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چکیده
رابطه ونسبت فرایزدی ،فیلسوف شاه وامام در نظام اندیشگی بسیاری ازفالسفه مسللمان سلده هلای میانله اسلالم
اززوایای فکری مختلف مورد واکاوی وتحلیل قرارگرفته است .وهرکدام برمبنای اندیشه سیاسی اجتماعی خود دراین
ارتباط نقطه نظراتی رابیان نموده اند که دراین خصوص می توان به فارابی ،ابن سینا ،ماوردی ،ابن طقطقلی ،خواجله
نظام الملک ،غزالی ،ابن تیمیه ،مسکویه رازی ،فضل اهلل روزبهان خنجی ودیگران اشاره کرد .البته موضوع فیلسلوف
شاه پیش ازتمرکز فالسفه مسلمان برآن درزمره نظریات سیاسی افالطون قلمداد می گردد وبلراین اسلات تلاایرات
آراء وافکار افالطون وحتی ارسطو را نمی توان براندیشه های فالسفه اسالمی نفلی کلرد .چنلان کله ایلن ادلل در
مجموعه نظرات فارابی وابن سینا وسایراندیشمندان به وضوح مشاهده می گردد .بنابراین وجوه مشترک درمختصات
سه مولفه فیلسوف شاه ،فرایزدی وامام بویژه ازمنظرمذهب تشیع بسی جای تامل دارد.
کلیدواژگان :امام ،فارابی ،فرایزدی ،فیلسوف شاه ،قدرت سیاسی.
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

 کارشناسارشد علوم سیاسی
 نویسنده مسئول :دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
رایانامهRezvani151@yahoo.com :
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مقدمه
ابونصرفارابی ( 252-923هجری) معروف به معلم ثانی درزمره فالسفه سیاسیی
دوره میانه اسالم تلقی می گردد .آراء وعقاید او متاثرازدوفیلسوف یونانی؛ افالطیو
وارسطو است .چنانکه دیدگاه ویژه اورا درخصوص نسیتت اییه همیانی بییه فیره
ایزدی ،فیلسوف شاه وامام رادرایه رابطه می توا تحلیل کرد ،دراییه مقیال تیال
گردیده است تا با اسیتناد بیه منیابع مختلی  ،برخیی ازتفاسییروارعاب بیه نتیرا
شارحیه ابعاد مختل

ایه نستت سنجی رامورد بررسی قرارداد .فره اییزدی کیه بیه

مفهومی تاریخی دردورا اییرا باسیتا اشیاره دارد و فیلسیوف شیاه هیم درنتیام
اندیشگی افالطو بویژه درارتتاط با نتریه "مثیال خییر" او قابیل بررسیی ومطاهعیه
است و امام نیز درمنتومه اندیشگی اسالم وبویژه مذهب شیعه مطمح نتراست.
پرسش اصلی تحقیق :فارابی باتکیه برچه دالیلی رابطه ییا نسیتت اییه همیانی
میا فره ایزدی ،فیلسوف شاه وامام برقرار می نماید؟
فرضیه اصلی تحقیق :کاریزما وفره مندی بعنوا پایه اصلی نتام اندیشیگی فیره
ایزدی ایرا باستا ودرک وفهم عقالنی درنتام سیاسی فیلسوف شاه وموهفه امامیت
برپایه اراده خداوند در تعییه وهی برای هیدایت امیت اسیالم درمنتومیه اندیشیگی
مذهب شیعه ازعمله دالیل مهم نستت بیه ایه سه موهفه است.
تعاریف و سیرتاریخی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
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فره ایزدی

در اوستا از دو "فر" یاد شده است :فر کیانی و فر ایرانی؛ فر یا فره ایزدی یکیی
از کهه تریه و پرآوازه تریه به مایههای فرهنگی و باور شناختی در ایرا باسیتا  ،و
در عها بینی زرتشتی است.همچنیه فرّه ایزدی یکی از ارکا مهم آیییه پادشیاهی
است و الزمه قدر

و فرمانروایی .فرّه در اوستا "خورنه" در پارسی باستا "فرنه"،

در پهلوی "خورّه" یا "خره" و در پارسی دری در ساخت های "فره" و "فر" آمیده
است.درباره فر آ چه می توا گفت ایه است کیه فیر در باورشناسیی کهیه اییرا ،
فروغ یا نیرویی مینوی و ایزدی است که هرکس از آ برخوردار گردد ،به سیروری
و نیک بختیی دسیت خواهید یافیت.فیر رابطیه عهیا انسیا و عهیا خیدایا را
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مینمایاند.فر در شاهنامه و متو اساطیری ،گرچه متاهری مختل

دارد وهی صیفتی

تغییرناپذیر در آ وعود دارد که می توا آ را پدیده ای خدایی دانست که گاهی به
صور

نور از چهره پادشاها و موبدا و پهلوانا می تابید.بیه بیاور ایرانییا  ،هیر

شهریار تا زمانی که فره ایزدی با اوسیت ،در کامگیاری و شیکوه میی توانید فرمیا
براند.اما اگر فره از شهریار بگسلد ،هم او به ننگ و نفریه گرفتار خواهد آمد و هیم
ایرانشهر به آشوب و ایرانی دچار می شود.در نوشته های پهلوی به مضیمو " چهیر
از یزدا " بر می خوریم .ترعمه و تعتیر آ ایه است که پیکر و فیر پادشیاه بازتیاب
ایزدا است .بربنیاد باورهای کهه ،تنهیا پارسیایا و پاکیا میی توانسیته انید از فیر
برخیوردار گردنیید و بییه فرخیی و فرهمنییدی راه عوینیید.فیر همییواره از ناپاکییا و
دیوخویا می گریخته است.شیخ شهاب اهدیه سهروردی "فر" یا همیا "فرزانگیی
فروغ" را پرتوی از گوهر خداوندی دانسته که بر هر کس بتابد اورا بیه سیروری و
واالیی می رساند.دراساطیرایرانی ،شیاهانی همچیو کییومر  ،هوشینگ ،تهمیور ،
عمشید ،فریدو  ،کیکیاووس ،کیخسیرو ،منیوچهر ،اردشییربابکا و ...و پهلوانیانی
همچو گرشاسب ،آر  ،سام ،زال ،رستم و اسفندیار دارای فر ایزدی بودهانید و بیه
همیه عهت کارشا رونق فراوا داشت.موضوب عاهب اییه اسیت کیه در اسیاطیر
فرهنگ های دیگر هم ،از عمله یونا  ،فر و فره مندی دیده می شود.باید دانسیت کیه
وعود و حضور فر نه تنها منشا تغییرا
دگرگو شد عملکرد مرگ و حتی نجا

عمده در هستی افراد می شود ،بلکه موعب
از مرگ هم می شود( .اشیاره بیه رویییه

تنی پهلوانا )فر و خورشید با هم بی ارتتاط نیستند .از دید ریشه شناسیی هغیت هیم
میا خورنه یا خوره یا هور یا خور (خورشید) پیوند وعود دارد.همچنیه فیر دارای
تابش بوده است.فر را شاید همانند هاهه ای نورانی بتوا تصور کرد که چهره و پیکر
کسی را در بر میگیرد (کهدوئی ،2932 ،ص .)231

نسبت سنجی
فره ایزدی،
فیلسوف شاه وامام ...

فیلسوف شاه

( 13تا )999

افالطو در چارچوب نتریه اخالقی و سیاسیی «مثیال خییر» بیویژه در مکاهمیه
عمهوری تصویری از دوهت آرمانی عرضه می کند .بر ایه اسیاس افالطیو معتقید
است فیلسوفا باید بر دوهت حاکم شوند .حکمت سیاسی افالطو در اییه نترییه
مانند هر عنته دیگر فلسفه او متضمه عقل گرایی است ،به زعم او پییدایش دوهیت
خوب منوط به فرمانروایی عقل است .چنانکه فراتریه عاهم «مثل» یا «صیور» اسیت
که در آ حقیقت موعودا

حضور دارنید .بیه عنیوا نمونیه عیداهت فیی نفسیه،
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شجاعت فی نفسه و عفت فی نفسه مثاههایی از خیرند که تنها در عاهم مثیال تحقیق
دارند .از آنجا که فضایل کلیدی نزد افالطو عتارتند از :معرفت یا حکمیت عقلیی،
شجاعت ،خویشتنداری و عداهت .بر پایه ییک چنییه دییدگاهی فضییلت حکمیت
مرتتط با عز عقالنی اوسیت و فضییلت شیجاعت میرتتط بیا عیز اراده و همیت و
خویشتنداری یا عفت از هماهنگی بیه دو عز شهوانی و عز اراده و همیت حاصیل
می آید و عالوه بر ایه عداهت نیز بیه همیاهنگی بییه هیر سیه عیز نفیس مربیوط
میشود .افالطو با طتقه بندی نتام های سیاسی به مونارشی (حکومت ییک فیرد)،
اهیگارشی (حکومت عده قلیل) ،و دموکراسی (حکومت عمیوم میردم) و برشیمرد
نقاط قو

و ضع

هر یک از نتام های سیاسی فوق اهیذکر ،شیرط تحقیق دوهیت

آرمانی متتنی بر نتریه سیاسی «مثال خیر» را در امکا فرمانروایی فیلسوفا برگزیده
و دانا و شجاب در سطح نتام سیاسی میی دانید ،ضیمه آنکیه بیه نتیر او برقیراری
عداهت و دیگر فضایل انسانی منوط به بهره داشته از یک چنیه ایده خییری اسیت.
زیرا کسی که معنا و مفهوم «مثال خیر» را نشناسد ،قادر به برقراری عداهت در نتیام
سیاسی نخواهد بود (عشایری ،2932 ،ص.)6-2
افالطو با اشاره به نتریه مثال خیر در فلسفه سیاسی خود بر ایه باور است که
فلسفه بزرگتریه هدیه ای است که خدایا به مخلوقا

فانی عطیا کیرده انید .اگیر

چنیه هدیه ای به انسانها داده نشود آنها ناتوا تر از آنند که خود بتوانند بیه دانیش
حقیقی دست یابند .افالطو امیدوار بود که برای اصیال امیور عامعیه ییا فالسیفه
قدر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
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حاکم را در دست بگیرند یا اینکه صاحتا قدر

با اههامی اههیی بیه فلسیفه

راستیه به طور حقیقی دل بتندند.عوهر نتریه افالطو ایه است که انسا به ییاری
فلسفه می تواند به حقیقت و فضیلت دست یابد .بنا به نتر او همانطور که می توا
برای قضایای ریاضی دهیل اثتاتی آورد ،می توا با یقیه مطلق تعییه کرد که انسیا
باید چگونه رفتار کند ،انسانها چگونه باید با هم ارتتاط برقرار کنند و به ایه ترتییب
چگونه باید دوهتی تشکیل دهند که بهتریه عملکرد را داشته باشد .افالطیو معتقید
بود که هیچ چیز کامل در ایه عها نمی توا ایجاد کیرد .بنیا بیه اعتقیاد او عهیا
ربانی ،در آ سوی عها مادی واقع است و آنچیه در اییه عهیا روی میی دهید
بازتاب ناقص آ عها است .اما اگر انسا طر صور

های ذهنی یا اییده هیا را

بشناسد و خود را با آنها تطتیق دهد قیادر خواهید بیود عامعیه ای بهتیر از عامعیه
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موعود بنا سازد .افالطو معتقد است که دستیابی به شناخت صور

های ذهنی ییا

نمونه آرمانی روندی پردرد و دشوار است که همه کس توا نیل به آ را ندارد .بنیا
به نتر او تغییر دوهت و اداره آ تنها برای کسیانی امکیا دارد کیه دارای اسیتعداد
طتیعی و آموز

فراوا هستند .ایه وظیفه ای است که افالطیو بیر دو

کسیانی

می نهد که آنها را فیلسوف می نامد .یعنی مردانی کیه تیوا ذهنیی ممتیاز و دانیش
فراوا دارند (هیدما  ،29۳6 ،ص.)22 -2۳
بر ایه اساس ،افالطیو معتقید اسیت کیه رهتیرا نختیه و دانیا ،یعنیی همیا
فیلسوف -شاها  ،باید حکومت کنند .به عتیار

دیگیر ،ییا شیاها بایید فیلسیوف

باشند یا فیلسوفا باید شاه باشند .دانشی که دارند ایه حق را به انها می دهد که بیر
قوانیه موعود تکیه نکرده ،آنها را هغو کنند ،و بر اساس عقل خود قیوانیه عدییدی
را وضع نمایند( .هما  ،2932 ،ص .)212-251
امام

شیعیان برپایه احادیث ائمه وعوب امامت راازمنترکالمیی هطی

اههیی دانسیته

ووعودامام درعامعه را ستو پایداری شعائردینی شمردند.به عتیار

دیگرازدییدگاه

وگسست رابطه انسا باخدا ازطریق وحی ،هط

وحکمت اههی

شیعه با ختم نتو

ایجاب می کند که برای پیشترد امرهدایت امت ،رهتروپیشیوایی درعامعیه قیرارداده
شودتاوظیفه ابالغ احکام اههی تداوم داشته باشدوسزاواررحمت خداوندایه است که
شخص امام یاعانشیه پیامتردرهمیه شیئو چیو تتلیی احکیام ومرععییت دینیی
ورهتری سیاسی همانند نتی اکرم باشند؛دربحث ازامامت خاصه ،شیخ مفید به طیر
رهتری (معنوی ودنیوی) علی به ابیطاهب پرداخته وبراساس انتصیابی بیود آ بیه
بیا امامت ائمه دیگر می رسد؛ وی درکتیاب " االفصیا فیی امامیه امیراهمیومنیه"
ازچهار دهیل قرا و سنت واعمیاب وعقیل برعانشیینی بالفصیل علیی بیه ابیطاهیب

دررهتری امت استدالل آورده است؛ وی درمقیام یکیی ازعلمیای شییعه در "اوائیل

نسبت سنجی
فره ایزدی،
فیلسوف شاه وامام ...
( 13تا )999

اهمقاما " به توضیح وتشریح اصول کلی امامت پرداخته است.اساسا امامت درمیا
شیعیا پس ازپیامترمخصوص بیه بنیی هاشیم اسیت وبیه علیی وحسیه وحسییه
وفرزندا حسییه میی رسید ورسیول خیدا ،امیراهمیومنیه رادرزمیا خیود خلیفیه
خودگردانیده وبرامامت اوپس ازوفا

خود ،تصریح کرده است؛ونیز امامیت حسیه

وحسیه پس ازامیراهمومنیه به وسیله پیامتروعلی (ب)تصریح شده است؛ وهمچنییه
پیغمتر بر امامت علی به اهحسیه تصریح کرده و پدر و عد

نیز همچو پیغمتیر،
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امامت اورا تصریح کرده اند؛ و اماما حق پیس ازرسیول خیدا دوازده تیه هسیتند
(حقدار ،29۳1 ،ص .)52-5۳
اما اهل سنت دروعوب نصب امام به دهیل نقلی تکییه کیرده ،آ راعیزو فیروب
دیه می دانند وبحث امامت ازمنتراهل تسنه متتنیی اسیت براینکیه خلفیای بعیداز
پیامتر ودورا بعدی را مصداق "امام" دانسته وبروعوب اطاعت از او تاکید داشتند؛
در کالم اهل سنت شرایط امامت غیراز عصمت بوده والزم اسیت کیه امیام مجتهید
دراصول وفروب دیه وسیاستمدار در امور دنیوی مسلمیه بیوده و قیادر بیر عیداهت
وعلم وشجاعت وکفایت درتنفیذ احکام وحفظ حدودعها اسالم ویاری متلومیا
باشد.شروط دیگرامامت مثل باه وآزاد وعاقل بود نیز دربعضی آثاراهل تسنه امده
است (هما  ،ص.)56
آیا می توان نسبت این همانی میان فرایزدی ،فیلسوف-شاه وامام برقرارکرد؟

اساسییا اندیشییه هییای افالطییو برانگیزنییده نییوعی تخیییال

عرفییانی-فلسییفی

ومستعدتقویت زمینیه هیای شیهودی بیوده اسیت.اییه ویژگیی تاحیدزیادی ذاتیی
خودفلسفه افالطو ازعمله پاره مهم فلسفه سیاسی وی یعنی نتام فلیسیوف –شیاه
است.درست است که فیلسوف شاه بیشتر یک نتام بخردانه فلسیفی رادراو خیود
وباتوعه به سویه سیاسی رامعرفی میی نمایید ،وهیی اییه نتیام درکنیار دربرگییری
عناصرقدرتمند متافیزیکی ،خاهی از راز و رمزشهودی نمی باشید.وعیود«خورشیید»
دریکی ازنمونه های ترغیب کننده درکتاب عمهور ودرتوضیح ،خردبیه مثابیه نیور،
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

نکته ای نیست که بتوا آ راازسویه شهودی پیراست وخورشیید راتنهیا نمونیه ای
ازاعرام «طتیعی» آسمانی تلقی کرد.نتام فیلسوف-شاه افالطیو باتوعیه بیه سیویه
های اقتتاسی ازحوزه تمدنی ایرا باستا ویادست کیم برخیی مشیابها
بسیاری بانتام فرایزدی درادبیا

همیوشیی

سیاسی –اسطوره ای ایرا باستا دارد.هرچند کیه

افالطو به نتام خودنتم فلسفی داده وآ راپیراسته است وهی ایه تفاو

هیا نمیی

توانند اصل اقتتاس درپاره هایی ازاندیشه ویامشیابهت آ هیا راازنتردورنگیاه دارد.
ازسوی دیگرمی دانیم که پس ازپدیداری اسالم واهتته بافراز وفرودهای بسیار ،بخش
هییایی ازنختگییا فکییری درکنییار تمییایال

مردمییی ،عییذب نتریییه امامییت شیییعی

شدند .اهتته انگیزه های اییه عیذب وهیم چنییه فرآینید آ ییک دسیت نتیود .بیه
39

تعتیردیگر نتاید دچاراشتتاه نتری وکلی گویانه ای شدوبرای ایرا باسیتا وییاایرا

دردورا اسالمی ،دنتال هویت واحدویکیارچه ویاسیوگیری هیای روشیه ومتیداوم
تاریخی گشت.درایه عا تنها ایه «گما » طر شده است که هسته های مشترک سه
نتام یادشده تاچه حد باحسیا

قومی ایرانیا می توانسیت میرتتط باشید (قیادری،

 ،29۳۳ص .)262-262
فره ایزدی ،فیلسوف شاه و امام درساحت نظریه پردازی
خواجه نظام الملک (909-999هجری)

خواعه شاهوده اندیشه سیاسی خودرابرنتریه برگزیدگی پادشاه ازسوی خداونید
پی ریزی می کندوبرخالف شریعتنامه نویسا که خلیفه رابه انتخیاب میردم ییانص
شرعی حاکم بررعیت می دانند ،می نویسد«:ایزدتعاهی درهرعصری وروزگاری یکی
ازمیا خلق برگزیند ،واورابه هنرهای پادشاهانه وسیتوده آراسیته گردانید ،ومصیاهح
عها وآرام بندگا رابدوبازبندد ،ودرفسادوآشیوب وفتنیه را بیدو بسیته گردانید ،و
هیتت وحشمت او اندر دهها و چشم خالیق بگستراند ،تا مردم اندر عدل او روزگار
میگذراند و آمه همی باشند و بقای دوهت همی خواهند ،وچو ازبندگا عصییانی
و استخفافی بر شریعت و یا تقصیری اندر طاعت و فرمانهای حق تعاهی ،پدیدارآید،
و خواهد که بدیشا عقوبتی رساندوپادا

کردار ایشا  ،ایشا را بچشیاند و ».......

(نتام اهملک ،2963 ،ص  .)6بنابرایه مالک مشروعیت نتیام شیاهی نشیا

گرفتیه

ازحق اههی است وهمانطور که ازگفتارخواعه برمی آید تئوری عدل شاهی بانصیب
اههی درپادشاه آرمانی اودرهم آمیخته وصور

تازه ای ازنتریه سیاسی اهیل تسینه

رادراطاعت از اوهی االمریاهما پادشاه درسخه خواعه به وعیود آورده اسیت ،بیه
عتار

دیگر ازنترخواعه ،شاه محورقدر

وی رعایت عداهت وتکیه براعتقادا

بوده وشیوه صحیح کشورداری ازسیوی

دینی وپیشیگیری ازمفاسیددراعتماب اسیالمی

است ،پس خواعه معتقد به پیوستگی دیه وسیاست بوده وباازمیا رفته حکومیت،

نسبت سنجی
فره ایزدی،
فیلسوف شاه وامام ...
( 13تا )999

دیه نیزدچارپریشانی شده ومملکت هالک خواهدشد (حقدار ،29۳1 ،ص .)95-9۳
ابوحامدمحمدغزالی (990-909هجری)

غزاهی که درسلک سیاستنامه نویسا به بیا اندیشه های سیاسی پرداخته ،شییوه
ای غیراز رو

خواعه نتام اهملک را در «نصیحۀ اهملوک» بیه کیاربرده وبیرخالف

خواعه ،اقتدار وشکوه خالفت سنتی اسالم وبازگشت به آ رادرسر می پروراند؛ به
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همیه هحاظ اندیشه های سیاسی غزاهی اگرچه ازنترشیوه وستک بیانی همانند نتیام
اهملک درقاهب اندرزنامه ریخته شده ،وهی ازنترمحتواونگر

اعتقادی غیراز دیدگاه

ایرانشهری خواعه بوده وسیمای دینی ترآ دارد (هما  ،ص.)12
غزاهی برپاییه درک خیودازبحرا زمانیه وروا فسیاداعتماعی اخالقیی درمییا
رعیت ،به نتریه سنتی ترعیح امنیت باوعود حیاکم قیاهر برهیر ومیر بازگشیته
وگوید« :پس واعب کندپادشاه راکه سیاست کندوباسیاست بیود ،زییرا کیه سیلطا
خلیفه خدایست؛ هیتت اوچنا باید که چو رعیت اورا ازدور بتیند نیارند برخاسته
و ( »......غزاهی ،2962 ،ص .)292
بنابرایه غزاهی سلطا را دارای فرایزدی دانسته واطاعیت از او را هماننید دیگیر
علمای اهل سنت ازباب «اوهی االمر» بررعیت الزم میی دانید .حیال کیه سیلطا از
عانب خداوند دارای ملک ومملکت شده ورهتری رعییت رابرعهیده دارد ،شایسیته
است که ازتدیه ودینداری نیز بهره مند بوده ودییه وملیک راتوامیا داشیته باشید.
غزاهی درفقره ای دیگراز نصیحۀ اهملوک به تفسیرفرایزدی وپادشاه مطلوب خود می
پردازد وآ رادرشیانزده میورد برمیی شیمارد« :خیردودانش وتیزهوشیی ودرییافته
هرچیزی وصور

تمام وفرهنگ( ».....هما  ،ص.)222

ابن طقطقی (909-903هجری)

ابه طقطقی نیز همانند سیاسی اندیشا پیش ازخیود درابتیدای بحیث ،خصیاهی
راکه شایسته سلطا است برشمرده وآنهارادرده خصلت نیک عمع بندی میی کنید،
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

ایه خصال عتارتنداز :عقل-عدل-دانش-ترس ازخداوند متعال-عفو از گناها -کیرم
وعوانمردی-هیتت-سیاست-وفای به عهد-آگاه بود برمشکال

احیوال کشیور و

دقایق امور رعیت .او صاحب خصال دهگانه راشایسیته ریاسیت عاهییه شیمرده کیه
ازدیدگاه شیعی وی درمقام امام قراردارد« :ایه است ده خصلت ازخصیال نییک کیه
در هر کس باشد ،مستحق ریاست عاهیه است و ( »......ابه طقطقی ،2961 ،ص .)2۳
ابه طقطقی چو غزاهی باتمسک به حیدیث «الناس علیادعن العکیا

» میردم را در

رعایت آداب و رسوم اعتماعی بر دیه پادشاها می داند؛ وی درتایید سیخه خیود
آداب مردم را در زما خلفا وتغییر آ را با حکومت مغوال شاهد میی آورد .و امیا
حقوق سلطا که رعایت آ بررعیت الزم اسیت ،ازنتیرابه طقطقیی عتارتسیت از:
000

بزرگداشت وتجلیل سلطا درظاهروباطه-خیراندیشی برای سلطا وترک گیویی از

او در غیابش و حقوق رعیت درنزد پادشاه حماییت ازکشیور و نگهیداری مرزهیا و
سرحدا -امه کرد راهها-نرم خویی بارعیت و( ...هما  ،ص.)23
ابوعلی احمدبن مسکویه رازی (929-920هجری)

ابه مسکویه برای پاسداری ازسعاد

اعتماعی انسا «امام اهحق و ملک اهعادل»

را نام می برد و معتقد است که با راهتری اومردم عامعه به سوی رستگاری هیدایت
می شوندوچو سیاست هما سنت اههی وقوانیه شریعت است ،پس حاکم منصب
پادشاهی ورهتری مذهتی راباهم داراست«:براداره کننده مدینه اسیت کیه هرانسیانی
رابه سوی سعادتی که ویژه اوست ،هدایت کند( ».ابه مسکویه ،ص .)22
ابوعلی سینا (990-929هجری)

شیخ اهرئیس برایه باوراست  :بدیهی است کیه انسیا دروعیود وبقیای خیود،
نیازمند مشارکت بادیگرا است وبرای تحقق ایه مشارکت ،قراردادهیایی ضیرور
دارد ،برای قراردادها نیزسنت وعدل وبیرای سینت وعیدل نیزقانونگذارواعراکننیده
عداهتی ضرور

داردوبرای حصول ایه امرواعب است کیه نتیی مرسیلی ازطیرف

خداوندمعیه شودتاسنه اههی رابرای مردم بازگوکند (ابه سینا ،ص.)552
ابه سینا به ایه طریق بحث سیاست راذیلی برمتاحث نتو
ازمتاحث اههیا

که آ نییز عیزوی

است ،قرارمیی دهید و اندیشیه سیاسیی را در فلسیفه اسیالمی بیه

عریانی فرعی تتدیل می کندکه درنهایت بارشدمسایل اههی ویگانگی فلسفه باعرفا
در نزد فالسفه بعدی ،اندیشه سیاسی از دور مسایل فلسیفی خیار شیده و«فلسیفه
سیاسی»به مقام عدمی رهنمو می شود.
نسبت سنجی

ابوالحسن ماوردی (999-990هجری)

فره ایزدی،

ماوردی دراندیشه سیاسی فقیهانه خود ،والیت حکومتی را از والیت فقهی عیدا
دانسته و مناصتی چو قضاو
حیطه اختیارا

–اقامه نماز-امیراهحجیا و والییت صیدقا

را در

فیلسوف شاه وامام ...
( 13تا )999

فقیه می دانید؛ در مقابیل تعیییه وزییر – نصیب وقتیول حاکمییت

محلی-وضع عزیه وخرا ودفاب از سرحدا

وترتیب ارتش را از وظیای

حیاکم

سیاسی عامعه می شمارد .از نتر ماوردی احکام حسته نیز مشترک بیه حکام دوهتی
وقضاو

شرب بوده وبیه نسیتت موضیوب امورحسیتیه متعلیق بیه آنیا میی باشید

(ماوردی ،296۳ ،ص.)15

000

ابن تیمیه (990-929هجری)

او در اوضاب آشفته حیا

خویش درعرصه اندیشه سیاسی هما نتریه قیدیمی

«وعود حاکم مقتدربه از ناامنی» رامتنای فکیری خیود قیرار داده ومرععییت حیاکم
مطلق رادراعرای قوانیه شرب تجویز کیرد« :آشکاراسیت کیه امیورمردم نمییتوانید
سروساما گیرد مگربه مدد حکام وحتی اگرکسی از سالطیه بیدادگر حیاکم شیود،
بهتر از آ است که هیچ کس حاکم نتاشد .چنانکه گفتهاند شصت سال باحاکم ظاهم
به سربرد بهتراست تایک شب بدو حاکم (ابه تیمیه2116 ،هجری ،ص.)2/922
روزبهان خنجی اصفهانی (990-329هجری)

او درپی ایجادخالفت اوهیه اسالمی بوده وبانگر

فقهی به ایه مقوهیه ،طرحیی

متناسب بااوضاب زما خویش ازمساهه امامت وحکمرانی درکتاب «سلوک اهملیوک»
ارائه داده است .خنجی معتقداست که سلطا باتوسل به قوه قهریه وهشکرکشی میی
تواند به امار

وحکومت دست یابد .به زعم وی ضرور

وعیود حیاکم تاحیدی

اهمیییت دارد کییه او حاکمیییت شییخص فاسییق یاعاهییل راباتکیییه برزوروسییرکوب
رادرعامعه پیشنهادنموده است .بنابراعتقادخنجی «پیس واعیب باشید پادشیاه راکیه
برمسندامامت متمکه شده که اختیار سیر

خلفا راشدیه کندومناط امور رابیه رای

اعلم علما مفوض داردوچنیه شخص راکیه پادشیاه اموراسیالم وشیریعت درگیرد
اواندازد ،درعتاد

محدثا واهل ایه اعصار قریته شیخ االسالم گویند ،زییرا کیه او

بواسطه اعلمیت ،اهل اسالم راشیخ وپیشواست» (خنجی ،2962 ،ص .)31
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

تاملی در قدرت سیاسی برپایه نسبت سنجی فرایزدی ،فیلسوف شاه وامام
ابونصر محمد فارابی (290-993هجری)

ابو نصر محمد به محمد فارابی معروف به فارابی ،حدود سال  261هجیری ،در
فاراب ،خراسا  ،سال  993هجری در سه  ۳1ساهگی از بزرگتریه فیلسوفا ایرانیی
شرقی سده سوم و چهارم هجری است .اهمیت او بیشتر به علت شر هیایی اسیت
که بر آثار ارسطو نگاشته و به ستب همیه مشروحا

او را معلم ثانی خواندهانید و

در مقام بعد از ارسطو قرار دادهاند .وی آثاری نتیر «اهجمع بیه اهراییه»« ،اغراض ما
بعداهطتیعییه ارسییطو»« ،فصییول اهحکییم» و «احصییاءاهعلوم» را از خییود بییه یادگییار
002

نهاده است .در قرو وسطی آثاری چند از او تحت نام های مختل

به زبیا التییه

برگردانده شدهاند.پدر و مادر فارابی ایرانیتتار بودند .خیود او نییز ایرانییتتیار بیود
(ویکی پدیا).
فلسفه فارابی

از عصر فارابی تا عصر ستزواری ،یعنی از قر نهم تا نوزدهم مییالدی ،متحیث
خلق عها و حدو

و قدم عاهم مهم تریه بحیث تفکیر اسیالمی بیود .فیارابی بیه

پیروی از ارسطو معتقد بود که عها «قدیم» است .امیا بیرای آنکیه از چهیارچوب
قرآنی خار نشود ،سعی کرد بیه عقیده ارسطو و مسیئله خلیق عهیا در

تعلیما

قرآ راهی بیابد .به همیه ستب سعی میی کیرد موضیوب «فیضیا » و «تجلیی» را بیا
رو

عقلی توضیح دهد .او عقل و انواب آ را ابداب خداونید میی دانید .امیا اظهیار

می دارد که ایه ابداب در زما اتفاق نیفتاده است .او معتقید اسیت کیه «عقیل فعیال»
ارسطو هما وحی قرآنی است .فلسفه فارابی آمیزهای است از حکمت ارسیطویی و
نوافالطونی که رنگ اسالمی و به خصوص شیعی اثنی عشری به خود گرفته است .او
در منطییق و طتیعیییا  ،ارسییطویی اسییت و در اخییالق و سیاسییت ،افالطییونی و در
مابعداهطتیعه به مکتب فلوطینی گرایش دارد .فارابی از کسانی است که میی خواهنید
آراء مختل

را با هم وفق دهند .او در ایه راه بر همه گذشیتگا خیود نییز سیتقت

گرفت .او در ایه راه تا آ عا پیش رفت که گفت :فلسیفه ،یکیی بیشیتر نیسیت و
حقیقت فلسفی  -هر چند مکاتب فلسفی متعدد باشند  -متعیدد نیسیت.فیارابی بیه
وحد

فلسفه سخت معتقد بود و برای اثتا

آ براهیه و ادهه بسیاری ذکر کیرد و

رسائل متعدد نوشت که از آ عمله ،کتاب «اهجمع بیه رایی اهحکیمیه» به دست ما
رسیده است.وی معتقد بود که اگر حقیقت فلسفی واحد است ،بایید بتیوا در مییا

نسبت سنجی

افکار فالسفه بزرگ به ویژه افالطو و ارسطو توافقی پدید آورد .اساساً وقتی غایت

فره ایزدی،

و هدف ایه دو حکیم بزرگ ،بحث درباره حقیقتی یکتا بودهاسیت ،چگونیه ممکیه

فیلسوف شاه وامام ...

است در آراء و افکار ،با هم اختالف داشیته باشیند؟فارابی مییا اییه دو فیلسیوف

( 13تا )999

یونانی پارهای اختالفا

یافته بود ،امیا معتقید بیود کیه اییه اختالفیا  ،اختالفیاتی

سطحی است و در میورد مسیائل اساسیی نیسیت .مخصوصیاً آنکیه آ هیا متیدب و
پدیدآورنده فلسفه بیوده و همیه حکمیای بعیدی کیم و بییش ،بیه اییه دو متکیی
هستند.مسائلی که به عنوا اختالف متانی افالطو و ارسیطو مطیر بیود و فیارابی
درصدد هماهنگ ساخته بیه آنها برآمد ،عتار

بودند از:رو

زنیدگی افالطیو و
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ارسطو ،رو

فلسفی افالطو و ارسطو ،نتریه مُثُل ،نتریه معرفت یا تذکر ،حدو

و قدم ،نتریه عاد .اهتته تردیدی نیست که فارابی در ایه امر رنج بسییاری متحمیل
شده است؛ اما نکته مهم در ایه رابطه ایه است که یکی از منابع او برای انجام اییه
مقصود ،کتاب «اثوهوعیا» یا «ربوبیت» بود که یکی از بخش های کتیاب «تاسیوعا »
فلوطیه می باشد .وی فکر می کرد که ایه کتاب متعلق به ارسطو است و چو در آ
به یک سلسله آراء افالطونی برخورد کرده بود ،همیه امر او را بر ایه کیار ،تشیویق
می کرد( .در حاهی که مطاهب ایه کتاب ،ارتتاطی با ارسطو نداشیت ).بنیابرایه ،اگیر
چه فارابی در کار خود به توفیق کامل دست نیافت ،وهی راه را برای دیگیر فالسیفه
اسالمی گشود .بدیه ترتیب که میا ارسطو و عقاید اسیالمی ییک نیوب همیاهنگی
ایجاد کرد و فلسفه ارسطو را عزو سرچشمه هیا و اصیول فلسیفه اسیالمی قیرارداد
(هما ).
ظاهراً قول فارابی در امامت با آنچه شیعه در ایه مسأهه می گوید یکیی نیسیت.
باطه و معنای اقوال او را هم باید با توعه به اصول و متادی میورد قتیوهش تفسییر
کرد و ایه اصول و متادی از دیانت اخذ نشده است (داوری ،2921 ،ص.)222
در نتر فارابی فیلسوف با عقل فعال ،دانیای بیه سیعاد

انسیا شیده ،شایسیته

را عتار

از خیر مطلق و آنچیه

هدایت عامعه به کمال مقصد می گردد .او سعاد

را در راه رسید به ایه خیر شود سودمند می گردد ،خیود خییر میی دانید ،امیا نیه
باهذا  ،بلکه به علت همیاری در تحقق خیر مطلق یا سعاد

است که خییر چنییه

منزهتی می یابد (فارابی ،295۳ ،ص.)211
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

اندیشه سیاسی فارابی

مدینه فاضله فارابی ،بر خالف مدینه آرمانی افالطو (چارچوب نتام فیلسیوف
شاه) در مجموب در عاهم معقوال
پرداخته به عزئیا

عای دارد و فارابی تیرعیح میی دهید بیه عیای

و فروب مدینه میورد نتیر ،بیشیتر بیه شایسیتگی رهتیر آ کیه

فیلسوف است تاکید کند .ایه امر را به چند طریق می توا توعییه کیرد :اول آنکیه
عایگاه فیلسوف یا رییس اول در مدینه و در سلسله مراتب نتم کیهانی به گونیه ای
است که وی را شایسته تشخیص فروب و گرفته تصیمیما

متناسیب میی سیازد و

نیازی نیست او را به عزئیاتی مقید کنیم که ممکه است گمیا ثتیا
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را بیه اذهیا

متتادر سازد؛ دوم آ که فیارابی احتمیا ًال نگیرا آ بیود کیه در صیور

ورود بیه

عزئیا

درگیر منازعا

بسیاری شود که اصل فلسفه وی را مخدو

علیوه دهید؛

سوم آ که تمایل وی به ایجاز سازی در پرهیز از پیرداخته بیه فیروب میوثر بیوده
است؛ به هر حال معلوم می شود که نتام مدینه با توعه به نتام خلقت و بر اسیاس
تفسیری عقالنی موضوعیت می یابد .فیلسوف یا رییس اول یا در تعابیر دیگر واضع
اهنوامیس و ملک فارابی در پیوند با عقل فعال مشروعیت حاصل میی کنید و دیگیر
نستت های الزم به تتع آ برقرار می شود .مشروعیت رییس اول را نتاید بیه شیکل
باهفعل یعنی در حاهت پذیر

مردم و تحقق عینی حکومیت وی ،تفسییر کیرد .وی

صرف نتر از ایه که در عمل قدر

را در عامعه بدست داشته باشد یا خیر ،نمونیه

اعالی کسی است که از عقل متضیاد برخیوردار اسیت و شایسیته زعامیت عامعیه
خواهد بود چنیه تفسیری از مشروعیت رییس اول ،با تفاسیر شیعیانه در بیاب امیام
همخوانی بسیار دارد .در تشیع ،به استثنای روایت زیدی آ  ،مشروعیت امام در گرو
پذیر

مردما قرار ندارد .فارابی هم در باب رییس اول چنیه نتری دارد .با قطیع

ارتتاط مشروعیت فرد مورد نتر فارابی با میردم و تفکییک وی از قیوه «متخیلیه» و
همچنیه با توا تصرفا

در طتیعت تحت عنوا معجیزه و ماننید آ  ،اییه مشیکل

پیش می آید که چگونه چنیه شخصی مورد پذیر

یا به تعتیر بهتر شناسایی میردم

قرار می گیرد .به نتر می آید که اندیشه سیاسی فارابی مانند افالطو (در باب نتیام
فیلسوف-شاه) به طور طتیعی به به بست نحوه ارتقای عملی فیلسوف بیه زعامیت
عامعه می رسد .نتاید فرامو

کرد که فیلوف برای نیل به قدر

در نقش یک عتار

و متغلب ظالهر نمی شود .فارابی هنگام بحث در باب مدینه های مخاه
شد

مدینه بیه

از مدینه متکی بر تغلب و زور انتقاد می کند (قادری ،29۳2 ،ص.)211
نسبت سنجی

مدینه -مدینه فاضله

فره ایزدی،

مدینه از نتر فارابی کوچکتریه واحد اعتماعی است که توا برآورد حوایج و
نیازهای انسانی را دارد .مدینه فیارابی معیادل «پلییس» در یونیا باسیتا و در آثیار

فیلسوف شاه وامام ...
( 13تا )999

افالطو و ارسطوست وهی باید توعه داشت کیه مدینیه در یونیا باسیتا واقعیتیی
وعودی است ،اما در نتر فارابی واحدی فرضی است .بر اساس یک تقسیم بنیدی،
مردم مدینه فاضله فارابی شامل پنج گروهند:
 -بزرگا که منتور فالسفه و شایستگا قدر

است؛

 -سخنورا که خطیتا  ،شعرا و موسیقیدانا را در بر می گیرد؛

009

 گوشه نشینا که شامل ریاضی دانا  ،اختر شناسا و طتیعی دانا می شود؛ عنگاورا که وظیفه شا حراست از مردم مدینه است؛ سر بزیرا  ،یعنی برزگرا  ،بازرگانا و عامه ،کسانی که به کار خود مشغوهند(شری  ،2921-2962 ،ص .)222
مدینه فاضله و مدینه های غیر فاضله

به نتر فارابی تعدادی از مردم به دالیل مختل

پذیرای نتام موعود نیستند کیه

او آنا را «نوابت» یعنی گیاها خودرو که شامل تربیت و نتم نمی شوند می نامید؛
دوم ایه که تحول کیفی کلی در مردم مدینه حاصل شیود بیه طیوری کیه وضیعیت
عمومی آنا را متتدل سازد؛ در چنیه حاهتی مدینه فاضله با اسیتحاهه پییدا شیده بیه
مدینه «متتدهه» تتدیل می شود که از انواب مدینه فاضله است .فارابی بحث نوابیت را
ملحق به مردما بی شعوری می کند که به طور طتیعیی در حکیم حیواننید و نمیی
توانند پای بند مدینه و اصول مدنی باشند و از ایه رو ،اعتماعیا

آنیا نییز میدنی

تلقی نمی شود .فارابی در دفاب سرسختانه از نتام مدینیه فاضیله ،نوابیت ییا همیا
گیاها هرزه و اعتماعا
آنها باید مانند حیوانا
رود به صور

غیر مدنی را در حیوانی قرار می دهد و معتقد است که با
معامله کرد ،یعنی آنهایی را که امکیا اسیتفاده از آنیا میی

برده مورد بهره برداری قرار داد و با آنهایی که دارای حیداقل فاییده

هم نیستند هما معامله ای را کرد که با حیوانا

زیا آور می شود (فارابی،295۳ ،

ص.)263-26۳
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

در وعوه شتاهت برای فارابی میی تیوا بیر تقسییم بنیدی افالطیو در رسیاهه
تیمائوس تأکید داشت .در آنجا افالطو آدمییا را بیه نسیتت معرفیت و عملشیا
تقسیم بندی می کند و شایسته خلود مناسب می داند.بیه زعیم فیارابی دیگیر انیواب
مدینه های غیر فاضله ،مدینه های عاهلییه ،فاسیقه و ضیاهه هسیتند و میردم مدینیه
عاهلیه اصوالً تصویری از سعاد

حقیقی ندارند و وعیه مشخصیه شیا عهلشیا

است.مردم مدینه فاسقه خیر را می شناسند و به سعاد

عارفند ،اما عامل بیه آنچیه

می دانند ،نیستند و مردم مدینه ضاهه دارای عقاید باطلیه و آراء فاسید هسیتند و بیه
زعم همسانی عمل و نتر به هحاظ فسیاد نتیری اعمیال شایسیته ندارنید (قیادری،
 ،29۳2ص.)252
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مدینه های جاهله

فارابی انواب مدینه های عاهلیه را به شر ذیل نام می بیرد (فیارابی ،2962 ،ص
 222و :)912
اه ) مدینه ضروریه
ب) مدینه بداهه
) مدینه خست و شقو
د) مدینه اهکرامیه
و) مدینه عماعیه یا احرار.
تعدادی از مدینه های غیر فاضله آشکارا با تقسیم بندی های میدنی افالطیو و
ارسطو همخوانی دارد ؛ مثالً مدینه عماعیه منطتق بر نتام دموکراسیی اسیت ،یعنیی
نتامی که در آ مردم تحت زعامت فیلسوف به سر نمی برند .به همیه ترتیب میی
توا مدینه تغلتیه را هم هما حکومت تیرانی یونا باستا دانست.رییس اول مورد
نتر فارابی مجهز به ترکیتی از فلسفه و حکمت عملی است و به عتار
نگر

دیگیر اییه

در واقع هما فیلسوف شاه افالطونی است که در بیشتر نوشته های سیاسیی

فارابی غلته دارد (گاهستو  ،29۳6 ،ص.)212
فیلسوف ،شاه و پیامبر

فارابی در اهمدینه اهفاضله یک نوب رابطه ایه همانی بیه فیلسوف –شاه -پییامتر
و یا امام و رییس اول برقرار می کند.نتریه های فر ایزدی ،فیلسوف شیاه و امامیت
هر سه به گونه ای با حیا

سیاسی اعتقادی پاره هایی از شاهوده عمومی ایرانیا در

پیوندند (قادری ،29۳۳ ،ص .)262
فارابی با تکیه بر دریافت تشیع فلسفی و بیا توعیه بیه تفسییر افالطیونی مقیام

نسبت سنجی
فره ایزدی،

شریعت در مدینه های موعود نمی توانسیت بیا ادعیای خالفیت عربیی ظیاهری و

فیلسوف شاه وامام ...

دیدگاه های عریا های زیدی ،باطنی و اسماعیلی نیز که فضیلت را در مدینه هیای

( 13تا )999

موعود تحقق پذیر می دانستند ،میانه ای داشته باشیند .فیارابی ماننید افالطیو کیه
تحقق شهر زیتا را عز در شرایط ویژه ای ممکه نمی دانست بر آ بود که تا زمانی
که پادشاه حقیقی یا فیلسوف ریاست مدینه و تدبیر امور را در دست نداشیته باشید،
مدینه فاضله تحقق پیدا نخواهد کرد (طتاطتایی ،29۳3 ،ص .)256
فارابی مانند افالطو ریاست مدینه فاضله را به شخصی تفیوی

میی کنید کیه
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حکمت و ریاست را تواما داشته باشد و او کسی عز امام در معنای شییعی آ کیه
با اهزاما

عقلی فلسفه یونانی مورد تفسیر قرار گرفته است نیست (هما  ،ص)253

فارابی می نویسد :ایه چنیه انسا  ،هما رییسی است که مطلقاً انسانی دیگر بر
او ریاست ندارد و او امام و رییس اول مدینه فاضله  ....رییس امت فاضیله اسیت و
بر همه بخش های معموره زمیه ریاست دارد .کسی به چنیه مرتته ای نمیی رسید،
مگر ایه که بر حسب طتیعت دوازده خصلت در وعود او عمع و در فطیر

او بیه

ودیعه گذاشته شده باشد (فارابی ،2961 ،ص .)216
فیلسوف – شاه – امام

فارابی در رساهه تحصییل اهسیعاده ضیمه اشیاره ای بیه نتیر افالطیو دربیاره
فیلسوف –شاه و نیز به دیدگاه امامت در تشیع فلسفی درباره معنای امام ،فیلسیوف،
واضع نیوامیس و ملیک میی نویسید :فتبا عا عکننادعاللسیفا

علعالا اسوعاولاعلعاویا علع

لاضععالن اکسوعلعاوکسمعکنندع یهعلاحد،علایعللظهعکسعاخات عکالعهاتالعاوللاساعذعاخات عکاسع اداع

لیسه (هما  ،29۳3 ،ص .)261
عمع میا شاهی آرمانی اندیشه سیاسیی ایرانشیهری کیه در آ  ،پادشیاه دینییار
دارای مقام خالفت اههی و مرتته ظل اهلهی است بیا درک فلسیفی نتیو

و امامیت

چنانکه در نزد فارابی در تحلیل مدینه های ضاهه بی آ که مانند افالطو به تحلییل
واقعیت سیاسی و اعتماعی ساختار درونی نتام ها پرداخته باشد ،به اندیشه سیاسیی
ایرانشهری نزدیک شده و کانو تحلیل خود را رأس هرم اعتماعی یعنی رئیس اول
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

مدینه قرار داده است که از بسیاری عهیا

بیا اندیشیه شیاهی آرمیانی ایرانشیهری

سازگار است (هما  ،ص.)262
نتیجه
ابونصییرفارابی ازعملییه فالسییفه ای اسییت کییه بییه زعییم بسیییاری از شییارحیه
ومفسیریه فلسفه سیاسی که اندیشه های او ضمه برخیورداری ازترکییب متفیاو
نستت به سایر فالسفه اسالمی وتاثیرمعنیاداراز افکیاردو فیلسیوف یونیانی افالطیو
وارسطو سایه سنگیه خودرا برآراء ودییدگاه هیای دیگرفالسیفه دوره میانیه اسیالم
گذاشته است .چنانکه بایک مقایسه ساده مییا آثیار او وآثارسیایریه بیویژه غزاهیی
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وکتاب تهافت اهفالسفه می توا به اهمییت نتیرا

فیارابی وتوعیه خیاص او بیه

عایگاه رفیع فالسفه درنزد وی اشاره کرد وهمچنیه او بابررسی های مطاهعاتی خود
توانسته یک نستت یکسا میا موهفه های مختل

ازعمله فره ایزدی فیلسوف شاه

وامام (درمنترشیعه) ایجادنماید .چنانکه معتقد اسیت همانگونیه کیه افالطیو ییک
سری ویژگی هیای خیاص بیرای فالسیفه برشیمرده اسیت وازاییه طرییق انهیا را
ازسایرطتقا

متمایز نموده است برهمیه اساس فره ایزدی درنتام اندیشیگی اییرا

باستا وامام ازمنترشیعیا نیز دارای چنیه ویژگی هیای مشیابهی هسیتند .اهتتیه بیه
نترمی رسد تلقی فارابی ازتحلیل افالطو درخصوص نتام فیلسیوف شیاه (برپاییه
نتریه مثال خیر) متتنی بربرداشت عقالنی افالطونی است وترسیم عایگاه فره ایزدی
در ایرا باستا برپایه کاریزما بود برخی افراد وتفسییر امیام درنیزد شییعه برپاییه
اعتقاد انها به فراز معروف اطیعو اهلل واطیعو اهرسیول واوهیی االمیرمنکم میی باشید.
بعنوا یک گریز باید افزود که درک وفهم افالطو از نتام سیاسیی فیلسیوف شیاه
دقیقا متتنی برتمثیل غار اوست که درانجا درک سایه ها منوط به بهره گیری اسییرا
غل وزنجیر شده درغار از قوه عقالنیت بوده است ،کیه درمقابیل درک شیهودی در
بحث امام ومنتومه اندیشگی شیعیا ازمنترفارابی قیراردارد وبیه نیوعی بایید ییک
تفاو

کوچکی رانیز میا تلقی ایرانیا باسیتا از مقوهیه فیره اییزدی بیا دو موهفیه

دیگرقائل شد  .علی ایحاال باید گفت فارابی نستت ایه همانی میا اییه سیه موهفیه
برقرار می نمایدوهرسه را پایه تحلیل خود قرار می دهد.

نسبت سنجی
فره ایزدی،
فیلسوف شاه وامام ...
( 13تا )999

003

کتابنامه


ابه تیمیه2116 ،هجری ،منها اهسنۀ اهنتویه فیی نقی

کیالم اهشییعۀ اهقدرییه،

تصحیح:محمد رشادساهم ،سوریه ،موسسه قرطتۀ.


ابییه سییینا ،ابییوعلی ،2992 ،اههیییا  ،بییه کوشییش محمییدمعیه ،چ اول ،تهییرا ،
انتشارا



انجمه آثارملی.

ابه طقطقی ،محمدبه علی به طتاطتا ،2961 ،تیاریخ فخیری درآداب ملکیداری
ودوهت های اسیالمی ،ترعمیه:محمدوحییدگلیایگانی ،چ اول ،تهیرا  ،موسسیه
مطاهعا



ابه مسیکویه ،بیی تیا ،محمید ،تهیذیب االخیالق وتطهیراالعیراق ،چ اول ،قیم،
انتشارا



وتحقیقا

فرهنگی.

بیدار.

حقدار ،علی اصغر ،29۳1 ،قدر
پنجم ،تهرا  ،انتشارا



سیاسی دراندیشه ایرانی؛ازفیارابی تانیائینی ،چ

کویر.

خنجی ،فضل اهلل روزبها  ،2962 ،سلوک اهملوک ،تصحیح محمدعلی موحد ،چ
اول ،تهرا  ،انتشارا

خوارزمی.



داوری ،رضا ،2921 ،فارابی ،چ دوم ،تهرا  ،طر نو.



شری  ،میا محمد و همکارا  ،2921-2962 ،تاریخ فلسفه در اسالم ،نصیر ا...
پور عوادی ،چاپ دوم ،تهرا  ،مرکز نشر دانشگاهی.


فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

طتاطتایی ،سید عواد ،29۳3 ،زوال اندیشیه سیاسیی در اییرا  ،چ دهیم ،تهیرا ،
انتشارا



کویر.

عشایری ،حتیب ،2932 ،پایا نامه کارشناسی ارشد ،بررسی مثیال خیردرفلسیفه
سیاسی افالطو با تاکیدبرتفسیرعا راوهز ،دانشگاه آزاداسالمی واحدتاکستا



غزاهی ،محمد ،2962 ،نصیحۀ اهملوک ،چ دوم ،تهرا  ،نشرهمائی.



فارابی ،ابو نصر محمد ،295۳ ،سیاسیت مدنییه ،سیید ععفیر سیجادی ،چ اول،
تهرا  ،انجمه فلسفه ایرا .



فارابی ،ابو نصر محمد ،2961 ،احصاء اهعلوم ،ترعمه حسیه خدیو عم ،چ اول،
تهرا  ،شرکت انتشارا



000

علمی و فرهنگی.

قادری ،حاتم ،29۳۳ ،ایرا و یونا ؛ فلسفه در البالی سیاست و در بستر تاریخ،
چ دوم ،تهرا  ،نگاه معاصر.



قادری ،حاتم ،29۳3 ،اندیشه های سیاسی در اسیالم و اییرا  ،چ دهیم ،تهیرا ،
انتشارا

سمت.



کهدوئی ،محمدکاظم:به نشانی؛.www194.aspx.kahdouei.ir/post-



گاهستو  ،ماریام ،29۳6 ،سیاست و فضیلت؛ فلسفه سیاسی فارابی ،ترعمه حاتم
قادری ،چ دوم ،تهرا  ،نشر بقعه.



هیدما  ،اریک ،29۳6تاریخ عقایید سیاسیی؛ از افالطیو تیا هابرمیاس ،ترعمیه:
سعیدمقدم ،چ سوم ،نشراخترا  ،تهرا .



ماوردی ،ابه اهحسه ،296۳ ،االحکیام اهسیلطانیه ،چ اول ،قیم ،انتشیارا
تتلیغا



دفتیر

اسالمی.

نتام اهملک طوسی ،2961 ،سیاستنامه ،به کوشش هیوبر
شرکت انتشارا

دارک ،چ اول ،تهرا ،

علمی وفرهنگی.

نسبت سنجی
فره ایزدی،
فیلسوف شاه وامام ...
( 13تا )999

000

