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 چكيده

ي چهرهترين و شاخصاسالم سياسي ي فلسفهي هين نمايندترگبزر، فارابي
واحد ي الهيات و سياست را در منظومه، اسالمي است. فارابيي سياسي دوره

ديگر دو را به يكنتايج آن، استداللي بر وحدت و شيوهفلسفي درآميخته و با تكيه
گرفته و آن را برمواد سياست خود را از افالطون و ارسطو داده است. وي تعميم 

ني استداللي و برهاي شيوهبه، ي اسالميارسطويي و نوافالطوني بر مبناي فلسفه
تر روست كه حاكم آرماني مورد نظر فارابي، بيشاز اينمدون كرده است. 

دار آرماني كسي است يادآور انسان آرماني و كامل است. از ديدگاه فارابي، زمام
كه خصوصيات شاه آرماني ايراني، فيلسوف افالطوني، پيامبر اسالمي و امام شيعي 

اند و از طريق ها متصل به منبع فيض الهيگونه انسانود جمع دارد. اينرا در خ
دار مدينه، همان مقامي را در مدينه دارد  شود. لذا زمامها وحي ميعقل فعال، به آن

 كه خدا در كل عالم هستى دارد.
 

 كليدي: هايواژه
 فارابي.ي سياسي شناسي، انديشهي فاضله، معرفتدار آرماني، مدينه زمام

                                                      
 دانشجوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي چالوس ∗

  )saeed.babazadeh@yahoo.com(. 
 .)kamal.pooladi@yahoo.comد اسالمي چالوس (استاديار علوم سياسي دانشگاه آزا ∗∗
 استاديار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي چالوس ∗∗∗

)behrooz_daylamsalehi@yahoo.com( . 



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

44 

 مقدمه
گاه تجلي -خواه در فرد و خواه در اجتماع  -ي عمل از نظر فارابي، عرصه

كه كسي به حقيقت دست يافته و يا در مسير تقرب به ي اينحقيقت است. نشانه
كند، اين است كه عمل درست و نيكو داشته باشد. يكي از مسائل و مي حق سير

اجتماع است. بخش مهمي از زندگي و  هاي اصلي فارابي، سعادت فرد ودغدغه
اي صالح، آوردن جامعهي چگونگي پديدي فارابي را تأمل و تفكر دربارهانديشه

اي روي سعادت خود اختصاص داده است. هيچ فرد و جامعهسعادتمند و انساني به
 ترروشنبياننحوي با حقيقت در ارتباط باشد. بهكه بهرا نخواهد ديد، مگر اين

توان گفت از نظر فارابي، سعادت و خوشبختي افراد و جوامع با درك حقيقت مي
 اى،مدينه و اجتماع هر پس ديگر، درسوي. از)70: 1389(حكمت، گره خورده است 

 به رسيدن است. شده تشكيل آن خاطربه آن اجتماع كه است نهفته غايت و هدفى

و  هدف به و آگاه كاردان رىگذاقانون و قانون ي وجودسايه هدف، تنها در اين
 .)46-36: 1391(ايزدپناه و امجديان، است  حاصل غايت

هاي  ي سياسي ايراني را در سده ي انديشه ترين وجه مشخصه اگر بخواهيم مهم
داري،  ي زمام داري رجوع كنيم؛ نظريه ي زمام ميانه شناسايي كنيم، بايد به نظريه

دار آرماني،  كه زمام هاي ميانه است؛ چنان ي سياسي ايران در سده محور انديشه
. تاكنون )140-123: 1391(سونگ يو، است داري  ي زمام ي خود، محور نظريه نوبه به

بيني و  هاي سياسي، جهان ها، نظريه ي انديشه تحقيقات متعددي در زمينه
طور خاص  شناسي فارابي انجام شده است؛ اما تحقيق جامع و مدوني كه به انسان

ي سياسي فارابي بپردازد، صورت  دار آرماني در فلسفه ي زمام بررسي نظريه به
ي سياسي فارابي، با  انديشه"اي با عنوان  ) در مقاله1395ماخاني ( نگرفته است.

ي فاضله و  تحليل كتاب آراي اهل مدينه به "ي فاضله تأكيدبر آراي اهل مدينه
ي سياسي فارابي پرداخته است. موسوي و  واكاوي نسبت اين اثر با انديشه

جامعه و تأثير آن نقش و اهميت نظم در "اي با عنوان  ) در مقاله1394همكاران (
ي آرماني بر اين در باب رئيس جامعه "در نيل به سعادت حقيقي از ديدگاه فارابي

 "تكويني"عقيده است كه بنابر نظر فارابي، در نظام طبيعت و هستي، نظم و انتظام 
تعبير  پابرجاست. اگر بتوان چنين نظمي را در مراتب جامعه پياده كرد و به

بر اساس نظم  -از رئيس اول گرفته تا خادم مطلق  - جامعهي طبقات تر، همه دقيق
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 طور منظم ي وظايف خود را به در جامعه در جايگاه خود قرار گيرند، و همه
بر  )12-1: 1394(پور و همكاران  شوند. يوسف سعادت حقيقي نايل مي انجام دهند، به

كمال  ي و اداري، بههاي اجتماع ي فارابي به كيفيت ي فاضله اند كه مدينه اين عقيده
شكلي بالفصل اشاره  ي دست معلم ثاني تواند بود، بهاي كه تنها زاده گونه و به
هاي اجتماعي  اي براي شناخت فضاي مكاني را كه آن كيفيت كند؛ ولي زمينه مي

، با مرور )3: 1394(دهد. پيوسته  دست نمي يابند، به و اداري درونش تحقق مي
ي برخي آثار و مقاالتي كه در شرح و بسط و تبيين و هاي پيشين و بررس پژوهش

توان بين شهر  وجو كرد و دريافت كه نمي اند، جست نقد آثار فارابي نوشته شده
ساالر ارتباطي ديد؛ زيرا در موارد  ي مدني مطلوب مردمنيكوي فارابي و جامعه

. اخوان ي مدني متفاوت هستندي فاضله با جامعه مختلف، نگاه فارابي در مدينه
ي  عدالت و خودكامگي در فلسفه"اي با عنوان  در مقاله )64-33: 1378(كاظمي 

 مفاهيم از عدالت فارابي، ي سياسي انديشه آورده است كه در "سياسي فارابي

 ي يونان فالسفه از تر گستردهو  تر متنوع بسيار محتوايي در حتي و است كليدي

نيست،  عدالت -افالطون  برعكس -ي وي  انديشه اصلي موضوع .شود مي طرح
 و خالفت انحطاط علل وي نيز بررسي فلسفي تالش است؛ هدف سعادت بلكه

 باشد. مي ناحيه اين از آن بحران

 ي فارابي نامه زندگي
 ـم. در فاراب 878قمري/ 260 يي (زادهابونصر محمد بن محمد فاراب

ترين فالسفه و  بزرگ م. در دمشق سوريه) از950قمري/ 339ي  درگذشته
ي فلسفه،  ترين آثار او در زمينه دانشمندان ايراني عصر طاليي اسالم است. بيش

ها  ترين آن نويسي بود؛ از جمله مهم چنين دانشنامه شناسي و هم منطق، جامعه
المدنيه، رساله في ماهيه العقل، تحصيل السعاده، اجوبه عن مسائل  توان به السياسه مي

 الحكمه و احصاءالعلوم اشاره كرد. ه في السياسه، فصوصفلسفيه، رسال
دار  ساختار نظام سياسي فارابي، ارگانيستي است و در رأس آن، رئيس و زمام

هاي  داري صرفاً در مدينه . از نظر او، افعال فن زمام)412: 1394(مجيدي، قرار دارد 
اند از شرايط شود. انسان نياز به قوتي دارد كه به مدد آن بتو خاص محقق مي

ها و افراد، افعال درست را استنباط كند. قدما اين قوت  متفاوت در شهرها و طايفه
را تعقل ناميدند و معتقد بودند كه تنها از راه تحصيل معرفت به كليات، صناعات 
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دست  تك موارد به ي طوالني و در تك شود؛ بلكه با تجربه داري حاصل نمي زمام
 آيد. مي

 پيش است. ي اسالمى فلسفه گذار بنيان اسالم، جهان كل در و اناير فارابى، در

بود؛  كرده رشد و آمده داشت، پديد نزديكى فلسفه با نوعاً هايى كه انديشه فارابى از
 شمار به آن تمام و درست معناي به فلسفه توان هنوز نمى را فكري هاي تالش اين اما

 فراهم شرايطى بايست مى ميالدي دهم نهم و هاي قرن در فلسفه تأسيس آورد. براي

ي  ي فلسفه گنجينه ي مسلمانان با جانبه همه شرايط، آشنايى ي اين جمله شود؛ از
 بودند؛ اما شده آشنا ي يونانى فلسفه با جلوتر بسيار هايى زمان از بود. ايرانيان يونانى

نبود.  گذاشت، كافى بنا فارابى كه ابعادي با فلسفه تأسيس آشنايى، براي اين
فلسفه  براي تأمين را اوليه اسماعيليه، مقدمات هاي انديشه و باوري زروان هاي انديشه

قرار  باوري زروان تأثير تحت آغاز در ي اسماعيليه كه فراهم كرده بود. انديشه
 بغداد در عباسيان شيعيان، عليه خالفت از فرقه اين كه داشت پيوند جنبشى با داشت،

 جهان در فلسفى هاي گرايش نخستين جهت اين از ويژه به ها . آنبودند راه انداخته به

گيرند.  مي پيش در قرآن تفسير در را خاصى رويكرد كه دهند نشان مى را اسالم
 بودند، گشوده ايران در فلسفه تأسيس سوي به را هايى اسماعيليه، گام فارابى، از پيش

 در يافت. فارابى توفيق آن انجام به كه فارابى بود بزرگى كار فلسفه تأسيس اما

 ميان در كه است و كسى است ايران در ي سياسى فلسفه گذار بنيان حال عين

 .است داده انجام زمينه اين در را بحث ترين مبسوط ايرانى متفكران

 شناسي شناسي و هستي معرفت
ارسطويي مشخص: افالطوني و ي  سياسي فارابي را داراي دو پايهي  غالباً انديشه

فارابي نظريات و آرائي را ارائه ميدهد كه هرگز در اسالف ، درهرحالدانند.  مي
ست. از جمله: وثر از شرايط زمانه و شريعت اأيوناني او سابقه و پيشينه ندارد و مت

منجر به تقسيم علم مدني ، دو با عقل عملي سي و منطق و پيوند آنشنا نارتباط زبا
، شود. بنابراين هرچند در علم مدني و فقه مدني را نيز شامل مي، به دو قسم شده

يوناني است و عناصر افالطوني و ارسطويي فراواني گ ثر از معلمان بزرأفارابي مت
ي فاراب، در موارد ديگر نيز قابل توجه استچه  ناما چنا؛ شود در آن يافت مي

با الگو و مدل جديد و متمايز ارائه ، يونان اخذ كردهي  مسائلي را كه از فلسفه
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نمايد كه  چنان تركيب مي، كند و اين عناصر يوناني را در يك هيئت تاليفي مي
 اي در سلف يوناني ندارد. صورت جديد آن ديگر سابقه

 از اي هپديد هر براي كه اين ضمن -اربعه  علل چارچوب در -ي مشاء  فالسفه

 علت و غايي علت از پرسش كنند، مي پرسش آن مبدأ وجودي از و علت مادي

 انساني نفس متوجه را سعادت اصل اگرچه ي مشاءفالسفه .نيز دارند آن وجودي

 تمام و كامل سعادت به شرايطي چه در و چه حالتي در نفس كه اين دانند، اما مي

 ناقص خود، موجودي هاي توانمندي انسان در كه اعتقادند اين بر يابد، مي دست

 روي ديگران به است ناگزير هاي خود ضعف و ها كاستي نواقص، رفع در و است

 را خود كماالت و كمك بگيرد ها آن از عادالنه متعادل نظام يك در و آورد

 نيل راستاى در مشاء ي سياسي يابد. فالسفه دست كامل سعادت به تا كند تحصيل

 بر متوقف انسان كمال كه اين نظر به با سعادت) و خود (يعنى نهايى كمال به انسان

 محقق نوعان هم با در پيوند يك هر فضايل اين معتقدند است، فضايل تحصيل

 و عادالنه تعامل و ارتباط در و در جامعه بايد ها سعادت و فضايل رو اين شوند؛ از مى
 جامعه، جارى در و تبيين شوند معرفى و فاضله سياست گيرند و با قرار دوستانه نوع

 تعامالت و معارف حقيقى ، طالب شهروندان و ي مردم ناطقه گردند. نفوس سارى و

 شود، نمى امر محقق اين آيد؛ نايل خود سعادت به انسان نهايت، در تا شوند عادالنه

،  فيلسوفان مشاء نزد بنابراين، ي فاضله. مدينه و مطلوب سياسي نظام طريق از مگر
شهروندان  سعادت به رسيدن ي فاضله، مدينه و مطلوب سياسي نظام ي وجودى فلسفه
(يوسفي راد،  شهروندان است  سعادت ي فاضله، مدينه غايى علت ديگر، عبارت به است؛

1397 :30-31(. 
فارابي معتقد است رأي جمعي و قصد همگانيِ شهروندان، شرط حصول 

و همراهي گروهي از خيرانديشان.  طلبيِ يك مصلح سعادت است؛ يعني اصالح
ي فاضله هم هست، انسان كاملي است كه هم عقل اين مصلح كه رئيس مدينه

است و هم معقول. اين فرد كسي است كه روح او به عقل فعال متصل است و 
گيرد. رئيس مدينه يا پيامبر خواهد بود  معرفت را از طريق وحي از عقل فعال مي

 .)1396المعارف بزرگ اسالمي،  (مركز دايرهيا امام 
شناسي وي سرچشمه  شناسي فارابي از مباحث وجودشناسي و هستي معرفت

هاي معرفتي بشر را در اتصاالت وجودي او با مبادي  گرفته است. فارابي ريشه
عنوان برترين منبع براي شناخت  دليل وحي را به همين داند؛ به آسماني معرفت مي
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ي اتصال جهان ماده با عالم هستي است و  وي، عقل، حلقهنظر  گزيند. به بشر برمي
ها پرداخت  هاي صور اجسام و پديده توان از اين راه به تجزيه و تحليل شناخت مي

الوجود است و يا  نظر فارابي، موجود، يا واجب . به)118-99: 1392(پارسانيا و رضواني، 
يست و هر ممكني را جز اين دو گونه، ديگر هيچ موجودي ن الوجود و به ممكن

نهايت تسلسل  ها تا بي وجود بياورد و ممكن نيست كه علّت الزم است علّتي به
 الوجود معتقد شويم ناگزير، بايد به وجود موجودي واجب يابند. بنابراين، به

هيچ علّتي نياز ندارد و به ذات خود، كامل است و از ازل، به فعل و  كه وجود او به
 يابد و او عقل گونه دگرگوني در او راه نمي ست و هيچبه ذات خود استوار ا

محض و خوبي محض و معقول محض و عاق محض است و اين هر سه چيز: 
بودن، در ذات او يكي هستند و تنها هموست كه غايت  بودن و عاقل خوبي، معقول

ها از آنِ اوست. وجود او هيچ  كمال و جمال و روشني است و برترين شادي
ي چيزها برهان است و همو علّت نخستين براي  د؛ بلكه او بر همهبرهاني ندار

موجود "موجودهاي ديگر است و ماهيت او نيز عين ذات متعال اوست. مفهوم 
كه شريكي  ، در ذات خود، حامل برهان يگانگي او نيز هست و برهان اين"واجب

 فت باشند،ص ندارد را نيز همين مفهوم با خود دارد؛ زيرا اگر دو موجود بدين
اند و از  الوجود است، از يك جهت با هم متّفق چون هر يك از آن دو واجب

باشد.  باشند؛ پس هر يك از آن دو، به ذات، يگانه نمي جهتي ديگر متباين مي
 افزايد: فارابي مي

ذات، يگانه  ناميم و چون او، به اين موجود نخستين را ما خدا مي«
ي نيست و چون جنس و فصل رو در او هيچ تركيب است؛ از اين

ناپذير است. البتّه، انسان خود، بهترين  منطقي ندارد، تعريف او امكان
كند و  هايي را كه بر اوج كمال داللت دارند، براي خدا اثبات مي نام

هايي كه در  ها بر معني هايي وصف شود، آن صفت چون او به صفت
ترين  ترين و عالي كنند؛ بلكه بر شريف ميان مردم دارند، داللت نمي

» اند ي آن ذات متعال ها داللت دارند كه تنها ويژه هاي آن واژه معني
 .م)1985، الجمع بين رأيى الحكيمين(فارابي، 

ي  اي كه درباره نگري ويژه فارابي، باتوجه به جامعيت انديشمندان مسلمان، به
شده از امور و متأثر از  گرفته شناسي دارند، خاستگاه معرفت را سرچشمه معرفت
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شناسي  رو، نقش عقل و عوامل غيبي در معرفت اين دانند؛ از عوامل گوناگوني مي
شناسانه  اسي فارابي براساس اصل وجودشن يابد. معرفت اي مي فارابي، جايگاه ويژه

برد. اهميت منابع  است و از ابزار حس شهودي، عقل و وحي بهره مي
شناسي فارابي در برجستگي نقش عقل، جهان غيب و اجتماع در آن است.  معرفت

ي عالم غيب، نوع  عوامل تأثيرگذار بر معرفت از ديدگاه فارابي، دربرگيرنده
فرهنگي، تعليم و تربيت، پايگاه اقتصادي، فضاي  نگري، علل اجتماعي، غايت
ي افراد  هاي ميان فردي و اراده بيني، كنش اجتماعي، صفات نفساني، جهان-سياسي
 .)118-99: 1392(پارسانيا و رضواني، است 

شناسي فارابي، اثبات وجود خدا است. جهان فارابي،  نخستين گام در هستي
بر اين  شود. متافيزيك مبتني و معدوم مي ريزد جهاني است كه بدون خدا فرو مي

توان  ازقدم نمي شناسي، متافيزيك ايمان به خدا است و بدون خدا، قدم هستي
ي ايماني فارابي با نقطه است كه تفاوت ماهوي فلسفه برداشت. دقيقاً در همين

 چيز وابسته گردد. در جهان فارابي، همه ي يوناني افالطون و ارسطو معلوم ميفلسفه
 .)70: 1389(حكمت، به وجود خدا است 

فرض عدم انفكاك سياست و اخالق، غرض انسان،  از ديد فارابي و با پيش
شود.  رسيدن به سعادت است؛ اما اين سعادت جز در جامعه يا مدينه محقق نمي

يابد. البته منظور فارابي اين نيست كه  انسان در جامعه امكان رسيدن به كمال را مي
خواهد بگويد جامعه هدفي جز كمال آدمي  مطيع جامعه باشد، بلكه مي انسان بايد

ندارد و آدمي نيز جز از طريق جامعه به اين كمال كه همان سعادت وي است، 
كند. بنابراين در دستگاه فلسفي فارابي، اصالً تصوري از جدايي  دسترسي پيدا نمي

و رسيدن به  شود. هدف انسان سعادت است سياست و اخالق نيز ديده نمي
كماالت؛ اين امر نيز تنها در جامعه و از طريق سياست و حكومت ميسر است 

 .)9: 1387(شمسايي، 
ي فارابي در سعادت از  كه در آن ترديدي نيست اين است كه نظريه چيزي

ي ارسطو مأخوذ است؛ زيرا در نظر ارسطو هم، سعادت جز به ادراك و  نظريه
ي او در مورد اتحاد با عقل فعال متأثر از نظريهتأمل نيست. نيز شكي نيست كه 

ايزدي نيز  توان گفت كه اعتقاد ايرانيان در مورد فرّهنوافالطونيان است، ولي نمي
ايزدي نوري است از  تأثير بوده است؛ زيرا فرّه دادن به اين انديشه بي در شكل

ست و ي آن به رياوسيله شود كه به جانب خداي تعالي كه خاليق فايض مي
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چه خاص است به پادشاهان بزرگ  شوند. از اين نور آن ها و صنايع قادر مي حرفه
 .)43: 1381اهللا و همكاران،  (ذبيحگيرد  عالم و عادل تعلق مي

 ي فاضله مدينه
كند؛ جسمي كه كامل و ي فاضله را به جسم آدمي تشبيه ميفارابي مدينه

 كميل حيات و حفظ آن،ي آن براي تي اعضاي مختلفهصحيح باشد و همه
 كه اعضاي بدن را يكي بر چنان نحو درست انجام دهند. هم كار خود را به

 چنين ي اعضا رياست دارد، هم ديگري برتري است و قلبي است كه بر همه
در مدينه كسي است كه بر ديگران رياست كند و كسان ديگري هستند كه مقام 

 كه بعضي چنان رئيس است. هم يي ايشان نزديك به مقام و مرتبه و مرتبه
 از اعضاي بدن خادم بعضي ديگرند، در مدينه نيز بايد اشخاص خادم اشخاص

ي  دهند، در مدينه كه اعضاي بدن وحدتي را تشكيل مي چنان ديگر باشند. و هم
اند و بعضي بر بعضي مقدم يا بعضي بر بعضي  ديگر مرتبط فاضله اجزا با يك

 مؤخرند.
ي فاضله را صالحيت آن نيست كه رياست آن را مدينههر عضوي از اعضاي 

كه شخص از حيث طبيعت و  عهده گيرد؛ زيرا رياست به دو چيز است: يكي آن به
كه واجد ملكه و هيأت ارادي چنان  ي آن مقام باشد؛ ديگر آنآماده سرشت

كاري باشد. ولي شرط مهم و اساسي اين است كه نفسش به عقل فعال متصل شده 
ي عقل منفعل، و پس اي رسد كه نخست به مرحله چنين مرحله هنگامي به باشد و

ي فاضله  ي فارابي، رئيس مدينه عقيده ي عقل مستفاد رسيده باشد. به از آن به مرحله
بايد دوازده خصلت داشته باشد تا شايان چنين مقامي شود. تندرست و 

فهمد و  را كه مي االعضاء باشد؛ قدرت فهم و تصورش نيكو باشد و هرچه كامل
سخن باشد؛  خاطر بسپارد؛ زيرك و هوشيار باشد؛ خوش خوبي به كند، به درك مي

دار تعليم و استفاده باشد؛ در خوردن و آشاميدن و زن حريص نباشد؛  دوست
وار و  گويان؛ بزرگ گويان باشد و دشمن دروغ و دروغ دار راستي و راست دوست
قدر  دينار و ديگر متاع دنيوي در نظرش بيواري باشد؛ درهم و  دار بزرگ دوست

پيشه؛  دار دادگري و مردم دادگر باشد و دشمن ستم و مردم ستم باشد؛ ذاتاً دوست
اي نيرومند داشته باشد و  گير؛ اراده انگار و نه لجوج و سخت معتدل باشد، نه سهل

 النفس و ترسو نباشد. اين رئيس، هم معلم است و هم مرشد و هم مدبر؛ ضعيف



 

 

51 

 سياست متعاليه

  ششمسال 
  ويكمبيستشماره 
  97تابستان 

 دار آرمانيزمام
 يدر انديشه

 سياسي فارابي
 )58تا  43(

هاي گوناگون است و همه چنان نيستند كه از جانب خود  زيرا مردم را فطرت
ها آگاه باشند، بدانند؛ بلكه  فطرتاً سعادت را بشناسند يا چيزهايي را كه بايد از آن

ي مردم برحسب فطرت به ديگر، همه عبارت همواره نيازمند به معلم و راهبرند. به
مراحلي كه براي آن آمادگي دارند،  و تمرين به معلم نيازمندند و بايد از راه تربيت

 .)44: 1381اهللا و همكاران،  (ذبيحبرسند 

 حاكم آرماني
دار، اصطالحي با معاني مختلف در فقه، حقوق و اصول فقه است.  حاكم يا زمام

روا، اجراكننده حكم و متصدي معاني: قاضي، داور، فرمان اين كلمه در لغت به
در منابع  "حاكم"بخش از جانب حكومت است. كاربرد ي يك ايالت يا  اداره

معناي لغوي و غيراصطالحي رايج است؛ با وجود اين،  فقهي و متون حقوقي، به
 ـويژه در فقه امامي  به ـسبب قيود و شروطي كه براي برخي مصاديق آن  به

ذكرشده، به يك اصطالح تبديل شده و همانند اصول فقه، معاني اصطالحي خاصي 
دار آرماني از ديدگاه فالسفه و انديشمندان . تعاريف متعددي از حاكم يا زمامدارد

دار آرماني، تمثالي از عنوان مثال، از ديدگاه سهروردي، زمام ارائه شده است. به
شهرياران عارف ايراني، پيامبر اسالم و امام شيعى است در كسوت حكيم كامل، 

نيت رسيده و نفسش به عقل فعال كمال انسا كه از راه درك حكمت اشراق به
دار آرماني كسي است كه خصوصيات  پيوسته است. از ديدگاه فارابي نيز، زمام

شاه آرماني ايراني، فيلسوف افالطوني، پيامبر اسالمي و امام شيعي را در خود جمع 
 دارد.

، "ي فاضلهمدينه"حكومت و نظام سياسي مورد نظر فارابي، شامل سه سطح: 
شود. وي معتقد است كه هر سه سطح،  مي "ي فاضله معموره"و  "امت فاضله"

 گويد: نقش زيادي در تحصيل و وصول به سعادت دارند. فارابي مي
 المدينة التي يقصد باالجتماع فيها التعاون علي االشياء التي تنال«

 بها السعادة في الحقيقه هي المدينة الفاضلة و االمة التي تتعاون مدنها
ا تنال به السعادة هي االمة الفاضلة و كذلك المعمورة كلها علي م

 ايالفاضلة اذا كانت االمم التي فيها تتعاون علي بلوغ السعادة؛ مدينه
 كه مقصود حقيقي از اجتماع در آن، تعاون بر اموري است كه

ي فاضله است؛ و امتي  شود، مدينهحصول سعادت آدمي را موجب مي
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 ي رسيدن به سعادت تعاون كنند،هاي آن، برا ي مدينه كه همه
پذيرد كه  ي فاضله هنگامي تحقق مي امت فاضله است؛ و معموره

» كننده در آن، به سعادت تعاون نمايند هاي زيست ي امت همه
 .)1380(مهاجرنيا، 
ي سياست مدنيه، پادشاهي آرماني را با نبوت جمع كرده و با فارابي در رساله

ي  ي فاضله را مطرح نموده است. مدينه ي مدينه نظريهبر نتايج اين بحث،  تكيه
ي فاضله است. اين نكته در  فاضله به اعتبار وجود و رهبري رئيس او، مدينه

معناي  ي فارابي، عينِ شهر به ي فاضله ي فارابي جالب توجه است كه مدينه نظريه
دان يك ضرورت، شهرون ي فارابي، به ي فاضله يوناني آن نيست؛ زيرا اهل مدينه

هاي گوناگون پراكنده باشند. پس قبل از  توانند در مدينه شهر نيستند، بلكه مي
ها و خصوصيات حاكم مدينه  ريزي تشكيل حكومت آرماني، بايد اهداف، برنامه

شده  دهي جهت سازمان خوبي براي مردم تبيين گردد و مردم همسو و در يك به
ي قابليت پذيرش چنين حكومتي را تنها از نظر فكر كه نه طوري حركت كنند؛ به

داشته باشند، بلكه از نظر خُلقي و رفتاري به اصالح خود پرداخته و از نظر معرفتي، 
ي فاضله از شهروندان كمال مطلوب فاضله را كسب كرده باشند. زيرا مدينه

اند؛ در  فاضلي تشكيل شده كه از قبل آمادگي براي زندگي بهتر را پيدا كرده
ي فضيلت عقب مانده و باعث دورشدن ها از قافله ، هريك از آنصورت غيراين

 .)21: 1388(محموديان اصفهاني، شوند  بودن خويش مي مدينه از آرماني
ي فاضله كساني هستند كه اين امور (حقايق) را هم از راه پس حكماي مدينه

ها  آنقدرت بصيرت دريابند و بفهمند. كساني كه در مرتبت بعدي  برهان، و هم به
شناسند، ولي به اتكاي دانش و بصيرت  طور كه هست، مي هستند، اين امور را آن

ها. مابقي مردم، اين امور را  علما و از راه تصديق گفتار و اعتماد و وثوق به آن
گونه قدرت ذهني و ملكات نفساني ندارند  شناسند؛ زيرا آن طور كه هست، نمي آن

شناسند. اين  هاست مي محاكيات كه تبيين آني نمودار و مثاالت و  واسطه و به
هاست،  هايي كه نزديك به عين آن ي مثالواسطه ها كه به اند: آن مردم هم سه دسته

نهايت دورتر از عين  هاست؛ و برخي بي يابند؛ برخي دورتر از عين آن معرفت مي
 .ق)1368(فارابي: هاست  آن

كردن  براي حكومت داري، داشتن مشروعيت هاي مهم زمام يكي از بحث
هاي خود را  شده، خواسته ي مشروعيت كسب وسيله باشد تا حاكم بتواند به مي
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 داري حكومت است و ازتحقق بخشد. اين مسأله از مسائل مهم در زمام
ي  داري يا حرفه ها داشته است. زمام ديرباز، نقشي اساسي در تداوم حكومت

معناي صناعت  شود، به ناميده مي "كيهي ملمهنه"داري كه در اصطالح فارابي  زمام
مدد آن، اعمال و رفتارهاي  و قدرتي است كه در اختيار رياست مدينه است و به

 ها گردد و از آن سياسي، تحكيم؛ و خيرات در مدينه، تقسيم و توزيع مي
شوند  سوي سعادت هدايت مي ي آن، اهل مدينه بهوسيله شود و به محافظت مي

 .)1386(مهاجرنيا، 
تواند مردم را به سعادت حقيقي  فارابي معتقد است فردي كه توانايي دارد و مي

برساند، رئيس اول است و به كليات و جزئيات امور آگاهي دارد و وظايف مردم 
ي اي گردهم آيند، مدينه كند. مرئوسان رييس اول، اگر در جامعه را تعيين مي

شمارد:  دو دسته صفات را برمي دهند. وي براي رييس مدينه فاضله را تشكيل مي
، معرفت حصولي است كه در اثر ممارست و تعلم "مهنه". "ملكه"و  "مهنه"

آن استعداد طبيعي و برتري فطري رييس مدينه بر  "ملكه"شود؛ و  حاصل مي
درجه سعادت است و  ترين مراتب انسانيت و اعلي ديگران است. او داراي كامل

توانند ما را به سعادت  افعال و اعمالي دارد كه مي چنين انساني است كه اطالع از
هاي  ي فاضله و امت فاضله و حتي امتبرسانند. او امام است كه رياست مدينه

 .)43-36: 1383(سيديان، روي زمين را برعهده دارد 
ي  (مدينه ي آرمانى جامعه كهن هاي شناسى جهان تمام مثل ي فارابى، نظريه در

 در را مقام همان مدينه دار زمام بنابراين، گيرد. هستى مي نظام از را فاضله) الگويش

 نظام خالق ي منزله به مدينه دارد. رئيس هستى عالم كل در خداوند دارد كه مدينه

 رئيس را مدينه نظام است). تمام هستى جهان خدا، خالق كه طور مدينه است (همان

ي  شيوه به فارابى، ي نظريه در هستى نظام كه است ذكر شايان كند. مى مدينه تنظيم
 بودن مراتبى سلسله"و  "فيضان يا صدور" اصل دو بر مبتنى ي نوافالطونيان نظريه

 اصالح را آن اندكى و داده نوافالطونى الگوي در تغييراتى البته فارابى است. "وجود

 .)140-123: 1391(سونگ يو، است  كرده
شكل ارگانيستى است و در آن، اجزا  در واقع، ساختار نظام سياسى فارابى به

دار قرار دارد.  مراتب وجود دارند كه در رأس آن، رئيس و زمام صورت سلسله به
، كه در حقيقت، نهادهاى حكومتى هستند؛ و در "ي متوسط طبقه"بعد از او، 
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هاى مخالف و  دم، گروهي مردم قرار دارند كه در بين مري سوم، تودهمرتبه
 گويد: نخبگان فكرى وجود دارند. فارابي مي

المدينة الفاضلة التى قوامها برئاسة واحدة ترأس فقط والتخدم «
اصالً واليرئس احد غيره و منها طوائف تخدم فقط والترأس و طوائف 

ي  متوسطة تخدم ذلك الواحد و ترئس من دونها؛. يعنى ساختار مدينه
طبقه رؤسا يا كسانى كه  اول، :سه طبقه و مرتبه است صورت فاضله به

ي  دوم، طبقه .ها رياستى ندارد رياست برتر دارند و كسى بر آن
كنند وهيچ نوع رياستى  گزاران يا كسانى كه فقط خدمت مي خدمت
ي متوسط يا كسانى كه زيردست رؤسا و رئيس  سوم، طبقه .ندارند

 .)1386 (مهاجرنيا،» مرؤسان بعد از خود هستند
ي فاضله، با وجود گستردگي، كلي است و در  ي مدينه بيان فارابي درباره

ي جزئيات و روابط ملموس سياسي و اجتماعي، مبهم و حتي ناگفته است؛  حوزه
روايي دار فرمان طرف جايي كه اي است روحاني. اين مدينه از آن اما جامعه

داند و عدالت  و سادگي مي حكيمان فرزانه است و سعادت جامعه را در هماهنگي
بيند، رأيي روشن  شان مي را در گماردن افراد به كاري مناسب سرشت و توانايي

 اش با افالطون نيز آشكارتر است. افالطون و فارابي دارد. همانندي انديشه
بينند كه هركس برحسب سرشت و شايستگي  عدالت را در اين مي -هردو –

حاكم آرماني، وظيفه دارد كه اوضاع شهر و  ذاتي خويش به يك كار بپردازند.
جا كه انسان  اي از آن انديشه ي اين اصل سامان دهد. چنين روابط مردمان را برپايه

آرمان واال  سوي تواند راهبر ذهن حكيم به كشد، مي ي برين كمال برمي را تا مرتبه
 .)64-33: 1378(اخوان كاظمي، نيافتني در سياست باشد  و دست

شود،  ناميده مي "شاه –فيلسوف"دار آرمانى افالطون  ر كه زمامطو همان
ناميد.  "شهريار–پيامبر"يا  "شهريار–فيلسوف"توان  ي فارابى را نيز مى نظريه

پيامبر در دين اسالم تنها يك رهبر دينى نيست، بلكه رهبر سياسى نيز هست؛ 
ينى پيامبر را با بنابراين، جاي تعجب نيست كه فيلسوفان و حكيمان مسلمان شأن د

براين، فيلسوفان و حكيمان ايرانى براي  شأن سياسى او پيوند دهند. عالوه
دار، هم رهبر دينى  اند. پيامبر، هم زمام بودن را نيز قائل پيامبرشان حكيم يا فيلسوف

هايى چون: فيلسوف،  دار آرمانى خود را با واژه و هم فيلسوف است. فارابى، زمام
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گذاري  ، قانون يس، امام و رئيس اول اسم برده است. او براي مدينهالنوام نبى، واضع
كند و مدينه را، هم براي سعادت در اين جهان و هم براي رستگاري در  مى

ي سياسى فارابى از يك جهت  شهريار در فلسفه- كند. فيلسوف آخرت هدايت مى
ي  در نظريهشهريار –شهريار افالطون متفاوت است؛ فيلسوف–مهم نيز با فيلسوف

فارابى مسئوليت هدايت اعضاي مدينه براي رستگاري نهايى را نيز برعهده دارد. 
چنين چين متفاوت  دار كه با سنت فكري غرب و هم چنين نگرشى در نقش زمام

هاي اسالمى پيوند دارد. نقش شهريار در  است، با فرهنگ ايران باستان و آموزه
يران باستانى، معادل نقش امام در رستگاري هاي ا رستگاري قوم ايرانى در انديشه

 .)140-123: 1391(سونگ يو، ي شيعى است  امت در اركان انديشه

 داري در فلسفه سياسي فارابي و چرايي ضرورت آن اهميت زمام
وجو  ي فاضله جستتوان در مفهوم مدينه داري را مي جايگاه و اهميت زمام

ن جهادر كه ره دارد شااي امانىي آرمعهبه جا "فاضلهي مدينه"م عام مفهونمود. 
يا دات عالم مجردر ند اتو مانى تنها مىي آرين جامعهاگشت. ل آن نبادقعى نبايد وا

، مىكندح بى طررامانى كه فاي آرجامعهن شته باشد. كانود داجوت وعالم معقوال
ت. ساين مدينه ائيس) (رحاكم سياسى ، بىرافاح صطالا يا به، ين مدينهدار ا مماز

اي برآن را بى راست كه فايوناني ا polisپوليس ي معنان هما مدينه بهي  واژه
دار آن  ممازئيس يا ، رمدينهر محول، هرحا بهد. بر مىر كا سالمى بهي اكليت جامعه

يك رت صو به -شد ورده بى پررافاي نظريهدر كه اي  هشيو به -دار  ممازست. ا
خي با بررت همين صو به، و سياسىي نديشهم اتمااي يمى برراداپاي لگوا
ي فكري هانساير جريااي يك شخصيت نوعى بررت صو به، معيني ها گرگونىد

در بى رافاي نديشهابه مبانى ي نظرا بتدابد نيست ، ينامد. بنابردرآ(مثل حكمت) 
 يم.ازمانى بينددار آر ممارد زمو

ست. ا يبشرري ستگادت و رسعاد، خوي جوو جستدر بى راتوجه فان كانو
صلى بشر د امقصوني، جها دت آنسعاري)، ستگا(و رجهانى  يناسايش دت، آسعا

يد. آ ست مىد به، ندگى جمعىون و زتعادر يعنى ، مدينهدر نيز تنها دت سعا؛ ستا
اي برن نساآورد. ا مىر شما به "لطبعا مدنى"ن را نسا، اسطواربى مثل رافا
جتماعى اندگى ز دارد. زجتماعى نيااندگى زبه د، نسانى خواطبيعت ن ساندر لكما به
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به غايت ن نسان اسانداي ربلكه بر؛ حياتى نيستدي و ماي هازمين نياأتاي تنها بر
و ست ابرطبق طبيعت دن كر ندگى، زنسانىاندگى زست. غايت انسانى اندگى ز
ست ل امعقوم ندگى برطبق نظاي زمعنا به، بىرانظر فا، از ندگى بر طبق طبيعتز

. لذا از ديدگاه فارابي، براي رساندن جامعه به سعادت، وجود )166: 1374(داوري، 
 دار آرماني ضرورت دارد. زمام

 بندي جمع
بر اهليت،  ي طبقاتي و مبتني گونهنظام اجتماعي و سياسي از ديد فارابي، به

ي فارابي،  ي فاضلهشايستگي و استحقاق است. براي درك نظام طبقاتي مدينه
نمايد؛ زيرا ساختار شهر  ستگاه فلسفي اين فيلسوف ضروري ميآگاهي اجمالي به د

آرماني وي، پژواك ذهن و برداشت عقالني او از نظام كائنات است. در دستگاه 
 ي كائنات از فيضان وجود نخست يا ذات پروردگار پديد فلسفي فارابي، همه

ر آرماني اند. در شه آمده است و موجودهاي عالم، در نظامي متنازل، قرار گرفته
مراتب برقرار است و مردم برحسب سرشت و استعداد  فارابي نيز همين سلسله

دار  باور است كه زمام گيرند. فارابي بر اين خويش، در سطوح مختلف قرار مي
زبان قرآن، جبرئيل  ، عقل فعال و به تعبير فالسفه كه به -مدينه بايد با حقايق 
ي فارابي، ديني حاكم است كه با مدينه در ارتباط باشد. در -(رسول وحي) است 

اش حكومت  تفسير فلسفي سازگار است. ديني كه برون آن شريعت و دورن
 ي دين،عنوان صاحب وحي و آورنده است. ديني كه بر محور رياست پيامبر، به

 استوار است.
 

 منابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي سياسي فارابي، مجله  و خودكامگي در فلسفه). عدالت 1378اخوان كاظمي، بهرام ( .1
 .64 - 33: 9دين و ارتباطات، شماره 

ي فاضله بر وحدت ديني با  ). توقف مدينه1391ايزدپناه، عباس و امجديان، قاسم ( .2
: 29، شماره 8ي  ، دوره5بر آراي فارابي، مطالعات تقريبي مذاهب اسالمي، مقاله  تكيه
36-46. 
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شناسي معرفت فارابي، مجله علمي  ). جامعه1392اهللا ( ني، روحپارسانيا، حميد و رضوا .3
 .118 - 99: 10، شماره 5پژوهشي اسالم و علوم اجتماعي، دوره 

ي شهر نيكو و  ي انديشه ي مدني؛ مقايسه ). فارابي و جامعه1394پيوسته، صادق ( .4
روانشناسي المللي  ي نيروهاي مدني، سومين كنفرانس بين ساالري براساس توسعه مردم

 و علوم اجتماعي. تهران: موسسه همايشگران مهر اشراق.
 جا: نشر خانه كتاب.). فارابي. بي1389حكمت، نصراهللا ( .5
د شاو ارفرهنگ رات وزارت نتشاان: ابي. تهررا). فا1374ضا (، ركانيداوري ارد .6

 سالمي.ا
دار آرماني در انديشه سياسي  عنوان زمام پيامبر به -). فيلسوف1391سونگ يو، دال ( .7

): 51( 3، شماره 13هاي فلسفي كالم (دانشگاه قم)، دوره  ايران ميانه، نشريه پژوهش
123-140 . 

 .43 - 36). فلسفه سياسي فارابي، نشريه معرفت: 1383سيديان، سيدمهدي ( .8
م و انديشمندان ). ارتباط اخالق و سياست از ديدگاه اسال1387شمسايي، مريم ( .9

 ها. المللي اخالق اسالمي در دانشگاه اسالمي، همايش بين
پور، بهرام؛ هايدگر،  اهللا؛ اقاياني چاوشي، جعفر؛ آيتي، عبدالمحمد؛ جمال صفا، ذبيح .10

). ابوريحان، فارابي، هايدگر (پنج مقاله). تهران: انتشارات وزارت 1381مارتين (
 فرهنگ و ارشاد اسالمي.

 ق). آراي اهل المدينة الفاضله. قاهره: مطبعة الحجازي.1368نصر (فارابي، ابو .11
در: االعمال الفلسفية. مقدمه و تحقيق: جعفر ه ق). تحصيل السعاد1413( ــــــــــــ .12

 ياسين. بيروت: دارالمناهل.  آل
رأيى الحكيمين. تحقيق: ألبير نصري نامه. بيروت: م). الجمع بين1985( ــــــــــــ .13

 ).4(چدارالمشرق 
بر آراي اهل مدينه فاضله،  ي سياسي فارابي با تاكيد ). انديشه1395ماخاني، سعيد ( .14

رم: مؤسسه  -هاي نوين در علوم انساني. ايتاليا المللي پژوهشسومين كنفرانس بين
 پرداز پايتخت ويرا. مديران ايده

نامه  ان). آرمانشهر از ديدگاه برخي متفكران، پاي1388محموديان اصفهاني، مريم ( .15
 الدين. قم: گروه قرآن و حديث. كارشناسي ارشد دانشكده اصول

). عقالنيت سياسي در انديشه فارابي و توماس آكوييناس. تهران: 1394مجيدي، حسن ( .16
 انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

). نقش و اهميت نظم در جامعه و 1394موسوي، كاظم؛ علي فرضي و ناصر فروهي ( .17
به سعادت حقيقي از ديدگاه فارابي، همايش ملي سبك زندگي، نظم و تأثير آن در نيل 

 امنيت. زنجان: دانشگاه زنجان.
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جا: انتشارات مؤسسه ي سياسي فارابي. بي ). دولت در انديشه1380مهاجرنيا، محسن ( .18
 فرهنگي دانش و انديشه معاصر.

 ان كتاب.ي سياسي فارابي. قم: انتشارات بوست ). انديشه1386( ــــــــــــــ .19
 ). مدينه فاضله از منظر فارابي.1396المعارف بزرگ اسالمي (وبسايت مركز دايره .20

https://www.cgie.org.ir/fa/news/114944 
). سير انديشه شهروندي و 1394پور، جعفر؛ باقري، ياور؛ بذرافشان، حبيبه ( يوسف .21

و شهرسازي در آغاز المللي معماري عمران مدينه فاضله از ديدگاه فارابي، همايش بين
 هاي صنفي مهندسان معمار ايران.هزاره سوم. تهران: كانون سراسري انجمن

سينا و  ). اسباب و عوامل سعادت در آراي فارابي، ابن1397يوسفي راد، مرتضي ( .22
 .20خواجه نصيرالدين طوسي، نشريه سياست متعاليه، سال ششم، شماره 
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