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 چکيده
جهان اسالم، فارابی، در علم مدنی خود، با رویکرد عقلـی بـه بررسـی حیـات اجتمـاعی انسـان و ابعـاد         فرهنگفیلسوف 

ارتبـاطی فـارابی، چرایـی ارتبـاط انسـانی هماننـد        - پرداخته است. در اندیشۀ فرهنگـی  - ازجمله ارتباطات - گوناگون آن 
چگونگی ارتباطات انسانی و مطالعۀ تحلیلی آثار او نشان می دهـد   چگونگی آن اهمیت دارد و پرسش از چیستی، چرایی و

هـا بـراي تفهـیم و مبادلـۀ معنـا بـین       کارگیري نشانههنر ساختن و به» ارتباطات«در کانون توجه او قرار داشته و » معنا«
امـت (جامعـه)   بخش سـاختار اجتمـاعی یـا    که سازندة نظام معنایی یا ملت (فرهنگ) و تعین» است» دیگري«و » خود«

رو، او بین ارتباطات، فرهنگ و جامعه پیوند برقرار نموده، تحول الگوي ارتباطی را موجب دگرگونی فرهنگـی و  است. ازاین
اش در علـم مـدنی،   شناسی جوامع را نیز مبتنی بر الگـوي ارتبـاطی دانسـته، دغدغـۀ اصـلی     داند. فارابی گونهاجتماعی می

یعنـی معنـاي یقینـی ـ و تبیـین        - » معنـا «ترین روي، او با شناسایی کاملنی است. بدینترسیم بهترین نوع جامعۀ انسا
  کند.اي را تصویر میبهترین شکل ارتباط ـ یعنی ارتباط برهانی ـ چنین جامعه
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  مقدمه
منجر شده، اما شـناخت  » ارتباطات«تمدن غربی، به ظهور نظریۀ هرچند ایدة ارتباطات در دوران نوین در 

هـاي بشـري بـوده    ماهیت، چیستی و چگونگی ارتباطات انسانی همواره دغدغۀ متفکران در همـۀ تمـدن  
است. در تمدن غربی، دانش ارتباطات در یک قرن اخیر، در چند مسیر اصـلی تـداوم یافتـه و مکاتـب و     

پـردازي حـاکی   این تنوع نظریـه  .)132، ص 1999(گریک،  داده استهاي فکري متعددي را شکل سنت
هـاي نظـري ارتباطـات    است. نگاهی انتقادي به مکاتب، سـنت » ارتباط انسانی«از چندبعدي بودن پدیدة 

هـاي  پردازي در این حوزه، در یک محـیط سـکوالر و بـر اسـاس اندیشـه     دهد. نظریهموجود را نشان می
گرایانه به ارتباطات بوده اسـت.  صورت گرفته است و حاصل آن نگاهی تقلیل لیبرالیستی و سکوالریستی

ارتباطات از منظر دین، عرفان، فلسفه و حکمت اسالمی، با نگاه امروزي علم ارتباطـات در غـرب کـامالً    
رو، ضرورت دارد ارتباطات با رویکـرد اسـالمی و از منظـر    ). ازاین11، ص 1388متفاوت است (موالنا، 

ن مسلمان نیز بازخوانی شود. مطالعه و بازخوانی اندیشۀ ارتبـاطی متفکـران مسـلمان بـراي تولیـد      متفکرا
معتقـد اسـت، مطالعـۀ     موالنـا گونه کـه  هاي بومی در حوزة ارتباطات، اهمیت فراوانی دارد و هماننظریه

هـاي متـداول   ههمـۀ نظریـ   فـارابی ، سـینا ابـن ، مولـوي ارتباطات از منظر اسالم و متفکران مسلمان، مثـل  
 فـارابی هـاي  در ایـن میـان، اندیشـه    ).12، ص 1390رانـد (موالنـا،   ارتباطات در غرب را به حاشیه مـی 

 دهـد می نشان فارابی اي دارد. بررسی میراث فکريعنوان فیلسوف مؤسس فلسفۀ اسالمی اهمیت ویژهبه
  است. بوده »انسانی ارتباطات« مهم در نظر او، موضوعات از که یکی

 - ـ هرچنـد تـاکنون اصـالً محـل توجـه نبـوده         فارابیدر این مقاله، با مسلم دانستن اندیشۀ ارتباطی 
رو، ازایـن  .شود بنديصورت ارتباطات، امروز ـ دانش  زبان به ثانی معلم ارتباطی شده است نظریۀ تالش

نـه ممکـن اسـت؟    ، ارتباطات انسانی چگوفارابیبه دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که در اندیشۀ 
در » تحلیـل «) استفاده شده اسـت.  Analytical Studies» (مطالعات تحلیلی«شناسی بدین منظور، از روش

تـر  دستیابی به کارکرد واحدهاي کوچـک «، و در اصطالح، عبارت است از: »بازخرد کردن«معناي لغت، به
ي تبدیل شده بود، دوباره خـرد کنـیم   ا؛ یعنی چیزي را که قبالً سرهم  و به مجموعه»تردرون واحد بزرگ

هـاي مطالعـه،   اي و گونههاي تحلیل بر اساس دانش زمینهتا نقش اجزا و کل را شناسایی کنیم. البته روش
شناسـی،  شناسی، نشـانه هایی همچون معناشناسی، کاربردشناسی، روایتبسیار متنوع است و شامل روش

شـود. امـا بنیـان همگـی بـر اسـاس       و تحلیل منطقی میتحیل گفتمان، تحلیل شخصیت، تحلیل معنایی، 
). در 156، ص1391میـان اجزاسـت (پـاکتچی،    » تراکمی«و » شناختیجاي«، »معناشناختی«گانۀ روابط سه
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کوشد بـا شناسـایی   است، محقق می فارابیروکه هدف تحقیق دستیابی به نظریۀ ارتباطی آناین جستار، از
و الگـوي سـاخت (انتخـاب و ترکیـب) آنهـا، اسـاس روابـط        » ارتبـاط «دهنـدة  هاي تشکیلاجزا و مؤلفه

  را به دست آورد. فارابیمعناشناختی در نظام فکري 

  . علم مدني فارابي: تحليل عقلي اجتماع، فرهنگ و ارتباطات۱
ق) فیلسوف فرهنـگ اسـت   339- 259( ابونصر محمدبن محمد فارابىشک در میان متفکران مسلمان، بی

اش، در فضـاي خـاص ارتباطـات    گیـري شخصـیت علمـی   تنها شکل)؛ چراکه نه1381ی، (داوري اردکان
و  افالطونهاي فلسفی فرهنگی ایران قرن سوم و چهارم هجري رخ داده است و در این فضا با اندیشهمیان

اش، بخـش  در نظـام فلسـفی  » اجتمـاع «و » فرهنگ«، »معنی«سبب اهمیت ویژة آشنا شده، بلکه به ارسطو
را به تحلیل عقلی مفاهیم  آراء اهل المدینۀ الفاضله، الکتاب المله و کتاب الحروفویژه وسیعی از آثار او به

علم «بعاد و عناصر آن را دانش بررسی عقلی اجتماع انسانی و ا فارابیمربوط به آنها اختصاص داده است. 
است؛ » جهان ارادة انسانی«هاي حکمت عملی است که موضوع آن نامد. این علم یکی از شاخهمی» مدنی

زیرا الهیات یا حکمت نظري، که شامل متافیزیک، علوم ریاضی و علوم طبیعی است، به کاوش برهانی در 
شوند. اما حکمت عملی با عمل انسانی یافت می نظر از اراده وپردازد که با صرفوجود یا موجوداتی می

یابند. این موضـوعات  پردازد که از مسیر اراده و عمل انسانی تحقق میاي برهانی، به موضوعاتی میشیوه
» علم مدنی«و » تدبیر منزل«، »اخالق«هاي شوند و دانشدر سه سطح فردي، گروهی و اجتماعی محقق می

مصالح جماعتى است که بر ه علم ب ،ر حقیقت، علم مدنی دفارابید. از نظر دهن(سیاست مدن) را شکل می
دانـش  «انـد. علـم مـدنی همـان     و سرزمینى اجتماع کرده در شهر خودزندگى  و بهتر کردنمبناى تعاون 

اگوسـت  و  »انسانیعلوم «آن را  دیلتاي ،است که در دوران معاصر ارسطو» دانش شهرنشینی«یا » سیاست
در » افعال انسـانی «مدنی  روي، موضوع علم). بدین159، ص 1389(دیلتاي، نام نهاد» شناسیجامعه« کنت

ها و سطوح آن است و اعم از دانش سیاست امروزي است و ـ همانگونه کـه در ادامـه   همۀ اشکال، زمینه
  پردازد.و کنش ارتباطی انسان می خواهد آمد ـ این علم به بررسی فعل

  ساني در علم مدني. ماهيت ارتباطات ان۲
پـردازان ارتبـاطی تبیـین چگـونگی     دهد دغدغۀ اصلی نظریههاي ارتباطات انسانی نشان میبررسی نظریه

چگونـه فرسـتنده بـا    «گویی به این پرسش بنیادین که تکوین ارتباطات انسانی بوده است. آنان براي پاسخ
هـاي  هـاي نظـري خـود، پاسـخ    با توجه بـه زمینـه  » کند؟ارتباط برقرار می "دیگري"با  "خود"گیرنده یا 
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هـاي هفـت سـنت اصـلی     هاي نظـري ارتباطـات، پاسـخ   بندي سنتدر طبقه کریگمتفاوتی ارائه کردند. 
). یکـی از ابعـاد مهـم و بنیـادین ارتباطـات      75- 74، ص 1999ارتباطات را خالصه کرده است (گریک، 

تکـوین ارتباطـات   » کنـد؟ نوع خود ارتباط برقرار مـی چرا انسان با هم«است:  پرسش از چرایی ارتباطات
ویژه آنکه ارتباط کنش اختیـاري و ارادي  عالوه بر ماده، صورت و فاعل، نیازمند علت غایی نیز هست، به

یکـی   )motivation» (انگیزه«با اذعان به این نکته، معتقد است:  گریفینرو، غایتی دارد. انسان است و ازاین
ها و اهداف تصویرشده در نظریـۀ ارتبـاطی معاصـر،    از مفاهیم اصلی ارتباطات است. او ضمن نقل انگیزه

). Control)، کنتـرل ( Achievement)، موفقیـت ( Affiliationمثل نیازهاي اولیۀ اجتماعی به برقـراري پیونـد (  
کنـد  )، و مانند آن، در پایان تأکید میAnxiety)، نگرانی (Uncertaintyعالقه فراوان به کاهش عدم اطمینان (

آیـد؛ زیـرا   هاي یک انسان به خاطر این اهداف است به نظـر بسـیار خودخواهانـه مـی    که اگر تمام ارتباط
). ریشـۀ  475- 474، ص 2011نهند (سـریفیفین،  کلی کنار میرا به» مقاومت«یا » مسئولیت«مانند مفاهیمی

ها جست. بر این اساس، نخسـتین جـزء نظریـۀ ارتبـاطی     اسی این نظریهشناین امر را باید در مبانی انسان
  وجو نمود.را باید در فهم چرایی ارتباطات در علم مدنی جست فارابی

  الف. چرايي ارتباطات در علم مدني
ـاعی، نسـبت   زندگی تشکیل علت دربارة اما است، افالطوندر علم مدنی، خود متأثر از  هرچند فارابی  بـه  اجتم

ـایی بـه  کـس هـیچ  کـه  شـود می پیدا علت بدین شهر« :گویدمی افالطون. دارد نوآورياو   همـۀ  توانـد نمـی  تنه
 مسـکن  خـوراك،  بـه  ترتیبـ  نیاز  سپسـ  به  او »نیازمندیم. یکدیگر به همه ما بلکه کند، آماده را خود مایحتاج

ـاعی  زنـدگی  تشـکیل  در انسان اساسی نیازهايعنوان به را پوشاك و ـا  توضـیح  بـه  کـرده،  مطـرح  اشاجتم  آنه
ـاعی، یعنـی     تردید بنیان کوچکگویی به نیاز جنسی نیز بیپاسخ .پردازدمی ـانواده «تـرین واحـد اجتم  اسـت » خ

، غریزة گرسنگی و جنسی محـرك کـنش   افالطوندر حقیقت، از نگاه  .)869- 868، ص 2، ج1380افالطون، (
 فلسـفی  تحلیـل  ماهیـت  کـه  دیگـر،  کنندةتعیین عامل یک ودنافز با البته تحلیل این هاست. شبیهارتباطی انسان

 گوید:وجود دارد. او می ثانی معلم سازد، در کالممی متمایز آن افالطونی نوع از کامالً را زمینه این در فارابی
 برتـرین  به نیل در و هم خود وجودي قوام در هم که اندشده آفریده طبیعتی و سرشت بر آدمیان از هریک

باشـد،   امـور  همـۀ  انجام متکفّل تواندنمی تنهاییبه هریک که بسیارند اموري محتاج خود، ممکن کماالت
 آن مایحتـاج  از امـري  انجـام  افراد آن باید متکفّل از هریک که احتیاج است گروهی به آن، انجام در بلکه

ـبب  بدین. است وضع و حال بدین دیگر افراد از هریک به نسبت انسانی افراد از هریک و گردد،  اسـت  س
 ممکـن  اسـت  نهـاده  او بـراي  اشطبیعی فطرت که کمالی بدان وصول انسان افراد از فردي هیچ براي که

 .)117 ، ص1991 فارابی،( اجتماع واسطۀ به مگر گردد،نمی
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 کـه  اسـت  ایـن  در افالطون تحلیل به نسبت مزبور تحلیل امتیاز: نویسدمی تفاوت این تبیین در داوري زادهتقی
 بـه  آن از کـه  بشـر،  طبیعـی  نیاز بر عالوه انسان، اجتماعی زندگی گیري کنش اجتماعی وشکل تعلیل در فارابی

ـال « به آن از که خود، نوعهم به هاانسان فطري نیاز به کرده است، تعبیر مایحتاج ـال « و »خـواهی کم  »جـویی کم
ـان  جمعـی  حیات ،فارابی نظر از که است سبب بدین مزبور عامل افزودن. دارد تصریح نیز برده نام ـا انس ـا  ه  تنه

ـا  غریـزي  و حیـوانی  و جسـمانی  صـرفاً  نیازهاي از منبعث و مستند ـایالت  در همچنـین  بلکـه  نیسـت،  آنه  تم
  ).1385زاده داوري، دارد (تقی ریشه نیز آنان خواهانۀکمال و بشردوستانه دگرخواهانه،

ـانی) را بسـتر شـکل   براساس مبانی انسان فارابیدر حقیقت،  گیـري  شناختی خود، فطرت (خلقت ویژة انس
ـاي برخاسـته از غریـزة       دانـد. بـه  کنش اجتماعی و ساخت جهان اجتماعی مـی  ـامع نیازه ـارت دیگـر، او ج عب

ـات        ـاطی) یعنـی فطـرت را علـت برقـراري ارتباط گرسنگی و غریزة جنسی و غریزة دیگرخواهی (غریزة ارتب
ـا ایـن        می انسانی ـاع ممکـن نیسـت. ام ـاط و اجتم داند. تأمین نیازهاي مادي ضروري زندگی انسان بـدون ارتب

ـا)   ویژگی، منحصر به زندگی اجتماعی انسان ها هم نیست، بلکه برخی موجودات اجتماعی دیگر (مثـل زنبوره
ـان موجـودات   شان را تأمین کنند. اما ویژگی گرتوانند نیازهاي حیاتینیز با زندگی اجتماعی می وه انسانی در می

ـال    جـویی در تبیـین   زنده، آن است که رسیدن به کمالت وجودي آنان جز در جمع امکان ندارد. توجـه بـه کم
ـان   ، ارتباطات از خویشتن و شناخت خویش آغاز مـی فارابیدهد در نگاه زندگی اجتماعی نشان می شـود. انس

ـا دیگـري کشـیده      با آگاهی از اینکه کمالی دارد و راه رسیدن به آ ـاط ب ن تعامل اجتماعی است، به برقـراري ارتب
رو، انگیزة ارتباطات خودخواهانه نیست، بلکه کنشگر به سبب احساس مسئولیتی کـه نسـبت بـه    شود. ازاینمی

ـاط کشـیده مـی     یابی میخود و دیگري در مسیر کمال ـات     کند، بـه برقـراري ارتب شـود. در ایـن تحلیـل، ارتباط
  یابدـ  زیربناي همۀ سطوح ارتباطی است.در خودآگاهی تجلی می فرديـ  کهدرون
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  ب. چگونگي ارتباطات در علم مدني
 فـارابی پس از روشن شدن چرایی ارتباطات، براي تبیین چیستی آن، باید فرایند ارتباطی نیز تحلیل شود. 

در تبیین چگونگی ارتباطات، به نخستین صورت ارتباطات یعنی ارتباطات شفاهی (کالمی) توجه کـرده  
شـناختی  و به تحلیل عقلی چگونگی پیدایش زبان پرداخته است. البته در این مرحله نیز او از مبانی انسان

، کـه  »فطـرت «براساس  گرکنش کند کهپیدا می گونه تحققاین گوید: کنش انسانیگیرد و میخود بهره می
 جهـت ایجـاد   در دارد؛ یعنی حرکـت کنشـگر  » تحرك خاص«دارد،  همراه خود به با ذاتی سرمایۀ مثابۀبه

 نفسـانی  و جسمانی نفسانی خود است. حرکات و استفاده از نیروهاي جسمانی با متناسب با آن و اعمال
 و اعضـا  دیگـر،  عبارتبه. گیردمی ورتص است ترآسان آنچه به بخشیدن تحقق براي کنشگر نیز پیوسته

 و طبیعـی  حرکات ،»اسهل انتخاب« اصل پرتو در و ذاتی فطرت اساس بر روانی نیروهاي حتی و جوارح
سازي و نهادینـه شـدن   یعنی درونی» اعتیاد«کنشگر را به  تحرکات آن تکرار .دهندمی انجام را خود ارادي

 .)135 ، ص1986فارابی، (رساند روانی) می خلقیات علمی و ملکات (رسیدن به
، »فطـرت «بـا مالحظـۀ اصـول چهارگانـۀ      را زبـان  پیدایش فارابی :ايها و نظام نشانهالف. ظهور نشانه

 آنچـه  اظهـار  بـه  و احتیـاج  »دیگري«فرد به » توجه«، براساس »اعتیاد«و » انتخاب اسهل«، »تحرّك خاص«
شـود.  کند. این امر ابتدا با اشاره و سپس با ایجاد صـوت انجـام مـی   می تبیین است، انسان افراد ضمیر در

کنـد و عالقـه دارد آن را بـه    ریشۀ این نیازمندي در فطرت انسانی است؛ یعنی فـرد معنـایی را درك مـی   
دیگري بفهماند و او را نیز در درك معنا با خود سهیم کند؛ زیرا گرایش به دیگـري در فطـرت او وجـود    

رو، فـرد  اش نیز اقتضاي اشتراك معنایی و زندگی جمعی را دارد. ازاینن به کماالت وجوديدارد و رسید
خواهد به دیگـري بفهمانـد، ابتـدا از اشـاره اسـتفاده      براي معنایی که در ضمیرش حادث شده است و می

بـرد.  یکـار مـ  که مخاطبش به او توجه کرده، او را ببیند ـ سپس نشـانۀ صـوتی را بـه   کند ـ در صورتی می
هـاي  تدریج، توافق بر سر نشانهکند و بهشنونده بعداً نیز هنگام تخاطب با او، از همان نشانۀ او استفاده می

 کننـد گـذاري مـی  ها جهان پیرامون کنشگران را نشـانه گیرد. نشانهدال بر معانی و تفهیم و تفاهم شکل می
 )ما فی ضمیره أو مقصـوده صود او از معنا (دهد مقنشان می فارابی. دقت در بیان )137- 136همان، ص (

ابتدا معانی محسوس است. کنشگر ابتدا چیزي را دیده یا شنیده یا استشمام کـرده یـا چشـیده یـا لمـس      
از  داللـت،  و سـپس بـراي   اشـارات  بـه  کنـد؛ ابتـدا  کرده است. براي بیان این معنا، به دیگري توجـه مـی  

شود و به تـدریج،  حروف و الفاظ اولیه) جایگزین اشارات میتدریج، عالمات (گیرد. بهعالمات بهره می
  گیرد.هاي دال بر معقوالت (معانی کلی) شکل مینشانه
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ویژه معـانی معقـول کـه از معـانی محسـوس      اما عالمات محدودند و براي داللت بر همۀ معانی ـ به 
جمـالت)   و رکیبی شنیداري (کلماتهاي تنشانه تدریج با ترکیب آنها،به کنند،کفایت نمی - اندانتزاع شده
 ،»خـاص  تحـرّك « ،»ذاتـی  سـرمایۀ « چهارگانـۀ  اصـول  شود و با کاربست و توسعۀ آن براساستولید می

هـا  رسد. علت اخـتالف زبـان  می امت) (زبان هانشانه نظام تکوین سرانجام به ،»اعتیاد« و »اسهل انتخاب«
 .)137- 136همان، ص ( نیز بر همین اساس است

هـا  پیدایش زبان ریشه در ماهیـت فطـري ارتبـاط انسـانی دارد. انسـان      فارابیدر حقیقت، در اندیشۀ 
کنند؛ بدین صورت که فـرد بـراي بیـان معنـا و     اساس نیاز طبیعی و فطري با یکدیگر ارتباط برقرار میبر

متقابـل بـه او، همـان     کند. دیگري نیز با توجهنماید و عالمتی را تولید میتسهیم آن، به دیگري توجه می
گیرد. پذیرش آن عالمت توسط دیگري اعتماد متقابل آنها را موجب کار میعالمت را در ارتباط بعدي به

» دیگري«و » خود«سان، کند. بدینشود و عالمت تبدیل به نشانه شده، زمینۀ تداوم ارتباط را فراهم میمی
یابد طور مستمر ادامه میها بهرسند. فرایند ساخت نشانهبه اشتراك می» نشانۀ دال بر آن«و » معنا«در درك 

پـردازد کـه از آنهـا    بخشی آن میها، فرد یا گروهی به نظمو در این میان، با رشد وضعیت اجتماعی انسان
دهد نشان می فارابیکنند. تبیین هاي جدید را وضع میشود. این افراد نشانهیاد می» واضعان زبان«عنوان به

االذهـانی توسـعه   اي ساخته شده به صورت بـین شود و نظام نشانهاالذهانی ساخته میطور بینها بهنشانه
  یابد. کارکرد اصلی نشانه در زندگی انسانی روزمره، فراهم کردن زمینۀ تفهیم و تفاهم است.می

بـراي   »خود به دیگري متقابل توجه«و  »دیگري به خود توجه« با ارتباطات انسانی آغاز به بیان دیگر،
 تـداوم  شـرط  نیـز  »اعتماد«. گرددنمی آغاز ارتباطات توجهی، چنین و بدون پذیردمی مبادلۀ معنا صورت

در تحلیـل  » معنـا، توجـه، اعتمـاد، نشـانه    «هاي توان با مالحظه اهمیت مؤلفهرو، میازاین .است ارتباطات
ارتباطات یعنی: توجه و اعتماد  متقابـل  «گونه بازسازي کرد: ، تعریف او از ارتباطات را اینفارابیارتباطی 

  ».هابراي تفهیم معنا به کمک نشانه "دیگري"و  "خود"
هـا بـراي   بر این اساس، ارتباطات فرایند ادراك معنا (علم) و تفهـیم آن بـه دیگـري بـا کمـک نشـانه      

همـان معنـا را درك   » دیگـري «شود کـه  ك کامل وقتی حاصل میشک، اشترارسیدن به اشتراك است. بی
رو، چگـونگی  کوشید به او تفهـیم کنـد. ازایـن   درك کرده بود و از طریق ساختن نشانه می» خود«کند که 

  کند.ها نیز اهمیت پیدا میساختن نشانه
او  ارتبـاطی  رویکـرد بـه   که کندمی اشاره مهمی نکتۀ نیز به جامعۀ انسانی سیر تحول در تبیین فارابی

 سـکۀ  ،فـارابی  منظـر  از .هسـت  هـم  صـناعت  نـوعی  ارتباطات او، نگاه در کند.عنصر دیگري اضافه می
کنـد و  بـه معنـایی علـم پیـدا مـی     » خـود « .سـاختن  و دانسـتن  از: است عبارت که دارد رو دو ارتباطات
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گونه نیسـت کـه   یم نماید. البته اینتفه» دیگري«اي تولید کند و همان معنا را به کوشد با صناعتی نشانهمی
اي در درك صناعت تنها در فرایند مبادلۀ معنا حضور داشته باشد، بلکه با مبادلۀ معنا و تکوین نظام نشـانه 

نشـان  » صـناعت «آفرینـی کنـد. تبارشناسـی واژة    تواند حضور داشـته باشـد و نقـش   معنا نیز صناعت می
» متـیس «است و با مفاهیم » هنر«معناي ) یونانی است که بهTechne» (تخنه«دهد که این واژه برگردان می

)Metis و (العقل فع) (»دولیس) «Dolis .(تـک «از ریشـۀ  » تخنـه «) (فریب) رابطه دارد «Tec معنـاي  ) بـه
اي در ادبیـات اسـطوره  » تخنه«ریشه است، اما با آن هم» درودگر«معناي به» تکتون«است و واژه » ساختن«

معناي منفـی آن،  حیلۀ نه به ساختن نیست، بلکه ساختنی همراه با ایجاد فریب و حیله است؛ یونان، صرفاً
سـو، بـر مهـارت و توانـایی در     هاي یونـانی از یـک  در اسطوره» تخنه«رو، اندیشی. ازاینبلکه نوعی چاره

فعـالی کـه قـادر بـه      استفاده از ابزار (قالب یا فن) داللت دارد؛ و از سوي دیگر، بر وهم، خیال و نیز عقل
  ).22، ص 1389ایجاد اعجاب و حیرت در ذهن مخاطبان است (بلخاري، 

گیرد و معتقد اسـت: صـناعت بـا مهـارت، قـوت و      را به همین معنا به کار می» صناعت«واژة  فارابی
. صناعت با عقل فعال نیـز مـرتبط اسـت.    )321ق، ص 1405یاسین، آل( تحصیل زیبایی و نفع پیوند دارد

تـوان  از عقل فعال با تفسیر یونانی (ارسطویی) آن متفاوت است. بـر ایـن اسـاس، مـی     فارابیبته تفسیر ال
ارتباطات هنر ساختن نشانه براي داللـت بـر معناسـت؛ یعنـی در کنـار       فارابی،گفت: در اندیشۀ ارتباطی 

گانۀ توجه، اعتماد، نشانه و معنا، صناعت نیز حضور دارد. بر این اساس، باید گفت: در نگـاه  عناصر چهار
 "دیگـري "و  "خـود "بـین   معنـا  تفهیم و مبادلۀ براي هانشانه کارگیريبه هنر ساختن و ارتباطات« فارابی

  ».درك کرده است» خود«همان معنایی را درك کند که » دیگري«که ايگونههاست، ب
 کند:را ترسیم می فارابینمودار ذیل الگوي ارتباطی 
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شـود  ، ارتباطات با درك معنا آغاز مـی فارابیگونه که گذشت، در اندیشۀ همان ب. درك معنا و مراتب آن:
اي را موجـب  یابد. درك معنـا و نیـاز بـه مبادلـۀ آن تولیـد نظـام نشـانه       و با تسهیم و مبادلۀ آن تداوم می

ها، باید فرایند درك معنا نیز تبیین شود تـا درکـی   رو، عالوه بر فهم چگونگی تکوین نشانهشود. ازاینمی
  جامع از چرایی و چگونگی ارتباطات انسانی فراهم شود.

هـا (مصـوت و مکتـوب) بـراي     ن پیدایش زبان، به این امر اشاره نمود که مـا از نشـانه  در تبیی فارابی
الضـمیر) و ذهـن   کنیم از سنخ لفظ و نشانه نیسـت، بلکـه در درون مـا (مـا فـی     تفهیم چیزي استفاده می

ن کنند. این امر شهودي و ارتکازي بهتـری هاي تولیدي ما بر چیزي غیر خود داللت میماست؛ یعنی نشانه
است که نه از جنس صوت و کالم است و نه امـري مکتـوب، بلکـه    » معنا«شاهد بر وجود چیزي به نام 

حقیقتی است که نشانۀ لفظی و کتبی بر آن داللت دارد. تصدیق و پذیرش وجود معنا در حقیقت، اذعـان  
  است.» واقعیت خارجی«و » نشانه«، »معنا«به تفکیک میان سه عالم 

 ناطق نفس داراي حیوانی، نفس و نباتی نفس بر عالوه انسان است: معتقد ارسطو همچون فارابی
مـدرك نفـس حیـوانی     قـوة  و اسـت  مـدرك  و محرك قوة دو داراي خود حیوانی نفس. هست نیز

 درك تـوان  نیـز  نـاطق  نفس .کندمی درك باطنی و ظاهري حواس با معانی جزئی را و محسوسات
سه گونه معنا را شناسـایی کـرده اسـت: معنـاي      فارابیدر حقیقت،  .دارد را کلی معانی و معقوالت

  محسوس، معناي خیالی، معناي عقلی.
پس از تولـد   است: هاي این معانی و فرایند پیدایش آنها در حیات انسانی معتقددربارة ویژگی فارابی

دهد. پس از آن را به او میاست که امکان تغذیه » قوة غاذیه«شود اي که در او پیدا مینخستین قوه انسان،
کنـد. ایـن معـانی    می درك را محسوس معانی ظاهري، حواس کمک نماید و انسان بهقوة حواس رخ می

رو، هنگام غیاب ماده، معانی جزئی بوده و مشروط به حضور ماده و تماس آن با عضو ادراکی است. ازاین
قوة خیال با ترکیب و تفصیل معانی محسوس، نام دارد. » متخیله«کند که محسوس را قوة دیگري حفظ می

  ).82، ص 1991کند (فارابی، معانی متخیله و ادراکات خیالی (صادق یا کاذب) را فراهم می
 بنیـادین  حقـایقی  دانسـتن  رو،ایناز است. تردید، برخی اشکال ارتباطاتی با معانی محسوس مرتبطبی
حـواس ظـاهري و    ارسطو .سوس ضروري استچگونگی تولید معانی مح شناخت براي حواس، دربارة

کند: باصره و مبصر، سامعه و صوت، شامه و بو، ذائقـه و طعـم، المسـه و    گونه ذکر میمتعلقات آن را این
  ).45تا، ص ملموس (ارسطو، بی

، 1381پـردازد (فـارابی،   ، هماهنگ با روش ارسطویی، به بررسی حواس میفصوص الحکمدر  فارابی
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). ترتیـب  82، ص 1991خالف ترتیب مـذکور را دارد (فـارابی،    آراء اهل المدینۀ الفاضله ) اما در65ص 
 بـه  قلمـرو  تـرین بزرگ )،84انسانی (همان، ص  حواس مملکت در نخست اشاره به این حقیقت دارد که

 انسـان  حقیقتی که نظریۀ ارتباطی امروز نیز بـه آن اذعـان دارد؛ یعنـی بـراي     دارد؛ اختصاص بینایی حس
 هـم » شـنیداري  اشـیاي « بـه  شـوند می ترنزدیک کههنگامی هستند» دیداري اشیاي« فقط دور اشیاي مامت

در  شـوند. می تبدیل هم اي»المسه اشیاي« به نهایت، در و» بویایی اشیاي« به آن از پس و شوندمی تبدیل
ص  ،1ج  ،1387کـوبلی،  (شـوند   تبـدیل » چشـایی  اشـیاي « و بـه  شوند دهان وارد توانندمی نهایت، اشیا

کند؛ به این معنا که ابتدا انسان در بدو تولـد، معـانی   ترتیب دوم نیز به فرایند رشد حواس اشاره می). 112
کند و سـپس تـوان درك مسـموعات و    محسوس را از طریق حواس چشایی و المسه و بویایی درك می

  کند.مبصرات را پیدا می
 متفکـران  برخـی  کـه  اسـت  آن در حـواس  از هریـک  هايقابلیت و جایگاه شناخت ارتباطی اهمیت

 را اروپـا  تاریخ لو دونالد .اندداده نسبت حواس از یک سلطه به را هافرهنگ و جوامع تقابل و حتی تمایز
 »بـورژوازي  جامعـۀ « را چهـارم  دورة و کنـد مـی  تقسیم دوره پنج به حسی ادراك مراتبسلسله اساس بر

  ).46، ص 1385والکر و چاپلین، ( است همراه بینایی توسعۀ و بسط با داند کهمی
 درك گـوش،  و چشـم  درگیـري  حقیقت، در غرب و شرق فرهنگ درگیري است: معتقد لوهان مک
البتـه   ).14، ص 1377لوهـان،   مـک (اسـت   شـنیداري  فرهنـگ  و دیداري فرهنگ کتبی، درك و شفاهی
 دهـد (فـارابی،  جایگاه برتر را به قلب، که منبعی باالتر از حواس ظاهري و باطنی است، نسبت می فارابی
کنـد. در مدینـۀ فاضـلۀ او، حکـیم (نبـی یـا       بنـدي مـی  ) و جوامع را بر اساس قلب رتبـه 84، ص 1991

  فیلسوف) قلب جامعه است.
 حـواس  توسـط  شـده درك حسـی  اند؛ یعنی معانیدانسته »مشترك حس« را محسوس معانی جایگاه

 و کلـی  معـانی  دربارة اما. است مشترك حس مخزن نیز خیال و شوندمی جمع مشترك حس در ظاهري
 موطن که متعدد، قایلند هايقرائت با ،»مثُل« به اعتقاد اساس بر افالطونیان دارد: وجود نظریه دو معقوالت،

زاده، حسین(موجودند  آدمی نفس و ذهن درون در: معتقدند ارسطوییان اما است؛ انسان نفس از خارج آنها
داند و معانی کلی و معقوالت در عالمی می» ايمعانی سایه«معانی محسوس را  افالطون. )86، ص 1386

  ).401ـ395، ص 1360توان با عروج روح به آنها رسید (افالطون، باالتر وجود دارند که می
 بالفعـل  موجـودات  را معقـوالت  ،افالطـون  بـرخالف  امـا  دانـد، مـی  معقـوالت  محل را عقل ارسطو

 عقـل  و شـود مـی  تجرید و تولید مخیالت و محسوسات مادة از که داندمی اموري را آنها بلکه داند،نمی
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 بـراي  نیـز  اینجا در یابد.می فعلیت و خود نیز تحقق آورد،می پدید را بالفعل معقوالت آنکه ضمن در نیز
 بـاور  عقـل  جنبـۀ  دو به باید صورت، از فعل و ماده از قوه تمایز ارسطویی کلی اصل طبق بر تولید تحقق
 برخی شـارحان  است. مبهم بارهاین در ارسطو سخنان البته. فعال عقل دیگري و منفعل عقل یکی :داشت

نفس باشند. به بیان دیگـر، نفـس عاقـل     همراه دو باید این معتقدند: »و صورت تمایز ماده« اصل سبب به
فهمـد و معرفـت پیـدا    شـود، مـی  بعد است: یکی عقل منفعل که به وسیلۀ آن، نفس متـأثر مـی   داراي دو

تواند چیـزي را بیندیشـد، بلکـه بایـد تحـت      کند. اما چون عقل منفعل قوه محض است و بنفسه نمیمی
معقوالت فعلیت یابد و معقوالت نیز متعلق عقل منفعل هستند و خود وجود بالفعل ندارنـد پـس ناچـار    

اید براي نفس، عقل دیگري باشد کـه معقـوالت را از اشـیاي حسـی و تصـاویر خیـالی بیـرون آورد و        ب
پرداز عقل منفعـل  عبارت دیگر، عقل فعال نوراست. به» عقل فعال«فعلیت آنها را تحقق بخشد. این همان 

 فعـال  عقـل  ناسیابن ،فارابی همچون دیگر برخی بخشد.است. اوست که به معقوالت عقل منفعل معنا می
 نسـبت  را عقل و نموده ذکر ارسطو که تمثیلی از آنان دانند.می مستقل جوهري و انسان نفس از خارج را
 تمثیـل،  ایـن  بیـان  در انـد جسته خود، بهره نظر تأیید در شمرده، الوان به نسبت نور همچون معقوالت به

 کـه  اسـت  نور عهدة بر و دارند بالقوهوجود  فقط تاریکی در هارنگ که است آن ارسطو منظور گویند:می
 معقـوالت  اسـت.  معقوالت و نفس از جداي نیز فعال عقل سان،بدین .بخشد فعلیت را آنها بالقوه وجود

 تـوان مـی  کـه  است الزم عقلی معقوالت، این به بخشیدن فعلیت براي و بوده بالقوه وجود داراي فقط نیز
رو، عقـل فعـال نیـز    ایـن از نیسـت.  متحد آنها با جداست، الوان از نور چون و نهاد نام »فعال عقل« را آن

  ).284- 281، ص 1388جداي از نفس و معقوالت است (طاهري، 
داند و آن را پس از اهللا و ثـوانی  عقل فعال را خالق و مولد معانی معقول می ارسطونیز همانند  فارابی

تـر در  بیـان دقیـق  ). بـه 26، ص 1996فـارابی،  دانـد ( (عقول تام)، سومین مبدأ از مبادي مدینۀ فاضله مـی 
شـوند: یکـی عـالم روحـانی یـا      بندي کلی، دو عالم از هـم تفکیـک مـی   شناسی او، در یک تقسیمجهان

انـد  ملکوتی که شامل موجوداتی است که از ابتداي موجودیت خویش به همۀ کماالت خود دست یافتـه 
تواننـد  تـدریج مـی  ي شامل موجودات ناقصـی کـه بـه   و موجوداتی تام و عقالنی هستند، و دوم عالم ماد

عـالم   فـارابی ). 34نقص خود را جبران کند و به کماالت متناسب با ذات خود نایل شـوند (همـان، ص   
کند و عقل دهم یا عقل فعال را، کـه نقشـی اساسـی در تـدبیر امـور      عقول را بر فرشتگان الهی تطبیق می

گونـه معرفـی   نامـد و آن را ایـن  (جبرئیل) می» القدسروح«یا » المیناروح«عالم ماده بر عهده دارد، همان 
کند: کار عقل فعال عنایت به مردم است و اینکه آدمی را به نهایت مراتب کمال ویژة خـود برسـاند و   می

۱۶     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

آن رسیدن به سعادت نهایی و کامل است. رسیدن به مرتبت عقل فعال زمانی است کـه مـدارج کمـال را    
شود که به واسطۀ تشبه به روحانیات و قطع عالیق از مادیـات، مفـارق   گاه میسر میمر آنطی کند و این ا

از اجسام شده، در قوام و پایداري خود، نیازمند امور جسمانی مادي و عرضی نباشد. عقـل فعـال همـان    
آن را تـوان  نامیـد و از لحـاظ رتبـه، مـی    » القـدس روح«یا » االمینروح«توان آن را موجودي است که می

  .)23همان، ص (آن نامید » امثال«و » ملکوت«
با بیان اینکه عقل فعال، هم عاقل است و هم معقول، یعنی هـم ذات خـود و هـم ذات سـبب      فارابی

شـود  اول (خدا) و هم ذات همۀ عقول دیگر و همۀ اشیایی را که بالذات به امور مفارق اجسام گفتـه مـی  
یعنـی آنچـه   » قـوة ناطقـه  «نویسـد:  می» قوة ناطقۀ انسانی«شی آن به کند، دربارة سازوکار معنابختعقل می

مقوم انسان است، و انسانیت انسان به آن است، نه در گوهر ذات خود؛ عقل بالفعـل اسـت و نـه بـالطبع،     
کنـد، تـا آن   رساند و امور معقول را معقول بالفعل وي مـی لکن عقل فعال آن را به مرتبت عقل بالفعل می

ناطقه کمال یابد و عقل بالفعل شود، و در آن زمان است که در اثر تجانس و شبیه شـدن بـه    زمان که قوة
کند و هم ذات غیر، و معقولیت او برابر ذاتش عین عاقلیـت و  مفارقات عقلیه، هم ذات خود را ادراك می

دد. در گـر شود، و جوهر عاقل عین جوهر معقول شده، عقل عاقل و معقول یکی میعین معقولیت او می
رسد و این همان مقامی است که هرگاه آدمی بـدان رسـد   اینجاست که قوة ناطقه به مرتبت عقل فعال می
  ).28ـ26ص  همان،(به سعادت ممکن و مطلوب خود رسیده است 

فرایند ادراك معنا را بر اساس قاعدة اتحـاد عقـل و عاقـل و معقـول تبیـین       فارابیدر حقیقت، 
یابـد نشـانه اسـت و معنـا در     از نگاه او، آنچه در فرایند ارتباط انتقـال مـی  عبارت دیگر، کند. بهمی

شـوند و  ها با معـانی متحـد مـی   شود؛ یعنی فرستنده و گیرنده با کمک نشانهفرایند ارتباط تولید می
کنند. بـه بیـان دیگـر، در نتیجـۀ تحقـق زوجیـت       آن را آشکار کرده، به زمان و مکان خود وارد می

در معنـاي سـنتی آن،   » تولیـد «شـود.  در فرایند ارتباط، معناي متحـد شـده، متولـد مـی    گران ارتباط
حرکت از امر غیرآشکار به آشـکار و یـا آمـدن اشـیاي پنهـانی در قلمـرو ادراك حـواس        «معناي به

اسـت. بـر ایـن اسـاس، معنـا امـري پنهـان        » به بار آوردن و آفریـدن «است. معناي دیگر آن » انسان
  شود.رسد و در زمان و مکان آشکار مید ارتباط به ثمر میاست که در فراین

ترین صورت ارتباطات انسانی، یعنی ارتبـاط بشـر بـا    صدد تبیین عالیدر» عقل فعال«با نظریۀ  فارابی
شود انسـان متصـل بـه عقـل     ترین کمال انسان از طریق اتصال به عقل فعال میسر میخداوند است. عالی
» رئـیس اول «ۀ کمال و درك معانی دست یافته است. چنین انسـانی، کـه وي آن را   فعال به باالترین مرتب
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 و) 79، ص 1996فـارابی،  (اتحـاد   و) 126، ص 1991فـارابی،  (اتصـال   خواند، کسـی اسـت کـه بـا    می
با عقل فعال (رسانه و میانجی وحی) مجموعـه معـانی حقیقـی را کـه      )35و32همان، ص ( شدن رتبههم

اساس، بـا توجـه بـه مراتـب      این کند. برها و رسیدن به کمال الزم است، دریافت میبراي سعادت انسان
  است: صورت بدین فارابی ارتباطی نهایی معانی فرایند درك و مبادلۀ آنها، الگوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ): الگوي نهایی ارتباطی از منظر فارابی3(نمودار 

 ارتباطات و پيدايش فرهنگ (ملّت) و جامعه (امت)

ترین صورت ارتباطـات انسـانی، یعنـی ارتبـاط انسـان بـا       صدد تبیین عالیدر» عقل فعال«با نظریۀ  فارابی
حقیقـی را، کـه   خداوند است. رئیس اول (نبی) با اتصال به عقل فعال (رسانۀ وحـی)، مجموعـه معـانی    

کند. این نظـام معنـایی دریافـت شـده را     ها و رسیدن به کمال الزم است، دریافت میبراي سعادت انسان
اسـت؛ یعنـی آن   » دیـن و آیـین زنـدگی   «معنـاي  نامد. این کلمه ریشۀ قرآنی دارد و بـه می» ملّت«فارابی 

هـاي  بـا اسـتفاده از واژه   فـارابی دارند. عنوان دري الهی به امت خود عرضه میتعلیماتی که فرستادگان به

۱۸     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

ها را حفظ کرده و آنها را وارد دسـتگاه فلسـفی عـام خـود     ، هویت دینی این کلمه»امت«و » ملّت«قرآنی 
عبـارت اسـت از آرا، عقایـد و    » ملّـت «نویسـد:  مـی » ملّـت «در تعریـف   الملهساخته است. او در رساله 

کـارگیري آن جمـع،   کند تا با بـه رئیس اول براي جمع ترسیم میهاي معین و مقید به شرایطی که فعالیت
ت بـزرگ یـا     به هدفی برسند. البته این جمع ممکن است یک عشیره یا یک شهر یا یک ناحیه یا یک امـ

  ).  43، ص 1968(فارابی،  چندین امت باشند
مشترك تعیـین  کند، براي مردم هدف این مجموعۀ عقیدتی و الگوي عملی، که رئیس اول ترسیم می

دهـد و روش زنـدگی آنهـا را مشـخص     نموده، افکار و رفتار مردم را به سوي آن هدف معین سوق مـی 
همان فرهنگ اسـت. کـه صـورت اولیـۀ آن همـان نظـام معنـایی         فارابیدر بیان » ملّت«رو، کند. ازاینمی

حتـی افـراد فاسـدي     تدریج، تحریف گردد و فاسد شود ووحیانی یا دین حق است. البته ممکن است به
اي را شـده قرار داده، منصب رئیس اول را غصب نمایند و ملّت فاسد و تحریف» نبی«خود را در جایگاه 

پـل  دهـد. شـاید   نشـان مـی   فـارابی براي امت ترسیم نمایند. این بیان نسبت دین و فرهنگ را در اندیشۀ 
)، بـه  50، ص 1376(تیلـیش،  » ن اسـت دین جوهر فرهنگ و فرهنگ صورت دی«نیز با بیان اینکه  تیلیش

بـرد  نـام مـی  » ملّـت فاسـده  «و » ملّـت صـحیحه  «رو، فارابی به صراحت، از این حقیقت اشاره دارد. ازاین
  ).153، ص 1986(فارابی، 

عبارت دیگر، نظام معنایی و مجموعـه قـوانین و قواعـد نظـري و     بخش امت نیز هست. بهملّت قوام
بـا وجـود    فـارابی گیـرد.  شـکل مـی  » امت«شدن آن توسط عموم، ن و درونیعملی (ملّت) با نهادینه شد

ت «کارگیري فـراوان اصـطالح   به دهـد، امـا   ، بـه تفصـیل و تصـریح، تعریفـی از آن بـه دسـت نمـی       »امـ
، امت بـا خُلـق طبیعـی و شـیم     فارابیمعتقد است: در اندیشۀ  یاسینآلکند. هایی براي آن بیان میویژگی

مِ وضعی، که مدخلیتی در دو نمونۀ گذشته دارد، یعنـی زبـان کـه بـا آن تعبیـر انجـام       طبیعی و شیء سو
را نیـز بـراي   » مدینه«واژة  فارابی). البته 313ق، ص 1405یاسین، شود (آلشود، مشخص و متمایز میمی

د هرچنـد  دهـ ، نشان مـی »مدینه«و » امت«کند. دقت در کاربرد دو واژة اشاره به جامعه فراوان استفاده می
شـود.  ها مـی معنایی اعم دارد که شامل مدینه» امت«اند، اما واژة کار رفتهاین دو واژه گاهی مترادف هم به

، اجتماعات کامل بشري به سه شکل بزرگ، متوسط و کوچک (عظما، وسـطا  فارابیدر حقیقت، در نگاه 
اجتماع کوچک اسـت و از بـه    »مدینه«شکل متوسط آن و » امت«شکل بزرگ، » معموره«و صغرا) است. 

توانند معمـوره (جامعـۀ آبـاد جهـانی) را     هاي متحد میگیرد و امتشکل می» امت«ها هم پیوستن مدینه
  ).73، ص 1996شکل دهند  (فارابی، 
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 ارتباطات و تحول ملت (فرهنگ) و امت (جامعه)

کنـد. او معتقـد اسـت: پـس از     تحول و رشد جامعه را نیز بر اساس الگوي ارتباطی آن تبیـین مـی   فارابی
شود، بدین صورت که در جامعۀ ابتدایی، با توجـه  تثبیت نظم اولیۀ اجتماعی، فرایند رشد جامعه آغاز می

س اصول چهارگانـۀ  به نیازهاي اولیه، تنها معانی حسی ادراك شده و نظام نشانگانی (زبان) مناسب بر اسا
توان گفـت:  رو، میسرمایۀ ذاتی، تحرك خاص، انتخاب اسهل و سرانجام، اعتیاد شکل گرفته است. ازاین

در جامعۀ اولیه، همۀ معانی حسی و خطابی است؛ زیرا با نگاه اولیه و ابتـدایی بـوده؛ یعنـی بـا تکیـه بـر       
هـاي آن هـم در   دلـۀ ایـن معـانی، نشـانه    ابزارهاي اولیۀ حسی، معانی حسی را دریافت کـرده و بـراي مبا  

  تخاطب و ارتباطات کالمی ایجاد شده است.
تـرین جوامـع) تنهـا مهـارت درك معـانی      ، افراد جامعۀ ابتدایی (نازلفارابیبراساس رویکرد ارتباطی 

دسـت آورده  حسی را داشتند آنان این مهارت را در فرایند ارتباطات کالمی اولیه و جریـان تخاطـب بـه   
خوانـده  » صناعت خطابه«. این طرز اندیشه و طرز تعبیر کنشگران ابتدایی وقتی به کمال خود رسید بودند

اندیشـان، یعنـی در مرحلـۀ عـاري از     شود. هنر خطابه، هم از نظر محتوا و هم از نظر قالب نزد سـاده می
  یابد.اندیشۀ علت و معلول اعتبار عام می

هـا) بـه وجـود آمـد و نظـام      تخاطب زبان (نظـام نشـانه  پس ازآنکه با کمک نیروي حواس در میدان 
معنایی حسی خطبی (فرهنگ جامعۀ ابتدایی) را شـکل داد، فراینـد رشـد آن بـا نیـروي خیـال صـورت        

هـا (صـناعت   کارگیري نشانهها و رشد مهارت بهگیري نظام نشانهگیرد؛ بدین صورت که پس از شکلمی
اي بـراي  رسـد و صـورت تـازه   لم ذهن و در قلمرو زبان میخطابه)، نوبت به تصرف نیروي تخیل در عا

منـد بـه نظـم    آید؛ چراکه فطرت انسـانی عالقـه  ترکیب و تألیف معانی و تعبیرات زبانی آنها به وجود می
صـناعت  «ها براي داللت بر معانی، در حد کمـال خـود،   بخشی به نشانهدادن به هر چیزي است. این نظم

  .)142ص  ،1986 (فارابی،نام دارد » شعر
اي کـه خلّـاق آن   ، هنر شعر نیز مثل هنر خطابه و شاید بیش از آن، بـه جامعـه  فارابیهاي طبق مالك

آوري آیـد: جمـع  است اختصاص دارد. در پرتو این دو هنر ذهنی، سه صناعت عینی نیـز بـه وجـود مـی    
نویسـی  ربوط به آن، از لغـت هاي ماخبار و وقایع و خُطب و اشعار، تقویت و توسعۀ زبان، و ایجاد دانش

 فـارابی ). 148ـ143گرفته تا قوانین و قواعد گوناگون زبان و وضع اصطالحات وابسته به آن (همان، ص 
نامـد (همـان، ص   مـی » عـوام «عبارت دیگر، و به» جمهور«اي را که به این مرحله از تکامل رسیده جامعه

امعه نیست، بلکـه مقصـود معنـاي اصـطالحی آن،     سواد یک جتودة بی» عوام«و » جمهور«). مراد از 149

۲۰     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

یعنی نوعی از جامعه است که به ترتیب مزبور و تا ایـن حـد رشـد پیشـرفت کـرده و بـه نوبـۀ خـود و         
و در چـارچوب نیـروي ذاتـی، تحـرك و     » شعر«و » خطابه«اساس دید اولی و در پرتو دو هنر عمومی بر

اي نظام زندگی و اجتماع و ترتیب جسمی و روانـی افـراد   انتخاب اسهل و اعتیاد، قوانین و قواعدي را بر
  وضع کرده باشد.

اي از خـود جمهـور، کـه در زمـرة جمهـور      این در حالی است که برجستگان و سران چنین جامعـه 
گـذاري از دو جهـت داراي   ). ایـن نـام  149رسند (همـان، ص  شوند، به مرتبۀ خواص نمیمحسوب می

ملی جوامع را به لحاظ مراتب وجودي ـ و نه الزاماً تاریخی ـ نشـان     اهمیت است. نخست آنکه سیر تکا
منطبـق اسـت، و دیگـر     سـقراط دهد و از این لحاظ، درست با جامعۀ یونانی تا زمان فالسفه پیش از می

در وراي ارزش منطقی مواد خطابی و شعري، جـدل، سوفسـطایی و برهـانی آنهـا را مـالك       فارابیآنکه 
) کـه نشـان از   258، ص 1381تفسیر تکامل تاریخی آن قرار داده است (فالطوي،  تحلیل جامعه و میزان

و » خطابـه «، فـارابی شناسـی جوامـع دارد. در نگـاه    از گونـه  فارابیارتباطی  –شیوة بدیع تحلیل فرهنگی 
ر گیري این دو الگوي ارتباطی، جامعۀ خود را به مرحلـۀ جمهـو  کاراند. عوام با بهدو صناعت عامی» شعر«

رسانند همین که جامعه به سر حد کمال مرتبۀ جمهور رسید، به بررسی دربارة علل پیـدایش جهـان و   می
یـابی در آغـاز، بـه کمـک الگـوي      شروع ایـن علـت  «گوید: می فارابیپردازد. انسان و جلوات این دو می
هسـتند.   ي علـل وجـو گیرد؛ به این معنا که افراد در تخاطب با هم، در جستارتباطی خطابی صورت می

  منطبق است). سقراطیابی نیز از نظر تاریخی، بر شیوة فالسفۀ پیش از (این روش علت
در هر صورت، پیشرفت این روش، منجر به پدید آمدن آراء گوناگون نسبت به یک موضـوع واحـد   

د که هر صاحب رأي به صحت نظر خود معتقـد اسـت. از اینجـا، تضـاد آراء بـه وجـو      حالیگردد، درمی
گردد. از این کوشش، الگـوي  آید و کوشش هر کسی متوجه اثبات عقیدة خود و رد عقیدة دیگران میمی

گیرد. و در صورت تجـاوز از  نام می» هنر جدل«رسد که در مرحلۀ کمال خود، ارتباطی نوي به ظهور می
  یابد.می» مغالطه«و » سوفسطایی«راه صحیح، خصلت 

، شیوة جدل و الگـوي ارتبـاطی   فارابیی متکی بر آن، به عقیدة از نظر سیر فکري و سیر اجتماع
به سر حد کمال رسیده اسـت.   افالطونکمال خود و جامعۀ زمان  به نقطۀ افالطونمجادله در زمان 

رود. نارضایتی از ولی شیوة جدل هرچند هم قوي و درست به کار رود باز از سرحد ظن باالتر نمی
اند که گردد. فقط صاحبان این شیوهآور میبرهانی یعنی تنها شیوة یقیناین امر منجر به کشف شیوة 

نظران است، به کمال نهایی خـود از  گونه صاحباي که داراي ایننام دارند، و فقط جامعه» خواص«
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اي بوده است. داراي چنین خصیصه ارسطوجامعۀ یونان زمان  فارابینظر اندیشه رسیده است. از نظر 
سـو، متعلـق بـه جامعـۀ     تا پایان دوران افالطونی، از یک سقراطآن از فالسفۀ پیش از  ادوار پیش از

، و از این نظر، حالت بینـابینی  ارسطویافتۀ جمهور است، و از سوي دیگر، مقدمه براي جامعۀ کمال
  .)152-151 ص ،1986فارابی، (دارد 

دربارة مراتب جامعۀ بشري است، به ایـن معنـا    فارابیاین بیان در حقیقت، نظریۀ ارتباطی ـ فرهنگی  
مراتـب   فـارابی، کنـد. از نگـاه   مراتب تکاملی جوامع را بر اساس الگوي ارتباطی آن تبیـین مـی   فارابیکه 

توانست معناي حسـی  آن بوده است. ابزار حواس تنها می» صناعت ارتباطی«تکامل جامعه مبتنی بر رشد 
هـا نمـود ایـن    طب و نیاز به مبادلۀ معانی آنان را نـاگزیر بـه تولیـد نشـانه    ها تولید کند. تخارا براي انسان

فرهنـگ  «اي صوتی هاي صوتی بودند. نظام معانی حسی اولیه و نظام نشانهها در ابتدا، همگی نشانهنشانه
  را به وجود آورد و ساختار جامعۀ ابتدایی را شکل داد.» حسی شفاهی

شود. در گام نخست، نیروي خیال به کمک ند رشد آن آغاز میگیري جامعۀ ابتدایی، فرایبا شکل
شتابد تا افزون بر معانی حسی، معانی خیالی نیز تولید شود. این کار ابتدا با پیشرفت نیروي حواس می

شـود و اسـتعداد و   گیري صناعت خطابه انجـام مـی  ها در تخاطب و شکلگیري نشانهکارمهارت به
دهی و توان تخیل و صورتگري به تدریج، معانی مخیله را در قالب نظم گرایش فطري انسان به نظم

ریزد. استمرار این الگوي ارتباطی در صید معانی، نظام معنایی نشانگانی موزون و متناسب (شعر) می
دهد که صورت جدیدي از فرهنگ شفاهی است. نظام معنـایی شـعري و نظـام    شعري را شکل می

یابد. در جامعۀ جمهوري، رِ اجتماعی جامعۀ عوام یا جمهوري ساخت مینشانگانی آن در قالب ساختا
تالش خطبا براي اثبات عقیدة خود و اقناع عموم به تولیـد روابـط نـابرابر قـدرت و تکثـر معنـایی       

گرایی معنایی ممکن است بـه فروپاشـی   انجامد. استمرار روابط نابرابر خطبا و مستمعان و کثرتمی
شـود.  بخشی معنا احسـاس مـی  رو، نیازبه تعیناجتماعی آن منجر شود. ازایننظام معنایی و ساخت 

دهد. پرسشگري سائل می -مستمع جاي خود را به الگوي مجیب –رو، الگوي ارتباطی خطیب ازاین
» جدل«کند و صناعت گزینی مداوم مجیب و سائل، تنور ارتباطات اجتماعی را داغ میمستمر و جاي

روکه همۀ معانی صید شده (حتی با الگوي پیشرفتۀ جـدل) ظنـی اسـت و    ازآن دهد. امارا شکل می
ور شدن تنور ارتباطات اجتماعی اندیشی شود؛ چراکه شعلهیک بر دیگري برتري ندارد، باید چارههیچ

حل ممکن است جامعه را بسوزاند. دموکراسی و تعین نظام معنایی، که مقبول اکثریت است، یک راه
دهد. هرچند ممکن است  با یرش این الگو فرهنگ و جامعۀ دموکراتیک را شکل میعملی است. پذ

۲۲     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

توان اطمینان تکیه بر این روش، ساخت جامعه را حفظ نمود، اما از مسیر حرکت و سرانجام آن نمی
وجوي روشی براي صید رو، خواص به سطح معنایی مظنون رضایت نداده و در جستداشت. ازاین

) به کشف صناعت ارسطوآیند که شرافت ذاتی داشته باشد. تالش نظري خواص (معناي یقینی برمی
  منتهی شد.» برهان«

تـوان بـه نظـام معنـایی     در حقیقت، برهان الگوي صید معناي یقینی است. با صید معانی یقینـی، مـی  
ادي کند تنها برخی خواص صـالحیت صـی  یقینی رسید. البته شرایط دقیق این الگوي ارتباطی ایجاب می

گیـرد.  معناي برهانی را داشته باشند. با تولیـد و مبادلـۀ معـانی یقینـی، نظـام معنـایی برهـانی شـکل مـی         
کارگیري این نظام معنایی در عمل، ساخت جامعـۀ برهـانی را شـکل خواهـد داد. البتـه ممکـن اسـت        به

را در قالـب نظـام    جاي صید معانی یقینی، معانی ظنـی و وهمـی  برخی با نداشتن شرایط یا نقصان آن، به
اي را ترسـیم کننـد کـه در حقیقـت، جامعـۀ جاهلـه       اي برهانی جاي دهند و ساختار جامعۀ فاضـله نشانه

  کند:این فرایند را ترسیم می است. نمودار ذیل
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  برهاني و ساخت واقعيت اجتماعي مدينة فاضله ارتباط
اي جامعـه » مدینه فاضـله «، فارابیاز نظر است. » مدینۀ فاضله«در علم مدنی، تأسیس  فارابیدغدغۀ اصلی 

ریاسـت  «، »مدینـۀ فاضـله  «است که الگوي ارتباطی آن برهانی است. در تبیین این امـر، بایـد بـه مثلـث     
با بیان این نکته که علـم مـدنی در حقیقـت،     فارابیدنی توجه نمود. در علم م» سیاست فاضله«و » فاضله

انـد، معتقـد اسـت:    علم به مصالح جماعتى است که براي رسیدن به سعادت در سرزمینى اجتمـاع کـرده  
  سعادت دو نوع است:
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رود سـعادت اسـت، امـا در واقـع، سـعادت      الف. سعادت ظنّی و پنداري؛ یعنی اموري که گمان مـی 
توان براي رسیدن به سعادت از آنها بهره برد؛ امـوري همچـون: ثـروت،    ه خیراتی است که مینیست، بلک

  اي آنها را سعادت بداند، جامعه جاهله خواهد بود.لذت، آزادي، و مقام که اگر جامعه
ب. سعادت یقینی و حقیقی؛ یعنی امري که مطلوبیت ذاتی دارد و براي رسیدن به غیـر نیسـت، و آن   

  ).46ق، ص 1405االطالق و همان سعادت قصوا و نهایی است (فارابی، علیخیر 
گوید: اگر مقصود از وجود انسان رسیدن به سعادت حقیقی و نهـایی اسـت،   می فارابیبر این اساس، 

العین خود قـرار دهـد، و در مرحلـۀ بعـد، وسـایل      او باید ابتدا سعادت را بشناسد و آن را هدف و نصب
اي ها بـه گونـه  دستیابی به هدف را بشناسد؛ آنچه را باید براي رسیدن به سعادت بدان عمل کند. اما انسان

تنهایی سعادت و اسباب آن را بشناسند، بلکـه در ایـن امـر، همـه نیازمنـد      اند که خودشان بهفریده نشدهآ
کننـد و برخـی نیـروي    تعلیم و ارشادند؛ برخی کم و برخی زیاد. برخـی بـه صـرف دانسـتن عمـل مـی      

ا به سعادت رهنمـون  رو، هر انسانی نیاز به معلمی دارد که او رکنند. ازاینتري براي عمل مطالبه میافزون
، هـر کـس تـوان ارشـاد     فـارابی سازد. البته هر کسی نیز توان ارشاد و ترغیب دیگـري را نـدارد. از نظـر    

، سـاخت اجتمـاعی   »ریاسـت «). او با نظریـۀ  87، ص 1996است (فارابی، » رئیس«دیگري را داشته باشد 
  کند.مدینۀ فاضله را ترسیم می

توزیع » ریاست مطلق«و » خدمت محض«ارد و افراد بین دو سطح ساختار هرمی د فارابیمدینۀ فاضله 
هاسـت.  انسـان » مرتبـۀ وجـودي  «اند. مبناي این توزیع با توجه به تفاوت افراد در خلقت و تربیـت،  شده
). در رأس هرم، کسی قـرار  94رو، ساختار مدینۀ فاضله شبیه ساختار عالم هستی است (همان، ص ازاین

ست، و در قاعدة هرم، کسانی قرار دارند که تنهـا خادمنـد و بـر کسـی ریاسـت      دارد که مرئوس کسی نی
رئیس  فارابیمعناي قدرت بر حکم نیست، بلکه قدرت بر تعلیم و ارشاد است. ندارند. البته این ریاست به

در  کس نداردرو، کسی که قدرت بر ارشاد هیچداند که توان ارشاد دیگران را داشته باشد. ازاینرا کسی می
نیست. کسی هم که نیازمند ارشاد کسی نیسـت و همـه علـوم و    » رئیس«گیرد و ترین مرتبه قرار میپایین

سو، اند از یکاست و آنان که در مراتب دیگر قرار گرفته» رئیس مطلق«یا » رئیس اول«معارف را داراست 
مرتبۀ باالتر. بـر ایـن اسـاس،    تر از خود هستند، و از سوي دیگر، تحت ریاست معلم و مرشد مرتبۀ پایین

  ).88- 87یابد (همان، ص ساختار مدینۀ فاضله بر اساس آموزش، ارشاد و تعلیم تعین می
در اندیشـۀ شـیعی    شناسـی شـیعی و قرآنـی اوسـت؛ زیـرا     نشانگر جهان فارابیساختار مدینۀ فاضله 

 )481تا، ص (آمدي تمیمی، بیکه علم برترین شرف بندي است؛ چرابندي بر اساس علم، بهترین رتبهرتبه

۲۴     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

و مؤمنان در مدینـۀ فاضـله بـا توجـه بـه       )589همان، ص (ترین ریاست است و ریاست علم نیز شریف
  نمایند.کنند و از زشتی نهی میمراتب وجودي و درجات علم و ایمان، همدیگر را به نیکی امر می

قـاد مطـابق بـا واقـع غیـر قابـل زوال)       کنند به معانی یقینی (اعتدر این ساختار هرمی، همه تالش می
برسند و عمل خود را بر اساس آن تنظیم کنند. دستیابی به این معانی یقینی، یا از طریق قلـب و دریافـت   
ش را در لحظـه خطـر شـهود         حضوري از عقل فعال ممکن است، چنانکه حضـرت یوسـف برهـان ربـ

نی هر دو مسیر افراد مدینه (جامعه) را بـه  )، یا از طریق ذهن و دریافت حصولی برها24کرد (یوسف: می
فاضـله دو شـرط    بـراي رئـیس مدینـۀ    فـارابی نظام معنایی برهـانی خواهـد رسـاند. بـه همـین سـبب،       

صفت اول را از فالسفۀ یونـان گرفتـه، ولـی     فارابیکند. را ذکر می» ارتباط با مبدأ وحی«و » ورزيفلسفه«
  صفت دوم از ابتکارات خود اوست.

به یمن اتصال به عقل فعال و طی مراحل رشد عقلی، از عقل هیوالیی بـه عقـل بالفعـل و     رئیس اول
رسد که همـۀ معـارف،   اي میسپس عقل بالملکه شدن و در نهایت، رسیدن به مقام عقل مستفاد، به درجه

. تـرین فـرد جامعـه اسـت    شود و دیگر به راهنما و رئیس نیازي ندارد و کامـل بالفعل براي او حاصل می
رئیس اول از این نظر که در عقل نظري به کمال رسیده و از عقل بالفعل بودن به عقل مستفاد باریافتـه، و  
با اتحاد و اتصال به عقل فعال، همۀ معارف عقلی را در خود جاي داده، حکیم است، و از این نظر که بـه  

ال متصـل شـود و علـم بـه     واسطۀ کمال قوة متخیلۀ خویش توانسته است از طریق این قوه به عقـل فعـ  
کنـد کـه رئـیس اول    تصریح می فارابیرو، جزئیات حقایق و اخبار غیبی پیدا کند، نبی مرسل است. ازاین

) تا با اتصال به عقل فعال، نظـام معنـایی برهـانی را بـراي     89ق، ص 1401باید نبی یا امام باشد (فارابی، 
  شان کند.دهد و در مسیر سعادت رهبرياهل مدینۀ فاضله به ارمغان آورد و به آنها تعلیم 

)، معلمـی  24ق، ص 1405، امام مدینۀ فاضله، که حکیمی بصیر، طبیبی حاذق (فـارابی،  فارابیاز نظر 
بیـان اسـت (فـارابی،    حافظـه، زیـرك و خـوش   فهم، خـوش سالم، خوش آگاه، و انسانی ايدلسوز، مربی

، هم به محـل نـزول معرفـت و آگـاهی اشـاره      »قلب«)، قلب مدینۀ فاضله است. استعارة 122، ص1995
). چنین قلبی هرچنـد در رأس هـرم   89، ص1381دارد و هم بر منبع جوشش محبت و مهربانی (فارابی، 

تصـویر کـرده، مسـتبد نخواهـد بـود (ر.ك:       رادمحسنیانگونه که اجتماعی قرار گرفته است، اما هرگز آن
  ).117، ص1387محسنیان راد، 

، »ذووااللسـنه «، »افاضل«شهروندان مدینۀ فاضله قرار دارند. او آنان را به پنج دستۀ  پس از رئیس اول،
حکیمـان،  » افاضـل «). گـروه  65ق، ص1405کند (فـارابی،  تقسیم می» مجاهدون«، و »مالیون«، »مقدرون«
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ن متعقالن، ذوواآلراء و فقیهان هستند که وظیفه دارند بر اساس حکمت نظـري و عملـی، اصـول و قـوانی    
یعنـی خطیبـان،   » ذووااللسـنه «مدینۀ فاضله را ترسیم کرده، جامعه را به سوي سـعادت رهنمـون شـوند.    

سخنوران، شاعران، هنرمندان، و نویسندگان نیز وظیفۀ ترویج اصول و قوانین مدینۀ فاضله را در میان مردم، 
میان و انتظامیان (مجاهدون) بـر  اعم از کارشناسان، کارمندان (مقدرون)، کشاورزان، تاجران (مالیون) و نظا

» سیاست فاضله«، رئیس اول (حکیم مطلق) با کمک گروه افاضل و ذوو االلسنه فارابیعهده دارند. از نگاه 
برسند و مدینۀ فاضله را بنـا  » ملت صحیحه«کند تا اعضاي مدینه به تنظیم و اجرا می» مدینۀ فاضله«را در 

شوندگان (مسوسین) ی است که سیاستگذار(سائس) با آن، سیاستسیاست» سیاست فاضله«کنند. مقصود از 
  ).95ق، ص 1405را در زندگی دنیوي و حیات اخروي به بیشترین فضیلت ممکن برساند (فارابی، 

کنـد.  نظام ارتباطی مدینۀ فاضله فارابی را به خوبی ترسیم مـی » ریاست فاضله«دقت در ساختار 
است؛ الگویی که در روایات » متعلّم -معلّم«ها الگوي ، الگوي ارتباطی انسانفارابیدر مدینۀ فاضلۀ 

). این الگو مستلزم برگزیدن و 34، ص 1ج  ،1372شیعی نیز بدان تصریح شده است (ر.ك: کلینی، 
اي دوسویه اسـت؛ زیـرا معلمـی در معنـاي عمـیقش فراگیـري       رو، رابطهبرگزیده شدن است. ازاین

، باید از معلمـی فراگیـرد تـا بـه دیگـري یـاد دهـد، و از سـوي دیگـر، بایـد از           سواست. او از یک
کند، در چه سطحی قرار دارد و... تا بتوانـد بـه او   اش نیز یاد بگیرد که او چگونه فهم میدانشجوي

تـرین سـطح   کسی را که توان یاد دادن به دیگران ندارد در پـایین  فارابیتعلیم دهد به همین سبب، 
  هد. چنین شخصی رئیس کسی نیست.دقرار می

گسـتراند.  را نیز بر نظام ارتباطات اجتماعی این مدینه می» خبرگی«الگوي  فارابینظریۀ ریاست 
هـا و  انـد و وظیفـۀ تنظـیم و تـدوین سیاسـت     ترین مردم، که برخوردار از حکمتروي، فاضلبدین

گیرنـد. آنـان باورهـا و مشـترکات     یارشاد و تربیت جامعه را برعهده دارند، در مرتبۀ نخست قرار م
شناسند؛ چراکـه در  مدینۀ فاضله را با برهان و بصیرت خویش می )142 ص ،1995 (فارابی،گانه نُه

رو، آنـان  انـد. ازایـن  ترین مرتبۀ انسانی نایل آمدهقوة ناطقه و متخیله، به حد کمال رسیده و به عالی
لـی سـایران بـا تبعیـت از افاضـل یـا از طریـق        معرفت حضوري به آراء و معارف مشترك دارند، و

). 143-142، ص 1995انـد (فـارابی،   مفاهیم و تماثیل به ایـن مشـترکات، معرفـت حصـولی یافتـه     
هـا را در امـور   پردازان نیز بـر اسـاس حکمـت نظـري و عملـی، بهتـرین مشـاوره       متعقالن و نظریه

االلسـنه نیـز در مدینـۀ    هند. نقـش ذوو دخانوادگی، مدنی، اجتماعی و سیاسی به رئیس اول ارائه می
البتـه   -گیري از صناعات شعر، خطابه فاضله برجسته است؛ زیرا آنان با زبان نوشتار و گفتار و بهره

۲۶     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

اهل مدینـۀ فاضـله را بـا     -مشروط به حکیمانه و حسن بودن و بلکه در صورت جدال احسن بودن
  کنند.ب میمشترکات فاضله آشنا و به تبعیت از سیاست فاضله ترغی

اي اسـت کـه در آن گروهـی از افاضـل و اخیـار و سـعدا       جامعۀ نمونه فارابیرو، مدینۀ فاضله ازاین
تحت ریاست رئیسی حکیم، گرد آمده و یکدیگر را در عرصۀ زندگی، براي رسیدن به کمـال مطلـوب و   

، همـۀ معـارف   کنند. رئیس حکیم با ارتبـاط برهـانی و اتصـال بـه عقـل فعـال      سعادت حقیقی، یاري می
کنـد تـا   بخش و مصالح امت را دریافت کرده، از طریق ساختار ریاست فاضله به جامعه منتقل مـی حیات

کننـد و  اعضاي آن سعادت حقیقی را بشناسند و براي رسیدن به آن با یکدیگر همکاري فکري و عملـی  
ز مصلحت عمومی نه از طریـق  ، آگاهی افارابیروي، در مدینۀ فاضلۀ مدینۀ فاضله را تحقق بخشند. بدین

شـود ـ    گونه که در مدینۀ فاضلۀ افالطـونی تصـویر مـی   الگوي ارتباط جدلی (پرسش و تبادل نظر) ـ آن
شود؛ چراکه با الگوي جـدل و سـؤال   بلکه از طریق اتصال به عقل فعال با الگوي ارتباط برهانی انجام می

مصـالح  «روشن خواهـد شـد و نـه    » ق عمومیعالی« و جواب مستمر و داوري کمیت (دموکراسی) تنها 
در حقیقت، نگاه سکوالر به جهان انسانی در اندیشۀ یونانی موجب شده است خـأل ارتباطـات   ». عمومی

عمودي و برهانی در مدینۀ فاضلۀ فیلسوفان یونان وجـود داشـته باشـد. مقصـود از ارتبـاط عمـودي نـه        
جودي هستی، یعنی خدا با انسان، و عالم بـا جاهـل   ارتباط فرودست و فرادست، بلکه ارتباط دو مرتبۀ و

گردانی از آسمان، به دنبال کشف مصلحت عمومی در زمـین  رو، طبیعی است که آنان با روياست. ازاین
دن   فـارابی اي را تصـویر کننـد کـه از نظـر     هـاي فاضـله  و جهان کثرت با الگوي جدل باشند و مدینـه  مـ

اي است که الگوي مسلط ارتبـاطی آن شـعر، خطابـه،    جامعه» مدینۀ جاهله«، فارابیاند؛ زیرا از نگاه جاهله
 مغالطه و در بهترین حالت، جدل است. در چنین جوامعی، جاي معانی برهـانی و حقیقـی خـالی اسـت؛    

بین در جهان منجمد توان رسـیدن بـه آن معـانی را نـدارد. در نتیجـه، هرگـز بـه ملـت         زیرا انسان کثرت
هاي فاضـله و غیـر فاضـلۀ افالطـونی و ارسـطویی از      به همین سبب، همۀ مدینه صحیحه نخواهد رسید.

کنـد بـا تفـاوتی    ریـزي مـی  در مرحلۀ نخست پی افالطوناي که اند. مدینۀ فاضله، مدن جاهلهفارابینگاه 
است. جامعۀ فاضلۀ مرحله دوم نیز اگرچـه فراتـر از آن اسـت،     فارابیجاهله ضروریۀ  اندك، همان مدینۀ

، 1380جامعـه اسـت (افالطـون،     معناي توان کشـورداري و ادارة ی حکیم بودن حاکم در آن جامعه، بهول
  مدنظر دارد (نبی یا امام). فارابی)، نه حکیم بودن به مفهومی که 128- 115ص 

اي که الگوي ارتباطی آن برهانی باشـد ملتـی (نظـام معنـایی) برهـانی خواهـد       بدون شک، هر مدینه
فاضله خواهد بود، و چون مدینۀ فاضله به دنبال یقین به حقیقت است و حقیقت و یقـین   داشت و مدینۀ
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خـالف  توانند هر دو برهان بیاورند، بـه مساوق وحدت است و برهان تکثربردار نیست ـ دو متخاصم نمی
 تواننـد از طریـق  هـاي فاضـله مـی   ، مدینـه فـارابی رو، از نظـر  گراست. ازاینجدل ـ مدینۀ فاضله وحدت 

ارتباطات فرهنگی با یکدیگر، توسعه یافته، به امت فاضله تبدیل شوند. اشـاعۀ فرهنـگ فاضـله در میـان     
هـاي فاضـله و سـرانجام، پیـدایش جامعـۀ آبـاد جهـانی        ها، زمینۀ اشتراك و به هم پیوسـتن مدینـه  مدینه

ري خواهد کـرد و  ) یا امت واحده را موجب خواهد شد که امامی فاضل آن را رهبالمعمورة من االرض(
). 136، 118، 70ــ 69، ص 1991بشریت در آن هنگام، به کمال نهایی خود دست خواهد یافت (فـارابی،  

هاي فاضله امت واحده را شکل خواهد داد و امام امت واحده مـأمور اسـت بـا    به بیان دیگر، اتحاد مدینه
نژادي و زبانی، وحدت ایجاد کنـد و   اقامۀ عدل و قسط، بین اهل تیغ و خیش، قلم و قدم با همۀ تنوعات

شان، با اقتدار محبانه در مسـیر سـاختن جهـان اجتمـاعی قدسـی      مراتب آگاهیآنان را با توجه به سلسله
رهبري کند؛ جهانی که در آن ذهن خداگراي با واقعیتی الهی و عینیتی خداپسـند بـا ذهنیتـی خداشـناس     

شرك و پراکندگی پیراسته و با وحـدت و یکپـارچگی    گردد و قلمرو زندگی و هستی انسان ازهمراه می
  کننده این امر است:شود. نمودار ذیل ترسیمآراسته می
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دهد او با رویکـردي عقلـی، در نظـام فکـري خـود،      ، نشان میفارابی بررسی آثار فیلسوف فرهنگ شیعه،
 و خـواهی ، کمـال فـارابی بین ارتباطات، فرهنگ و جامعه پیوند برقرار نموده اسـت. در اندیشـۀ ارتبـاطی    
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 هنـر  »ارتباطـات «یکدیگر و بنیان ارتباطات انسـانی اسـت، و    به هاانسان متقابل جذب مبناي دگردوستی
 »دیگـري « کـه ايگونـه ، بـه »دیگـري « و »خود« بین و مبادلۀ معنا تفهیم براي هانشانه کارگیريبه و ساختن

» صـناعت «بـا عنـوان    فارابی. الگوي ارتباطات، که »است کرده درك »خود« که کند درك را معنایی همان
  کند، به همین بعد مهارتی و هنري اشاره دارد.از آن یاد می

 اتحـاد « قاعـدة  اساس بر را معنا ادراك قرار دارد. او فرایند فارابی توجه در کانون »معنا«بر این اساس، 
شود؛ یعنـی افـراد   در فراگرد ارتباط آشکار می» معنا«، فارابیکند. از نگاه می تبیین »معقول و عاقل و عقل

متناسب با الگوي ارتباطی خود، با معانی متحد شده، آن را آشکار کـرده و بـه زمـان و مکـان خـود وارد      
شـود.  کنند. به بیان دیگر، در نتیجۀ تحقق زوجیت فرستنده و گیرنده، در فرایند ارتباط، معنا متولد مـی می

ال  عقـل « نظریۀ رو، بااو معتقد است: ارتباطات انسانی محدود به عالم طبیعت نیست. ازاین درصـدد  »فعـ 
 خداونـد  بـا  بشـر  ارتبـاط  نیترین سطح وجودي، یععالی در انسانی ارتباطات ترین صورتپیچیده تبیین
 انسـانی،  چنـین . است یافته دست معانی درك و کمال مرتبۀ باالترین به فعال عقل به متصل انسان .است

 عقـل  بـه  هیـوالنی  عقل از عقلی، رشد مراحل کسی است که با طی خواند،می »رئیس اول«را  آن وي که
کـه بـا    رسـد مـی  ايدرجه به مستفاد، عقل مقام به رسیدن نهایت، در و شدن بالملکه عقل سپس و بالفعل
 جامعـه  فـرد  ترینکند. او، که کاملآفرین را دریافت میمعارف و معانی سعادت فعال، همۀ عقل به اتصال

شده را از طریق اقناع براي مخاطبان ترسیم کند. مخاطبـان نیـز بـا    است، وظیفه دارد نظام معنایی دریافت
ادینه کردن آن، با یکدیگر پیونـد یافتـه و یـک سـاختار اجتمـاعی را شـکل       دریافت معانی و درونی و نه

ارتباطات را سازندة نظـام معنـایی (ملّـت یـا فرهنـگ) و       فارابینام دارد. در حقیقت، » امت«دهند که می
شناسـی  تحول فرهنگ و جامعه و نیز گونـه  فارابیداند. بخش ساخت اجتماعی (امت یا جامعه) میتعین

کند. از نظر او، سلطۀ هریک از صـناعات برهـان، مغالطـه، جـدل،     جوامع را بر اساس ارتباطات تبیین می
ت)    عنوان الگوي ارتباطی غالب مدینه، تعینخطابه و شعر به بخش فرهنگ (ملت) و جامعـه (مدینـه / امـ

اي کند. و ساخت اجتماعی ویژهام معنایی خاصی را تولید میشود؛ زیرا هر الگوي ارتباطی نظخاصی می
اجتماعی است که الگوي ارتبـاطی آن برهـانی اسـت در    » مدینۀ فاضله«، فارابیبخشد. از نظر را تعین می

  اي فاضله.فرهنگ و ملتی یقینی دارد و ساخت و جامعه نتیجه،
   



   ۲۹ در علم مدني فارابيفرهنگ و جامعة فاضله  بنيان برهاني اتارتباط

  منابع
 ، نجف، دارالثقافه العامه.م و درر الکلمغررالحکتا، محمد، بیتمیمی، عبدالواحدبنآمدي

 ، بیروت، دارالقلم.مقدمه و تحقیق از عبد الرحمن بدوى ، فی النفسارسطو، بی تا، 

  ، ترجمۀ محمدحسن لطفی، چ سوم، تهران، خوارزمی.جمهوري قوانین، 1380افالطون،

 کتاب.، ترجمۀ فواد روحانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر جمهور، 1360،-----

 ، بیروت، عالم الکتب.الفارابى فى حدوده و رسومهق، 1405آل یاسین، جعفر،

  ، تهران، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی.آشنایی با فلسفه هنر، 1389بلخاري، حسن، 
 ، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث، 1391پاکتچی، احمد،

-پـژوهش  ،»بررسی اشتراکات و افتراقات در فلسفه اجتماع افالطون و فارابی«، 1385ي، محمود، زاده داورتقی

 .159 -131، ص27، ش کالمی -هاي فلسفی 

 اهللا پاکزاد، تهران، طرح نو. ، ترجمۀ مراد فرهادپورو فضلالهیات فرهنگ، 1376تیلیش، پل، 

 ی و پژوهشی امام خمینی. ، قم، موسسه آموزشمنابع معرفت، 1386زاده، محمد، حسین

 ، تهران، ساقی.فارابی فیلسوف فرهنگ ،1381اردکانی، رضا،  داوري

 بیدي، تهران، ققنوس.، ترجمۀ منوچهر صانعی درهمقدمه بر علوم انسانی ،1389دیلتاي، ویلهلم، 

 بوستان کتاب.، قم، سینا و صدرالدین شیرازينفس و قواي آن از دیدگاه ارسطو، ابن، 1388طاهري، اسحاق، 

 ، تحقیق جعفر آل یاسین، بیروت، داراالندلس.تحصیل السعاده، 1401فارابی، ابونصر، 

 ، تهران، الزهراء.فصول منتزعه، 1405ـــــ ، 

 المناهل. دار بیروت، یاسین آل جعفر تحقیق ،الفلسفیۀ االعمال، 1413ـــــ ، 

 دارالمشرق.، بیروت، آراء اهل المدینه الفاضله، 1991ـــــ ، 

 .مکتب الهالل ، بیروت،، مقدمه و شرح على بوملحمالسیاسه المدنیه، 1996ـــــ ، 

 .مکتبۀ آیۀ اللّه المرعشى ،قم ،تحقیق و مقدمه از محمد تقى دانش پژوه المنطقیات للفارابى، 1408ـــــ ، 

  دارالمشرق.بیروت،  ، مقدمه و تحقیق و تعلیق از محسن مهدى، کتاب الحروف، 1986ـــــ ، 

  دارالمشرق. بیروت، مهدي، محسن. د تحقیق ،أخرى نصوص و الملّۀ کتاب، 1968ـــــ ، 
 ، شرح سیداسماعیل غازانی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.فصوص الحکمه و شرحه، 1381ـــــ ، 

،  به کوشش محمد کریمـی  بر چالش آرمان و واقعیت در فلسفه سیاسی فارابیدر درآمدي ، 1382فالطوري، 
 زنجانی اصل، تهران، کویر.

۳۰     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

  ، ترجمۀ شاهو صبار، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.هاي ارتباطاتنظریه، 1387کوبلی، پل، 
 ، تهران، اسوه.نقد و تفسیر، 1372یعقوب، کلینی، محمبن

 ، تهران، چاپار.هاي فرهنگی ارتباط در ایرانریشه، 1387، محسنیان راد، مهدي

 ، ترجمۀ سعید آذري، تهران، سروش.هابراي درك رسانه، 1377مارشال، مک لوهان، هربرت

 ، ترجمۀ علی عامدي و همکاران، قم، دفتر عقل.دین در عصر رسانه، 1388موالنا، سیدحمید،

، ترجمۀ حمید گرشاسبی و سعید خاموش، تصویري مبانی و مفاهیمفرهنگ ، 1385والکر، جان و سارا چاپلین، 
 هاي سیما.تهران، اداره کل پژوهش

Griffin, Emory A, 2011, A first look at communication theory, McGraw-Hill, New York,. 
Craig Robert T, 1999, “Communication Theory as a Field,” CommunicationTheory, Vol. 9, pp. 

119–161. 

  


