنابراين. سدتواند به خدا بر  ميآگوستين معتقد است بشر با اراده و اختيار. شود  مييافت
راه رسيدن به . آزاد است،  به سمت خدا برود يا از او فاصله بگيردكه اين در  انسانْي اراده
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 كه اينخدا التزام به تعهدات اخالقي و نيك زيستن است و نيك زيستن چيزي نيست جز 

  .)83-81:، صص2، ج21( عاشق خداوند باشد،با تمام وجود
سعادت حقيقي آن «: كند را اينگونه تعريف مي سعادت حقيقياعترافاتآگوستين در 

است كه در حقيقت به وجد آييم و سرمستي از حقيقت، همانا سروري است كه در تو 
هرچند چنين سعادتي ) . 319: ، ص1(» يابيم؛ در تو خدايا كه حق و نور حقيقي مني مي

در اين دنيا شود، اما اعمال ما هاي مادي حاصل نميدر اين دنيا و با اين محدوديت
صرف مسيحي بودن براي رسيدن به سعادت . ساز رسيدن به آن سعادت ابدي است زمينه

ي  به بيان عقيدهشهر خداآگوستين در چند فصل از كتاب بيست و دوم . واقعي كافي نيست
ها در تواند عامل سعادت و نجات آنكنند عضويت كليسا ميپردازد كه تصور ميكساني مي

وي در رد اين عقيده، بر عمل . تي اگر اعمال نادرست و فاسدي داشته باشندآخرت باشد، ح
  .ورزدمبتني بر ايمان تأكيد مي

در .  علم مدني شناسايي سعادت استي  اولين وظيفه،در نظر فارابي: فارابي. 2. 3. 3
. سعادت حقيقي و سعادت ظني: شود كه سعادت به دو گونه است  مي مشخص،اين علم

  گرفتهبه كارسيدن به آن چيز براي ر ي لذاته خير و مطلوب است و همهسعادت حقيق
نياز  اي از كمال كه بي ست از صيرورت و انتقال نفس به مرتبه او اين سعادت عبارتشود  مي

 عالي سعادت در اين دنيا نيست و بلكه در ي از ماده بشود و البته رسيدن به اين درجه
داند كه براي   ميور خيريمرا ا  آن،يد گفت در واقعدر مورد سعادت ظني با. آخرت است

ها  اما اگر خود اين.  مانند ثروت، كرامت، جاه و مقام،شود  ميرسيدن به سعادت طلب
 227: ، صص10( است نه حقيقيطلب شده  سعادت طلب شوند، سعادت موهوم ي منزله به
  .)148 - 147: ، صص19 ؛228 -

كمال « كه جا آناز . ستها انين سعادت حقيقي انس فارابي تأمي  فاضلهي غايت مدينه
  فاضلهي  مردم مدينه،)132: ، ص13( »گردد  نمي ميسرنهايي انسان جز با علم و عمل توأماً

 رسيدن به آن زندگي خود قرار داده و اعمال الزم براي ترا غاي شناسند و آن  ميسعادت را
 سعادت فردي را جداي از ،ارابي در واقعفبنابراين . نمايند  ميرا نيز شناخته و بدان عمل

اين است مالك سعادت فرد . دهد  نميزندگي مدني يا زندگي در ميان امت مورد بحث قرار
  .كدام مدينه استعضو كه 

 ،است سعادت فردي مطرح ،بر اساس آنچه گذشت، براي آگوستين: تطبيق. 3. 3. 3
 اين نكته. داند  مي فاضلهي ينهدر گرو عضويت در مد كه فارابي سعادت فرد را درحالي

 به معناي مجازي به كار ، مفهوم شهر در اين اثر آگوستينكه اين تأييدي باشد بر دتوان مي
 به اين ،دانند  ميآفرين  نقش،نيل به سعادت انسان را در ي هر دو متفكر اراده. رفته است



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  80
شود، اما ايمان به خدا  ي م فاضلهي  عضو شهر خدا يا مدينه، خودي صورت كه انسان با اراده

عمل (  بايد اطاعت از مسيح، بلكه در شهر خدا،و يا شناخت رذائل و فضائل كافي نيست
 فاضله بايد عمل در راستاي كسب فضائل و اطاعت از رئيس مدينه ي و در مدينه) صالح

  .باشد تا سعادت حاصل شودوجود داشته 
  

 مباني نظري. 4
 شهر خداآگوستين در . 1. 4

ي كالمي است و نخستين ها ه انديشاي تفكر مسيحي مطرح است در ابتدهآنچ«
 ميالدي را بايد متكلمين ناميد و حتي آگوستينوس ي فيلسوفان مسيحي در قرون اوليه

 مشركان براي اشاره به عقايد كالمي ي  مسيحي را در مقابل فلسفهي اصطالح فلسفه
اني نظري وي بدر اين كتاب نيز م بنابراين .)168: ، ص16(»برد  ميمسيحيت به كار

آگوستين دو نوع طبيعت  ،ي كتاب مقدسها هبر اساس آموز. برگرفته از كتاب مقدس است
وضعيت انسان در طبيعت اوليه از اين . طبيعت اوليه و طبيعت ثانويه: براي انسان قائل است

هاي  گي انسان، صلح و آرامش، بندگي خداوند و نه بردها  انساني برابري همه: قرار است
اما زماني كه انسان مرتكب گناه نخستين شد، طبيعت اوليه به طبيعت ثانويه تغيير . ديگر
 ي ند و بنابراين روحيها  تابع احساسات و عواطف خويشتنها در اين وضعيت، انسان. يافت

ي طبقاتي ها ه شكل گرفته و برتري انساني بر انسان ديگر و فاصلها آنر ديگران در بسلطه 
يكي عشق : بر اساس اين دو نوع طبيعت، دو نوع اراده و عشق وجود دارد. شود  ميمعنادار

انسان عاشق خداوند و : دو نوع انسان وجود داردبه خدا و ديگري عشق به خود و در نتيجه 
هايي  ديگر و انسان عاشق خود و ارزشهاي  هايي همچون صلح و برابري با انسان ارزش

: آورند  مي دو شهر را به وجود،اين دو نوع انسان در واقع. طلبي هرتطلبي و ش همچون سلطه
 .)19: ، ص5( يكي شهر خدا و ديگري شهر زمين

 ي به معنايويدن  ويه اال؛ رتبه قرار دارندكي در ،ين از لحاظ وجوديدو شهر آگوست«
  بر اساسشان ييجداست و تفاوت و ها ان شهر انسهر دو شهرْ... ستي ني وجودي رتبه
  .)116: ، ص4( »دات و اخالق و روش زندگي است اعتقاي نحوه

  فاضلهي مدينهفارابي در . 2. 4
 محتاج به ،انسان از انواعي است كه هم در قوام وجودي و هم براي وصول به كمال

 محتاج به ديگر  و طبعاًآيد برنمي ها آن ي  به تنهايي از عهدهگاه هيچاموري است كه 
رسد و به هيچ حالت   نمي هيچ امر مهمي از انسان به انجام،ت ديگربه عبار. ستها انانس

 كه در يك محل سكونت دارند ها انيابد مگر با زندگي در اجتماعي از انس  نمينيكويي دست
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 و بعضي اند اجتماعات انساني بعضي كامل. نمايند  ميو هريك احتياجات ديگري را رفع

 ي همهاز است  ي اجتماعكه ،اجتماع بزرگند از ا اجتماعات كامله عبارت. يركاملغ
 كه ، اجتماع وسطي؛ زمين با يكديگر همكاري دارندي يي كه در قسمت معمورهها جماعت

 و اجتماع ؛ زميني شود، اجتماعي است در بخشي از قسمت معموره  ميامت نيز ناميده
نه اولين بنابراين مدي. ي از محل سكونت يك امت است و مدينه نام داردئكه جز ،كوچك

 اجتماعات تر از مدينه اجتماعات كوچك. مرتبه از مراتب كمال زندگي انسان است
  ).253 – 251: ، صص10(ها ه و خانها ه، محلها ه همچون قري؛اند غيركامله

كنند و هر م  مردم هر مدينه براي رسيدن به غايات مشتركي با يكديگر همكاري مي
اي كه مقصود حقيقي از  مدينه. يا شقاوت باشدي نيل به سعادت  دينه ممكن است وسيله

اجتماع در آن همكاري در اموري باشد كه موجب رسيدن به سعادت حقيقي انسان است، 
د ينه وجود دارد و بايس مدي به نام رئي شخص، فاضلهي نهيدر مد. ي فاضله نام دارد مدينه

او . استمردم خصوصيات ز تر و برتر ا املكه از هر جهت ك باشد ييها يگژي صفات و ويدارا
واسطه يا   خود، بيي  در مرتبههركدامو ساير اعضاء د ين نمايمأ را تمردمبتواند سعادت بايد 

 فاضله راه يابد و ي  خلل و تبدلي در نظام مدينهچنانچه. كنند  مي به او خدمتباواسطه
 او ي همدينه ديگر رئيس فاضل و مدينرئيس آن شرايط الزم را نداشته باشد، رئيس 

  .)261 - 260: ، صص10  و183: ، ص6(  نخواهد بود فاضلهي مدينه
 يسب جاه و افتخار براك به س و مالزمان او صرفاًيرئممكن است  ،ها هني مديدر بعض

ت حسنه ي تربي ا به واسطهي  ثروتي ا به واسطهيلت ي فضي ند به واسطهيش بسنده نمايخو
ن است ك ممي و شادماني خوش،ها هنيمداز  ير بعضو باالخره د. ييكشورگشا ي ا به واسطهي

ها  اي از اين  ممكن است آميخته، حكومت انواعي در بعضكه درحالي، قرار گيرد ييهدف غا
 ي به واسطه ها ه اين مدينبنابراين.  هدف باشد مجموعاًي و شادماني ثروت و خوشيعني

 متمايز  فاضلهي از مدينهاز يكديگر و همچنين  ،كنند  مي دنبالها آنساي ؤهدفي كه ر
  .)143: ، ص14( شوند مي

ه عبارت است از ك مضاده وجود دارد يها هني فاضله، مدي نهي در مقابل مدترتيب اين به
  . جاهله، فاسقه، متبدله و ضالهيها هنيمد
 تطبيق. 3. 4

ن بر يه آگوستكن تفاوت ي با ا،عت انسان استيطب  هر دو، مبناياسي سي شهيدر اند
ن اساس، يست و بر هم ا انسان قائليعت و سرشت براي طبدو گونه، يحيالم مسك يمبنا

 به ،ها انالطبع بودن انس ي با اعتقاد به مدنيفاراب، اما دينما ي ميمعرف) اجتماع( دو شهر



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  82
 خود را ملزم ، مؤسس فلسفهكي ي منزله البته به پردازد و ي مي انواع اجتماعات انسانيمعرف

  .دهد ل مورد بحث قراريصتف  فاضله را بهي نهي مديعنيه اجتماع سعادتمند كداند  يم
  

  مكنظام حا. 5
 شهر خدا. 1. 5

اي بتوان مسيح را رئيس شهر خدا و شيطان را رئيس شهر  شايد به گونه:  رئيس.1. 1. 5
 ، فاضله خواهيم ديدي  اما رئيس به معناي رايج كلمه و آنچه در مورد مدينه،زميني دانست

  . سياسي آگوستين مطرح نيستي در انديشه
محبت به خدا را داند كه مردم آن   ميآگوستين شهر خدا را شهري«: شهروندان. 2. 1. 5

دهند، در حالي كه شهروندان شهر زميني محبت به خود را بر بر محبت به خود ترجيح مي
در برابر شكوه و بدين ترتيب در شهر خدا همه خود را . دهندمحبت به خداوند ترجيح مي

در شهر «. كننددانند و از روي محبت به يكديگر خدمت ميجالل خداوند خاضع مي
اي وجود ندارد و آن حكمت به پرستش مناسب آسماني جز پارسائي هيچ حكمت انساني

اما در شهر زميني جاه طلبي و منفعت طلبي ). 618: ، ص2(» دهدخداي حقيقي فرمان مي
  . اي ديگر در مقابل آنان حاكم استاي و خضوع عدهعده

 ي داند و در مقابل، دولت روم را نمونه  مياي از شهر خدا كاتوليك را نمونه ياو كليسا
 شهروند شهر خدا باشيم تنها مسيحي كه اين معتقد است براي حال درعين اما ؛شهر زمين

 كه در اي حي مسي؛ بلكه بايد مسيحي معتقد باشيم،بودن و به كليسا رفتن كافي نيست
  .)117: ، ص4( باطن نيز متوجه خداوند و به دور از ماديات باشد

 خدايند و مطيع بردار فرمان اول فرشتگاني كه ي دسته: اند شهروندان شهر خدا سه دسته
 و اكنون يند دوم برگزيدگان و مقربان خداي ؛ دستهاند  او در بهشتخدمتگزارو هميشه 

 ي دستهو برد؛   ميبه سر ابدانشانبهشت و در انتظار بازگشت  در ها آن اما نفوس ،اند مرده
   .)32: ، ص22( كنند زندگي مياكنون در زمين  كههستند سوم برگزيدگاني 

آگوستين در كتاب پانزدهم، در طي گزارش تاريخي كه از دو شهر خدا و شهر زميني «
آورد و   مي سخن به ميان،ل يعني هابيل و قابي،كند، از اولين شهروندان اين دو شهر  ميبيان

. دارد  ميتر در كتاب مقدس آمده بيان داستاني را كه در مورد قابيل به عنوان برادر بزرگ
 كه ،هابيل.  آدم، به شهر انسان تعلق داشتي دارد كه قابيل، اول زاده  ميآگوستين اظهار

ي برادرش را سس شهر زمينؤقابيل م. لق داشتع به شهر خدا ت،پس از قابيل به دنيا آمد
  .)85: ، ص2( »كشت
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   فاضلهي مدينه. 2. 5

  و هدف از خلقت انسان رسيدن به سعادت اخروي است،در نظر فارابي: رئيس. 1. 2. 5
دهد قرار خود هدف آن را و را بشناسد  آنمعناي  بايدنخست  ،براي رسيدن به اين سعادت

و رسد   مي به سعادتها آن ي اسطهو ه كه ب را بشناسداعمالي كه اين سپس احتياج دارد به و
 بلكه ،شناسد  نميرا  سعادت و راه رسيدن به آن هيچ انساني فطرتاًاما.  عمل نمايدها آنبه 

نيازمند راهنما و معلم است و البته اين در توانايي هر انساني نيست كه راهنماي ديگر 
 ندارد و خود ان ديگريانساني كه در اين زمينه احتياج به راهنمايي انس.  باشدها انانس

 فاضله، ي  مدينهلاو امام و رئيس او .)78: ، ص12( ردنام دا  رئيسراهنماي ديگران است
 مگر ، هيچ انساني مقام و منزلت او را ندارد. مردم استي رئيس امت فاضله و رئيس همه

  : دوازده خصلت داشته باشدكسي كه فطرتاً
  ؛تندرستي كمال جسماني. 1
  ؛ك و سرعت تصورنيرومندي در. 2
  ؛نيروي حافظه. 3
  ؛زيركي و هوشياري. 4
  ؛سخن بودن خوش. 5
  ؛دوستدار آموزش و آموزاندن بودن. 6
  ؛معتدل بودن در خوردن و آشاميدن و آميزش با زنان و پرهيز كردن از لهو و لعب. 7
  ؛گويان روغدگويان و دشمن دروغ و  دوستدار راستي و راست. 8
  ؛ي را دوست داشتنبزرگوار بودن و بزرگ. 9

  ؛درهم و دينار و متاع دنيوي را خوار داشتن. 10
  ؛گري بودن داد و دادگري و دشمن ستم و ستمدوستدار. 11
  .)271: ، ص7( قدرت اراده و شكيبايي داشتن. 12

تواند بر او رياست ها برتري دارد و هيچ كس نميرئيس مدينه كسي است كه بر ديگر انسان
ي عقل بالفعل و معقول بالفعل  كمال را پيموده و كامل شده و به مرتبهكند، زيرا او مراحل

توان به ها ميي آنرسيده است و در ارتباط با عقل فعال به تمام افعالي كه به واسطه
ي فيوضاتي كه از عقل فعال به عقل منفعل پس به واسطه«. سعادت رسيد، آگاه شده است

ي فيوضاتي كه دمند و منفعل كامل بود و به واسطهشود حكيم، فيلسوف و خراو افاضه مي
  ).269: ، ص10(» اش افاضه شود، نبي و منذر بودي متخيلهاز او به قوه

كند و معادل   مي فاضله را به تن آدمي تشبيهي فارابي مدينه: شهروندان. 2. 2. 5
 ياعضاكه  طور گويد همان  مي همچنين.آورد  مي را در مدينه»رئيس اول« در بدن، »قلب«
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 بدين ترتيب ،طور است  مدينه نيز هميني، اعضااند  مختلف،طبيعيهاي  قوت تن از لحاظ
 و افراد ديگري هستند كه ء اعضا، رئيس اول و پس از اوي مثابه  انساني است به،كه در آن
 كساني هستند كه كارهاي خود را بر وفق ،پس از آن.  نزديك به رئيس استها مراتب آن

 كساني هستند كه ، سومي در مرتبه.  دوم قرار دارندي دهند و در مرتبه  مين انجاماينامراد 
 ي، اجزاترتيب اين بهدهند و   مي دوم انجامي ساي درجهؤكارهاي خود را بر وفق مراد ر

كنند و   مي خدمتفقطيابد كه   مياي پايان  كه به طبقهجا آن تا ،شوند  ميبندي مدينه طبقه
  . نه مخدوماند خادم

 اختالف طبقات مردمان ،ست كه در مدينه اتفاوت اعضاي مدينه با اعضاي بدن در اين
ت أست كه هيها آنلكه اعمال ارادي  ب، نيستها آن هاي طب بيعت و ها  ناشي از فطرتصرفاً

  .)258 -256:،صص10( حاصل نموده و موجب اختالف آنان شده استها آنو ملكاتي را در 
  :ي غير فاضلهها هاي داريم به شهروندان مدين ره اشا،در پايان اين قسمت

 يوجو جست در ، سعادت حقيقي را نشناخته جاهلهي شهروندان مدينه : جاهلهي مدينه
 بردن از لذات مادي و ين مردم اموري چون تندرستي، توانگري و بهرها ،اند  نبودههم آن

  )280: همان. (دانندادت مياند و آن را سعهواهاي نفساني را غايت زندگي خود قرار داده
آراء و عقايد شهروندان اين مدينه همان آراء و عقايد مردم مدينه فاضله است : مدينه فاسقه

اي ديگر عمل شناسند اما در افعال و كردار خود به گونهو ايشان سعادت را به خوبي مي
  .اندكرده و به همين جهت فاسقه گشته

اند  نيز در ابتدا آراء و عقايد مردم مدينه فاضله را داشتهشهروندان اين مدينه: مدينه مبدله
بدين ترتيب . ها تبدل يافته و آراء ديگري در آن وارد شده استاما با گذشت زمان عقايد آن

  .اعمالشان نيز متفاوت از گذشته است
مردم اين مدينه نسبت به خداوند آراء و عقايد صحيحي ندارند و سعادتي كه : مدينه ضاله

رئيس اين مدينه از جمله كساني است كه به . كنند، غير از سعادت حقيقي استصور ميت
او براي حكومت بر مردم از انواع . ي دريافت وحي رسيده استكند به مرتبهاشتباه تصور مي

  ). 286-288: همان(كند نيرنگ و فريب استفاده مي
 ، محور بحثْداشهر خشود، در   ميطور كه مالحظه همان: تطبيق. 3. 2. 5

تواند به مفهوم شهر از   مياين اختالف.  فاضله، رئيس مدينهي  و در مدينهاند شهروندان
 انسان دو ، در نظر آگوستين.دو مربوط باشد چنين مباني نظري آنديدگاه دو متفكر و هم

 ،شود و در نهايت  ميو اراده حاصل نوع عشق  دو،ها آندارد كه بر اساس گونه طبيعت 
  شهروند يكي از دو شهر خدا يا زميني، از اين دو عشقهركدام ي بر اساس غلبههركس 

ني الطبع است و انسان مد ،در نظر فارابي. زند  ميشود و سعادت يا شقاوت خود را رقم مي
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 زندگي در اجتماع و ي سعادت او در گروبنابرايناحتياج به زندگي در اجتماع دارد و 

 ها آنساي ؤ در رها ه اختالف مدين و از آن جهت كهكند  ميزندگي  كه در آنست ااي مدينه
  .، بيشتر بحث فارابي در مورد رئيس مدينه استكنند  ميدنبالو اهدافي است كه 

  

   فاضلهي بررسي امكان تحقق شهر خدا و مدينه. 6
  شهر خدا. 1. 6

معه افراد اين جا.  مسيح قرار دارد،س آنأ معنوي است كه در ري شهر خدا يك جامعه
 شامل  شهر زمين،از طرف ديگر. اند  عاشق خدا در مسيح، و فرشتگانها ان اعم از انس،همگي

 تعارض ميان شهروندان بنابراين. آن كساني است كه بيش از خدا، عاشق خود و دنيا هستند
 آحاد اين دو با يكديگر ، در اين دنيا،حال بااين. رسد  مي قطعي به نظر،اين دو شهر

 ي نه شهر زميني با دولت يا جامعه.  در روز داوري خواهد بودها آن تمايز كامل  واند آميخته
 مدني ي  زيرا شهروندان شهر خدا نيز به جامعه،مدني يكي است و نه شهر خدا با كليسا

  كليسا ممكن است از ايمان منحرف شود و به سعادت ابدي نائل نشودعالوه به ،تعلق دارند
  .)140: ، ص3(

 ، همواره شهرونداني براي اين دو شهر بوده است،رچند از ابتداي تاريخ هبنابراين
بر اساس آنچه آگوستين . مرزهاي اين دو شهر در اين دنيا مجازي است و تحقق آن نسبي

 بيان نموده» جدايي دو شهر در داوري واپسين«  تحت عنوانشهر خدادر كتاب بيستم 
هر خدا در روزي است به نام ظهور دوم  جدايي حقيقي اين دو شهر و تحقق تام شاست،
  .مسيح

   فاضلهي مدينه. 2. 6
 اسالمي بود و اعتقاد داشت كه تمام علوم و ي سس فلسفهؤفارابي از آن جهت كه م«

فضايل بايد تابع فلسفه و فضايل نظري باشد، مدينه و مناسبات مردمان و نواميس حاكم بر 
اي كه او   بر اساس فلسفه قرار داد، اما مدينهاين مناسبات و فضايل و صنايع اهل مدينه را

 جهت كه ي فاضله از آنها هشود كه مدين  مي تصورمعموالً. هرگز محقق نشد طرح كرده بود
 فارابي عقلي است و نه وهمي و ي  فاضلهي شود، اما مدينه  نميوهمي و خيالي است متحقق

 فارابي نبود ي  فاضلهي مدينه نيافتنتحقق  علت رسد كه  مي به نظر.)296:  ص،6( »خيالي
  .وجود دارددر آينده واره هم آن بنابراين امكان تحقق ،رئيس فاضل بوده است

  تطبيق. 3. 6
توان گفت كه وجه   مي،با توجه به مطالب باال و آنچه در مورد رئيس مدينه مطرح شد

 و به اند ه فاضلي مشترك هر دو در اين است كه در انتظار تحقق كامل شهر خدا يا مدينه
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 اما تفاوت در اين است كه امكان تحقق ؛دانند  ميآن اين دواز  نهايي را ي  غلبه،عبارت ديگر

 كامل رئيس ي  فارابي در اين دنيا وجود دارد و آن در صورت وجود نمونهي  فاضلهي مدينه
  آگوستين تحقق كامل شهر خدا را در روزكه درحالي ، است)امام يا نبي(  فاضلهي مدينه

  .داند  ميداوري واپسين، ظهور دوم مسيح،
  

   فرجام شهروندان.7
  »شهر خدا«در . 1. 7

آگوستين در آخرين فصل كتاب، صحبت از سعادت : شهروندان شهر خدا. 1. 1. 7
ابديت آن سعادت از اين باب نيست كه مدتي « :گويداو مي. كند  مي شهر خداي جاودانه

رانجام به پايان خواهد رسيد؛ بلكه از اين باب است كه  بسيار طوالني ادامه خواهد يافت و س
ها با در آن زندگي انسان ).1041: ، ص2(» سلطنت او را نهايت نخواهد بود: گويدانجيل مي

فرشتگان در سعادت برار خواهند بود و براي اولين بار واجد چيزهايي خواهند شد كه تا آن 
البته . ي است كه خداوند از پيش داده استااند و اين وعدهزمان فقط فرشتگان داشته

توان گفت آرامش حقيقي در اما مي. حقيقت اين سعادت ابدي براي ما قابل درك نيست
: همان، ص(» زيرا هيچ كس از خودش يا ديگري مخالفتي نخواهد ديد«آنجا خواهد بود 

هنگامي « : دبينند و به ستايش او مشغول  خواهند شجا همه خداوند را مي در آن) 1106
كه جسم فسادناپذير شود، همه اعضا و جوارحي كه اكنون به امور ضروري مختلف 

  .)1107: همان ص(» اند، به ستايش خدا مشغول خواهند شد مشغول
كند و به آگوستين در اين كتاب شبهات مختلف درباره رستاخيز را به تفصيل بيان مي

 انكار معاد جسماني و رستگاري جسم همراه ترين شبهاتيكي از مهم. پردازدها ميرد آن
يكي . وي معتقد است براي اثبات آن، داليل كافي هست. روح براي شهروندان شهر خداست

ما معجزات فراواني ديده ايم و شنيده . تواند معجزه خداوند باشداز داليل اين است كه مي
س، كشاورزي گرفتار ارواح دانيم زني مبتال به سرطان سينه، پزشكي مبتال به نقرمي: ايم

بنابر . خبيثه و كمدين ساخورده اي مبتال به فتق، همگي با انجام غسل تعميد شفا يافتند
ي خداوند است كه او معتقد است اراده). 94: ، ص17(اين رستاخيز ابدان نيز معجزه است 

 اراده اگر همان خدايي كه اين موجودات را آفريده است،« : سازدهر چيزي را ممكن مي
تواند از آن كند كه اجسام زميني به سوي اجسام آسماني باال روند، هيچ چيزي نمي

بنابراين اجسام مرده هر اندازه هم كه آسيب ديده باشند، ). 1046: ، ص2(»جلوگيري كند
جسم در آن هنگام نه حيواني، بلكه «البته . شوندبا قدرت مطلقه الهي دوباره زنده مي
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اي جسماني خواهد داشت، از هر نوع فساد جسماني  و با اينكه مادهروحاني خواهد بود
  ).1094: ، ص2(» مصون خواهد بود

ي فرجام كتاب بيست و يكم به طور كلي درباره:  شهروندان شهر زميني.2. 1. 7
ها در كنار شيطان و در آتش دوزخ تا ابد گرفتار خواهند شهروندان شهر زميني است كه آن

توانند در عذاب پردازد كه اجسام چگونه ميدر اينجا به اثبات اين مسئله ميآگوستين . بود
هاي زيادي از طبيعت وي در پاسخ به مخالفان اين عقيده نمونه. ابدي بمانند و نابود نشوند

تواند دست خود را بدون هاي آب گرمي كه هيچ كس نميدر چشمه«براي مثال . آوردمي
شود كه نه تنها آنجا بدون آسيب ديدن ، نوعي كرم يافت ميها فروبردآسيب ديدن در آن

نمونه ديگر ). 984: همان، ص(»تواند جاي ديگر زندگي كندكند، بلكه نميزندگي مي
هاي ي سيسيل از زمانهاي معروف جزيرهو اگر برخي كوه«: ي سيسيل استهاي جزيره كوه

شويم اند، ما به طور كافي قانع مياندهبسيار دور تا كنون پيوسته روي آتش بوده و برقرار م
  ).987: همان، ص( »شودسوزد، نابود نميكه هر چه مي

  » فاضلهي  اهل مدينهيآرا«. 2. 7
 فاضله ي  مردم مدينه،طور كه اشاره شد همان:  فاضلهي شهروندان مدينه. 1. 2. 7

مخصوص به ري كه امور ديگهم  دارند كه همه بايد بدانند و عمل كنند و ي مشتركهم امور
در اثر .  عمل به اين دو امر استي در گروها آن خاص است و سعادت ي هر رتبه و طبقه

و تكرار و  شود  مي خاصيي  و ملكات نفساني فاضلههيأتانجام اين اعمال، هر فردي داراي 
 نمايد و همواره به فضيلت او  ميتر و برتر  و ملكات او را قويهيأت مداومت اين اعمالْ

 ،نمايند تا در نهايت  مي فاضله مسير كمال را طيي  شهروندان مدينه،ترتيب اين به. افزايد مي
 نه با از بين رفتن ،نياز گردند و در نتيجه اي از كمال برسند كه از تعلق به ماده بي به مرتبه

 نفوس ،ترتيب بدين.  نه حتي در هنگام وجود ماده بدان محتاج باشند،ماده از بين روند
  .)292 -289:،صص10( فاضله پس از مرگ در سعادت ابدي خواهند بودي وندان مدينهشهر

نفوس : فرجام شهروندان مدن جاهليه و مبدله: شهروندان مدن غير فاضله. 2. 2. 7
 اينان لذات مادي و دنيوي را ،رود، چه  مي جسمشان از بينه همرا، بهاينان پس از مرگ

 ها آن تن در مقايسه با نفس آنان هيچ كمال وجودي  واند ين سعادت حقيقي نمودهنش جاي
 اما آن را مبدل اند شناخته  مي فاضله راي چون سعادت حقيقي و آرا،آنانساي ؤ اما ر،ندارد

  .، به عذاب ابدي گرفتار خواهند شداند ساخته و قوم خود را گمراه نموده
اني گرفتار خواهد نفوس اين مردمان در عذاب جاود:  فاسقهي فرجام شهروندان مدينه

 هيأت فاضله و فاسقه در عذاب و آزار خواهند بود؛ هيأتشد و همواره از كشمكش ميان دو 
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 كه رو ازآن فاسقه هيأت و اند شناخته  ميا آراء و عقايد فاضله راددر ابت ها آن كه رو ازآنفاضله 

  .)201 - 200: ، صص6( اند زين آن نمودهگ و اعمال فاسق را جاياند بدان عمل ننموده
  سعادت را به خوبيكه درحاليرئيس اين مدينه  : ضالهي فرجام شهروندان مدينه

 فاسقه را ي  مردمان را گمراه نموده است و بنابراين فرجام شهروندان مدينه،شناخته مي
هالكت و نابودي  اند  كه توسط او گمراه شدهمردمان اين مدينهفرجام اما . خواهد داشت

  .)304 :، صهمان( است
 فاضله هر دو جاودانه در بهشت ي شهروندان شهر خدا و مردم مدينه: تطبيق. 3. 2. 7

 جاودانه در ؛ متبدله استي  شهر زميني مانند رؤساي مدينهفرجام شهروندانِ. خواهند بود
 متبدله و ساير مدن غير فاضله هالكت و نابودي نفس به هنگام ي اما شهروندان مدينه. آتش

 چه بر مبناي ، فلسفي دارد تا كالم اسالميي صبغهجا بيشتر   فارابي در اينتفكر. مرگ است
 نفوس در ي رود و همه  نمي با مرگ تن براي هميشه از بينفس انسانيكالم اسالمي، هيچ ن

 به مناسبت ، چه؛ كالمي داردي  صبغه آگوستين كامالًكه درحالي ،شوند  ميرستاخيز حاضر
  .پردازد  مي در آتش جهنمكاران گنهاني و چگونگي جاودانگي  به اثبات معاد جسم،اين بحث

  

  گيري نتيجه. 8
فارابي معناي :  به دو معناي متفاوت به كار رفته است،شهر يا مدينه در اين دو اثر -

در نظر آگوستين، شهر هرگز محدود به مكان خاصي اما ،  استرا مراد كرده متداول آن
 .عقيده است ي همها اناي از انس  مجموعه،و در واقع بلكه مرزهاي آن مجازي است ،نيست
  برجسته و يا رئيس فاضلدار دين يك حكومت در بررسي مفهوم عدالت، نقش و تأثير -
 داند كه در اثر حكومت يك دولت مسيحي اجرا  ميآگوستين عدالت را فضيلتي. شود مي
 .داند  ميمدينهرا منوط به وجود رئيس فاضل در  شود و فارابي نيز اجراي آن مي

شود؛   ميمنجر به تفاوت در مفهوم سعادت نيز، تفاوت در مفهوم شهر از نظر دو متفكر -
اما . داند  نميآگوستين تكيه بر سعادت فردي دارد و فارابي آن را جداي از سعادت جمعي

هر دو متفكر معتقد به نقش اراده و انتخاب انسان در رسيدن به سعادت و همچنين اهميت 
 .ندا زوم ايمان توأم با عمل صالحو ل

 دو ،بر اين اساس. ي كتاب مقدس استها همباني نظري آگوستين در اين كتاب، آموز
مبناي فارابي نيز طبيعت انسان . شوند  مي مبناي دو شهر خدا و زمينگونه طبيعت انساني

 يك فيلسوف  بيشتر از منظر،اما فارابي در اين كتاب. الطبع است  از آن جهت كه مدني،است
 . فاضله پرداخته استي  مدينهويژه به سياسي و ي و نه متكلم به طرح فلسفه
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 ها آندو متفكر و همچنين مباني نظري   مفهوم شهر نزد ايني بر اساس آنچه درباره -

 كه درحالي: شود  ميذكر شد، اختالف در نظام حاكم در اين دو نظام سياسي مشخص
پردازد،   مياحوال شهروندان اين دو شهر در طول تاريخ ع وآگوستين به شرح و توصيف اوضا
 . و شرايط رئيس مدينه توجه داردها فارابي بيشتر به توصيف ويژگي

 شهرونداني از شهر خدا ، آگوستين بر شهروندان است و در هر زماني  كه تكيهجا آناز 
 ي  فاضلهي مدينه اما ،، شهر خدا همواره به طور نسبي تحقق يافته استاند وجود داشته

 بر خالف ، آگوستين. امكان تحقق تام هر دو وجود دارد؛ البتهفارابي چنين نبوده است
 .داند  ميرا در روز داوري واپسين صراحت به اين مطلب اشاره دارد و آن  به،فارابي
 فلسفي فارابي بار ديگر در بحث فرجام شهروندان ي  كالمي آگوستين و صبغهي صبغه -

هر دو به سعادت ابدي و زندگي جاودانه در بهشت براي كه  بااينود؛ ش  ميمشخص
 نظر اختالف فرجام شهروندان ديگر ي ، دربارهمعتقدند  فاضلهي شهروندان شهر خدا و مدينه

د؛ آگوستين معتقد به رستاخيز جسماني حتي براي گناهكاران است و فارابي معتقد ندار
  .س از مرگ از بين خواهد رفتاست كه حتي نفوس برخي از گناهكاران پ

  

ها يادداشت  
1. Polis                          2. Civitas 

  

  منابع
 دفتر پژوهش و نشر سهروردي، :، ترجمه سايه ميثمي، تهراناعترافات، )1380(آگوستين، قديس،. 1

  .چلپ دوم
  

گاه اديان و مذاهب،  انتشارات دانش:، ترجمه حسين توفيقي، قمشهر خدا، )1392(، -----------. 2
  .چاپ دوم

  

، 34، ش كيهان انديشه، ترجمه سيد علي حقي، »آگوستين«، )1369(امائورر، آرماند، . 3
  .سسه كيهانؤ م:، قم125-142صص

  

 سازمان مطالعه و :، تهرانتاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانس، )1389(ايلخاني، محمد، . 4
  ).تسم(ها  تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

فصلنامه ، »نسبت خود و قدرت سياسي در انديشه سنت آگوستين«، )1383(توانا، محمد، . 5
، تهران، پژوهشكده علوم انساني و مطالعات 22-45، صص5،شتخصصي پژوهشي سياست نظري

  .اجتماعي جهاد دانشگاهي
  

  . انتشارات طرح نو:، تهرانفارابي، )1374(داوري اردكاني، رضا، . 6
 



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  90
  . انتشارات دانشگاه تهران:، تهراننگاهي ديگر به تاريخ فلسفه اسالمي، )1388(، -------------. 7

 

  . انتشارات كوثر:، تهرانزوال انديشه سياسي در ايران، )1386(طباطبائي، سيد جواد، . 8
 

 انتشارات :، ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهران تاريخ فلسفه در جهان اسالم،)1373(فاخوري، حنا، . 9
  .ي فرهنگيعلم

  

 :، ترجمه جعفر سجادي، تهرانهاي اهل مدينه فاضله انديشه، )1361(فارابي، ابونصر محمد،. 10
  .انتشارات طهوري

 

  . انتشارات الزّهرا، چاپ دوم:، تهرانهفصول منتزع، )1405(، --------------. 11
  

  . انتشارات الزّهرا: تهرانالملقب بمبادي الموجودات،: ه المدنيهالسياس، )1408(، ------------. 12
  

 ترجمه دوازده رساله از آثار معلم ثاني، :رسائل فلسفي فارابي، )1387(، --------------. 13
  . انتشارات علمي و فرهنگي:ترجمه سعيد رحيميان، تهران

  

 مركز نشر :ترجمه فارسي، تهران: سير فلسفه در جهان اسالم، )1372(فخري، ماجد، . 14
  .دانشگاهي

  

، 3، شاطالعات حكمت و معرفت، ترجمه نغمه پروان، »شهر خدا«، )1389(كالرك، ماري، . 15
  .سسه اطالعاتؤ م:، تهران54-58صص

  

مباني و شرايط امكان تطبيق ميان فلسفه مدرسي مسيحي با «، )1387(كرباسي زاده، علي، . 16
 پژوهشگاه علوم :تهرانمجموعه مقاالت نشست تخصصي مطالعات تطبيقي، ، در »حكمت اسالمي

  .انساني و مطالعات فرهنگي
  

 :، ترجمه محمد بقائي، تهرانشرح فلسفه و آثار برگزيده آگوستين قديس، )1383(لئودلي،. 17
  .سازمان چاپ و انتشارات اقبال

  

  . انتشارات امير كبير:مجموعه مقاالت، تهران: فلسفه در قرون وسطي، )1379(مجتهدي، كريم، . 18
 

  . بوستان كتاب:، قمانديشه سياسي فارابي، )1380(، محسن، مهاجرنيا. 19
  

20. Augustine, Aurelius (St. Augustine), (2010), On the Free Choice of 
the Will, on Grace and Free Choice, and Other Writings, King, Peter, 
Cambridge:  Cambridge University Press. 
21. Copleston, Fredrick, (2003), History of Philosophy (Medieval 
Philosophy), V2, London-New York: Continuum. 
 

22. Dyson, Robert, (2005), St Augustine of Hippo (The Christian 
Transformation of Political Philosophy), London: Continuum 
International Publishing Group. 


