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امتداد ت درنظریه ریاست سنّ 
 فارابی سیاسی فلسفه

 ۰۱/۱۰/۱۴۰۱تاریخ تأیید:  ۰۱/۰۸/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

 *محسن مھاجرنیا ------------------------------- 

 چکیده
و در سطح قضایای عقلی و فلسفی اولین  امتداد فلسـفه سیاسیطرح نظریه ریاسـت سـنت در

نتقال از امام ا ترین شرایط سیاسیبار توسـط حکیم ابونصر فارابی صورت گرفت. او در سخت
ای بدیع ) به عصـر غیبت، با روش برهانی به کمک فقه و فقیهان شتافت و نظریهعج( معصـوم

ـیاسـی تولید کرد. طبیعی اسـت او نمی اس فلسفه توانسـت بر اس و ماندگار در امتداد فلسـفه س
ش ســازی این دانســیاســی یونانی به این مهم مبادرت ورزد، مگر آنکه پیش از آن، به اســالمی

درستی اهتمام ورزد. فارابی بر پایه دغدغه دینی و معرفتی موفق شـد حکمت عملی یونانی را به
ـافـت کنـد و بـا اســـتقرار آن بر تراز حکمت نظری قرآنی، از دو جهت   و» ازیمبناســـ«دری

ر ذیل د و آن را دنفلســفه ســیاســی متمایزی از خاســتگاه تاریخی آن ایجاد ک» پردازیغایت«
د. این عملیات معرفتی راه را برای تولید و تکثیر ههای دینی و فراانگاره اســـالمی قرار دآموزه

مســائل عقلی در زیســت بوم اســالمی فراهم آورد و فارابی از این طریق توانســت نقطه کانونی 
نی از مجرای بیگرایی و واقعرا در فلسـفه سیاسی خویش طراحی کند وبا واقع» مدینه فاضـله«

ــالت ــت فقیه جامع» رئیس مماثل« و امامت» رئیس اول« آن به حوزه رس ــرایط بو ریاس ا الش
 رؤسای«و» رؤسای سنت«و در فقدان وجود او در قالب شورای رهبری » رئیس سنت«عنوان 

نمودن سطوح مختلف نظام سیاسی فاضله متناسب با سازی و معقولوجهبرسد. او با م»افاضـل
ــکل خأل ــالمی، مش ــرایط مختلف جوامع اس ــی در دام  ش ــیاس ــفه س رهبری و گرفتاری فلس

گرایی را حل نمود. تحقیق حاضر با روش عقلی و برهانی به تحلیل متون فلسفی فارابی ذهنیت
 فلسفه سیاسی فارابی ارائه نمود.فوق را در امتداد  متمرکز شد و دستاورد بدیع

.فلسفه سیاسی، ریاست سنت، حکیم ابونصر فارابیواژگان کلیدی: 

                                                      
 mohajernia@gmail.com. یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند استیگروه ساستادیار  *
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 مقدمه

تبیینی، توصیفی و تجویزی  یآرا ای ازگرایی یونانی، مجموعهفلسـفه سـیاسـی در پارادایم عقل
های عقلی و دربـاره بهترین حکومـت، قـدرت، حـاکمیـت، مشــروعیت و عدالت بود که با روش

کرد. این دانش در قرن سوم و چهارم هجری قمری، به جهان اسالم انتقال انتزاعی، آنها را تحلیل می
با فلســفه یونانی  )ق۱۸۵-۲۵۶( یعقوب کندی های تاریخی از آشــنایی ابوالحکماءیـافت. گزارش

ن انخسـتین کسی است که می ابونصـر فارابیاما نوعی اتفاق نظر وجود دارد که حکیم  ؛حکایت دارد
های اسـالمی آشتی برقرار کرد و با انتقال آن به درون دانش عقلی و برهانی فلسـفه سـیاسـی با آموزه

. )۷۵، ص۱۳۸۶مهاجرنیا، گذار فلسـفه سـیاسی نوینی در جهان اسالم گردید (پارادایم اسـالمی بنیان
سالمی را در ابوم با تصـرف در مبانی و غایات فلسـفه یونانی توانسـت مسـائل ناظر به زیست فارابی

ــی مطرح کند و از این طریق  ــیاس ــفه س ــله«فلس ــالمی و در ای مطابق با آموزه»مدینه فاض های اس
 دنما »مدینه فاضله«ریزی نمود. نقطه کانونی در فلسـفه سیاسی او چارچوب فراانگاره اسـالمی پایه

آن است. » استری«ترین عنصر مدینه است. مهم )شهر، امت و معموره( واحد سیاسی او در سه سطح
از این طریق توانست به نظریه رسالت، امامت و ریاست سنت و شورای رهبری برسد. او تنها  فارابی

یه ) توانست با ادبیات ِحکمی و برهانی نظرعج( فیلسوفی است که متناسب با عصر غیبت امام عصر
اسالمی، مطرح ریاسـت سـنت را در قالب سـه الگوی متفاوت متناسـب با شـرایط سـیاسی جامعه 

اذا مضی واحد من هؤالء االئمة االبرار الذین هم الملوك فی الحقیقة «نماید. او بر این باور است که 
) و رئیس نبیهر گاه رئیس اول (. )۵۰، صم۱۹۶۷فارابی، » (و لم یخلفه من هو مثله فی جمیع االحوال

 های شخصی و رهبریکه در ویژگیرسد ) میفقیه) در میان نباشد، ریاست به جانشینی (اماممماثل (
ین آنهاسـت. چنین ریاسـتی، رئیس سنت یو رابطه وحیانی، همانند آنها نیسـت، او حافظ و مجری آ

) که در ادامه خواهد آمد. بنابراین ۵۱-۴۹، صهمانباشد (الشرایط میاست که رهبری آن با فقیه جامع
ه دات نظری به نظریه رئیس سنت در فلسفبا چه تمهی فارابیترین سـؤال این تحقیق آن است که مهم

شـناسـی مطالعات و تحقیقات در فلسـفه سـیاسی فارابی سـیاسـی خویش رسـیده اسـت؟ پیشـینه
فارابی و در  محسن مهدیشناسانی چون کّلیت موضـوع مورد توجه فارابی آن اسـت که دهندهنشـان

فرناز دکتر  و س فلسفه اسالمیفارابی مؤسدر  رضا داوری و دکتر گذاری فلسفه سیاسی اسالمیبنیان
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در  ها پیشبوده است و نگارنده هم سال اصـول و مبادی فلسـفه سـیاسی فارابیدر  ناظرزاده کرمانی
 درباره آن بحث کرده است.» فقه و رهبری در اندیشه سیاسی فارابی«مقاله 

ز طریق ا فـارابی کند، این اســت کهآنچـه فرضــیـه این تحقیق را از نظایر گذشــته، متمایز می
پردازی توحیدی توانست به ضرورت ریاست سازی فلسفه یونانی به نحو مبناسازی و غایتاسـالمی

مطرح نماید. این تحقیق » رئیس سنت«حکیم جامعه برسـد و استمرار آن را در دوره غیبت در قالب 
ید و به تحلیل متون فلسفی او اهتمام ورز فارابیبا روش عقلی و برهانی متناسـب با فلسـفه سـیاسی 

ار نظریه ، به مثابه نظریه پشتیبان در کنفارابینظریه بدیع ریاسـت سـنت را در امتداد فلسـفه سیاسی 
 والیت فقیه بازخوانی نماید.

 مبناسازی اسالمی برای فلسفه سیاسی .۱

میان معقوالت ارادی  بیانگر آن اســت که گام نخســت خویش را در پیوند فارابیارزیـابی آثار 
گیری ارادی برداشــته اسـت. او قبل از اینکه بخواهد جهت های غیر) با هسـتی۶۴ق، ص۱۳۵۰ همو،(

غایی فلسـفه سـیاسی و حکمت عملی وارداتی را بر طریق غایات فاضله قرار دهد یا مسائل بومی و 
اسالم تجویز کند، آن را  بوم جهانهایی برای زیستنوپدیدی را بر آن بیفزاید یا بر اسـاس آن نسـخه
ــتی ــه در هس ــنابر حکمت نظری خویش که ریش ــش ــی و  ،و مبتنی بر توحید دارد یس ــناس خداش

کند که قبل از بیان قوانین تصریح می ةالسیاسشـناسی اسالمی است، استوار نمود. در رساله انسـان
علم ان ان ی المرء هو به أان اول ما ینبغی ان یتبد«بینی بیان شــود: ســیاســت، باید اصــول کلی جهان

سرآغاز ورود به سیاست آن است که بدانیم  ؛ یعنی)۱۱م، ص۱۹۸۶، همو» (اجزائه صانعاً  لهذا العالم و
 برای جهان هستی و اجزای آن خالقی هست.

شوند: آثاری که ابتدا فلسفه نظری و سپس فلسفه به سـه دسته تقسیم می فارابیاز این منظر آثار 
ــده اســت؛  ــیاســ، نظیر آراء اهل المدینۀ الفاضــلهعملی در کنار هم بیان ش تحصــیل ، ةالمدین ةالس

. دسته دوم، آثاری که تنها فلسفه سیاسی طرح شده و اصول و ةالتنبیه علی سـبیل السـعادو  السـعادۀ
آثاری که ابتدا حکمت عملی  ،و دسته سوم العلوماحصاء نظیر  ؛مبانی، مفروض گرفته شـده اسـت

هو  فصول منتزعهبه مبانی نظری آنها اشاره شده است؛ نظیر  سپسآمده است و 
ّ
پایان ر د فارابی. المل
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گوید: جزء آورده و در آن می» فی منافع الجزء النظری فی الفلسفه«فصـلی با عنوان  فصـول منتزعه
 لی آن ضروری است:نظری فلسفه از دو جهت برای جزء عم

شود که انسان به فضایل، معرفت کامل داشته عمل زمانی فضـیلت و صـواب تلقی می. ۱

 .باشد و فضایل حقیقی را از فضایل پنداری تمییز بدهد

آنها را بشناسد تا هر چیزی را در  ]نظری[انسان باید مراتب موجودات و شأن و جایگاه . ۲

ــتیفا کند و طلب و مقام و جایگاه خود قرار دهد و به م ــته آن، حقش را اس ــایس قدار ش

 اجتنابش را بر آن استوار کند.

 اً ئو یعرف کیف تکون الفضائل النظری و الفضائل الفکری سببًا و مبد«کند: در ادامه تصریح می
باید بداند که چگونه فضــایل نظری و فکری، ســبب و مبدأ فضــایل عملی  :لکون الفضــایل العملیه

ــلهیـه را در کتاب نظراین  فـارابی). ۹۶م، ص۱۹۷۱، همو» (شــونـدمی که به  آراء اهل المدینۀ الفاض
یم ه بخش کلی تقساین کتاب به نُ . نویسان، آخرین اثر سیاسی اوست، اجرا نمودحالشـهادت شرح

شناختی اختصاص داده است. او قبل شناختی و انسانشده است که پنج بخش آن را به مبانی هستی
شــناختی و های فاضــله و غیر فاضــله، مبانی هســتیاجتماعات، ریاســات و مدینه از ورود به بحث

 شناختی فلسفه سیاسی خود را در پنج اصل نظری ذیل بیان کرده است:انسان

 ؛شناخت سبب اول موجودات و اوصاف آنها. ۱

 ؛شناخت موجودات مفارق از ماده و اوصاف و مراتب و کارکرد آنها. ۲

 ؛نی و صفات آنهاشناخت جواهر آسما. ۳

 ؛های حاکم بر هستیمندیها و قانونشناخت چگونگی کون و فساد اجسام طبیعی و سنت. ۴

 شناخت انسان و قوای نفسانی و مراتب و کمال آن.. ۵

نیز قبل از ورود به مباحث ســیاســی، فلســفه نظری خود را در بیان مبادی  ةالمدنی ةالســیاســدر 
هر دو اثر، با تبیین مبادی، از ماده و هیولی به انســان صــعود  گانه موجودات بیان کرده و درشــش

به » حکمت نظری«کند. در هر دو اثر سـیاسی، طرح کند و از سـبب اول به عقل فعال نزول میمی
ن ای آن است که مشترک میان همه شهرونداشأن چنین مبانی. مثابه بنیاد فلسفه مدنی بیان شده است

فاق هو ات أاتفاق الرأی فی المبد«داشته باشد.  ن پارادایم اسـالمی قرارمدینه فاضـله باشـد و در درو
او چنین بنیادها و آرای مشــترک را در . )۷۰، صهمان» (آرائهم فی الله و فی الروحانیون و فی االبرار
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 کند:پنج مورد بیان می
 ؛)توحیدآرای مربوط به خداوند تعالی (. ۱

 ؛)رداتمجآرای مربوط به موجودات روحانی (. ۲

 ؛)رسالت و امامتهای نیکو و کسانی که پیشوای مردمند (آرای مربوط به انسان. ۳

 ؛)معادآرای مربوط به چگونگی آغاز عالم و اجزا و مراتب آن (. ۴

 آرای مربوط به تکوین انسان.. ۵

ه). در همان» (فهذا هو المبدأ« :کنداز موارد فوق بـا عنوان مبـدأشــناســی یاد می فـارابی
ّ
 المل

چارچوب فلســفه دین به دو بخش آرای نظری و آرای ارادی  مجموعه آرای اهل مدینه فاضــله را در
ــول منتزعهکنـد. آرای نظری، همین مبـانی نظری اســت که در تقســیم می آراء اهل المدینۀ و  فص

 کند:تقسیم می بخش) را به چهار در حکمت عملیبیان شده و آرای ارادی ( الفاضله
ه به مدد آنها انبیا و پادشــاهان فاضــل و امامان هدایت و حقیقت که در آرای ارادی ک. ۱

ــته بوده ــیف میگذش ــت آنها و پیروانش آن را از مدینهاند، توص ــرنوش ــود و س ها و ش

 کند.های مختلف بیان میمّلت

گر از اهل جاهلیت و آرایی که به مدد آنها پادشـاهان فرومایه به رؤسـای تبهکار سلطه. ۲

شان پیروان و شود و سرنوشت آنهااند، توصیف میگمراهی که در گذشته بودهپیشوایان 

 شود.های مختلف بیان میها و امتاز مدینه

آرای ارادی که به توصـیف فرمانروایان فاضل و پیشوایان نیکو و حقیقت در زمان . ۳

 .پردازدحاضر می

ــوایان گمراهی در. ۴ ــای تبهکار و پیش ــیف  آرای ارادی که در آن رؤس ــر توص زمان حاض

 .)۴۴-۴۵م، ص۱۹۶۷، هموشود (می

ون قمر د فوق قمر و ما با پذیرش مبنای دوگانه تقسیم جهان به دو بخش ما ابونصـر فارابیحکیم 
گرد آن  بیند که هشت فلک بربر پایه هیئت بطلمیوسی و تلقی رایج، زمین را در وسط عالم ثابت می

 »فلک کواکب ثابته«فالکی اســت که دورترین آنها از مرکز، فوق قمر، مرکب از ا چرخد. عالم مامی
ــیاره ــت و افالک دیگر، هر یک، س ــیارات را حمل میاس فلک «کنند. او فلک نهمی به نام ای از س

 نام نهاد که حرکت این افالک، مستدیر و ازلی است.» آسمان اول«به آن اضافه کرد و آن را » ثوابت
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ــالمی فوق قمر را خداوند و عقل اول و وجود  ، محرک اول در عالم مامعلم ثانی در فراانگاره اس
ــت نامید ــت و عقل دهم که به گانهعقول ده .نخس عقل «ای را مطرح کرد که هر یک مدّبر فلکی اس

القدس نامید که به واســطه های اســالمی، جبرئیل و روحمشــهور اســت، مطابق با آموزه» فعال
سبب وجود نفوس ارضی و از جهت دیگر به واسطه افالک  رسانی از جانب عقل اول از جهتیفیض

 ةالمدنی ةالسیاسدر . )۹، صم۱۹۶۶، هموسبب وجود ارکان اربعه یعنی آب، هوا، آتش و خاک است (
دون قمر اســت، به شــش قســمت و شــش مرتبه تقســیم  فوق و ما مراتب عالم وجود را که اعم از ما

ــه مرتبه از آن در مامی ــبب اول در مرتبه اول ند از:اعبارت و بودهفوق قمر  کند که س ب) ؛ الف) س
 .ج) عقل فعال در مرتبه سوم؛ اسباب ثوانی در مرتبه دوم

ب) ؛ الف) نفس در مرتبه چهارم ند از:ادون قمر قرار دارند که عبارت ســه مرتبـه دیگر در مـا
 .ج) ماده در مرتبه ششم؛ صورت در مرتبه پنجم

ا این ب ،تواند کثیر باشــد؛ ولی مراتب بعدی، همه کثیرنداســت و نمی آنچه در مرتبه اول اســت، واحد
ــباب ثوانی و عقل فعال، مجرد از ماده ــم اتفـاوت که اس ــورت و ماده، اگرچه خود جس ند؛ اما نفس، ص

 -۳؛ جسم انسانی -۲؛ جسم آسمانی-۱ ند:ااند و اجسام هم بر شش قسمنیسـتند، در اجسـام قرار گرفته
 .)۳۱م، ص۱۹۶۴، هموعناصر اربعه ( -۶؛ جسم معدنی -۵؛ سم نباتیج -۴؛ جسم حیوانی

فوق قمر و موجودات متکثر و جسمانی ما تحت قمر،  بنابراین همه موجودات مجرد و مفارق ما
یعقل ذاته التی «اند و سبب اول وجودی است که است، صادر شده» سبب اول«از مبدأ نخسـت که 

حسب للوجود ب ةالذی ینبغی ان یکون علیه فیکون هذا التعقل علهی المبدأ لنظام الخیر فی الوجود 
از آن جهت که ذاتش را که مبدأ نظام خیر در عالم ] خداوند[یعنی  ؛)۴ق، ص۱۳۴۹، همو» (ما یعقله

کند، پس آن تعقل، علت ایجاد عالم وجود اسـت به حسب آنچه تعقل کرده وجود اسـت، تعقل می
از واحد جز واحد صادر نمی شود. پس اگر از واحد، دو شیء است. سبب اول، همان واحد است و 

 .)۵ق، ص۱۳۲۵، همومختلف الحقیقه صادر شود، حقیقت واحد صرف نیست (
شود که بعد از آن، ای ختم میشـود و به مرتبهترین مرتبه وجود شـروع مینظام آفرینش از کامل

در باب کیفیت صدور کثرات از  ةفاضلال ةآراء اهل المدینمرتبه الامکان وجود است. در فصل دهم 
شود فوق قمر از موجود اول یعنی خداوند آغاز می مراتب وجودی ماسلسله أمنشأ اسباب ثوانی مبد

رسد. عقل فعال که دائمًا و در یک قوس نزولی تا به موجود دهم یعنی عقل در سطح قمر به انتها می
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نماید، واهب صور دون قمر را هم تعقل می موجودات ماکند و به طور مداوم، سبب اول را تعقل می
دون اول، نفوس  شود و به واسطه تعقل مااسـت و به واسـطه تعقل اول، نفوس ناطقه از او صادر می

ــادر می ــت  از این منظرعقل فعال، مدبر جهان ما. )۷ق، ص۱۳۲۵، هموگردد (فلکی ص دون قمر اس
 .)۹۲م، ص۱۹۷۱، همودر ساحت انسانی است ( »وههای بالقمعقول«سازی همه نقش او بالفعل

ــیط  ــت که از نقطه بس ــعودی اس ه ب» هیولی«او به موازات قوس نزولی معتقد به یک قوس ص
لکان معدومًا بالفعل و  ةلوال قبوله للصور الهویات و اخّسها و آخر« کند:جوهرمرکب حرکت می

ــور ةهو کان معدومًا بالقو ــار ةفقبل الص یت آخرین و پایین هیولی :جوهراً  فص ترین حقیقت و هو
زیرا معدوم بالقوه ، شوددون قمر است که اگر صورت به خود نگیرد، بالفعل معدوم می وجودی ما

). در عالم ماده با پذیرش ۷۹-۷۷م، ص۱۹۹۱، همو» (گردداســـت و بـا قبول صـــورت، جوهر می
بت به  آتش، هوا، آب و زمین  یعنی عناصر اربعه »ُاسـُطقسات«حرارت، برودت، یبوسـت و رطو

د« ند:اشود و منشأ تولید اصناف و اقسام ترکیبات در اجسام طبیعی و صناعیتبدیل می صنوف  َتولَّ
ــتفاده از آیه . )۱۰۷م، ص۱۹۶۷، همو» (الموالید و التراکیب ــوره حجر و ۲۹فارابی با اس  ۷۲آیه  س

قسات، مدنیات، نباتات، سـوره سجده در قوس صعودی، از مبدأ هیولی، استط ۹آیه  سـوره ص و
اســت » روح الهی«رســد که وجودش ترکیبی از عناصــر چهارگانه و حیوانات به مرتبه انســان می

 .)۸۶-۸۰، صم۱۹۹۱، همو(
دون قمر در ترســیم  از این مبانی نظری و مراتب وجود ما فوق قمر و ما فارابیای که اســتفـاده

تب وجود ما فوق قمر که در ســیر نزولی مراکند، آن اســت که در سـلســلهفلسـفه ســیاسـی خود می
عقل دهم یعنی  شــود و بهحرکت موجودات مفارق، از کمال به نقص اســت. از خداوند شــروع می

دون قمر که حرکت از نقص به کمال  مراتب صعودی عالم ماشـود و در سـلسـلهعقل فعال ختم می
عقل بالفعل، عقل بالملکه، عقل  شود و در رتبه انسانی از عقل بالقوه بهاز هیولی شـروع می ،اسـت

ــتفاد در جایگاه ــان کامل می منفعل و عقل مس ــد. در میانه این دو قوسانس به یک نقطه  فارابی ،رس
رســد کـه در یك طرف آن، عقل فعال و در طرف دیگرش انســان کامل می» برزخ«تالقِی بـا نـام 
در  یفارابفه ســیاســی اســالمی فلســ» قطب الرحای«کند. به نظر نگارنده مرکز ثقل و نمایندگی می

اسالمیت این فلسفه سیاسی  گیرد. بدون شـناخت آن، هر گونه تالش در فهمشـکل می همین برزخ
ــان کامل خود را در قالب بی ــله خود را به رهبری رئیس اول و انس ــت. معلم ثانی مدینه فاض ثمر اس
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اش به قوه ناطقه و قوه متخیلهفیلسوف و نبی، در همین نقطه برزخ به دریافت فیوضات عقل فعال در 
یفیُضُه الَعقل الَفعال الی عقله المنفعل بتوسط « گوید:آنجا که می ؛آوردمیدان تدبیر و سـیاسـت می

فیکون بما یفیض منه الی عقل المنفعل حکیمًا فیلســوفًا و  ةالعقـل المســتفاد ثم الی قوته المتخیل
ه هر آنچه از ناحیه خدای متعال ب :نبیًا منذراً  ةمتخیلمتعقًال علی التمـام و بمـا یفیض منه الی قوته ال

شــود، از ناحیه عقل فعال به وســاطت عقل مســتفاد، به عقل منفعل او افاضــه عقل فعال افاضــه می
گردد. پس به واسطه فیوضاتی که از عقل فعال به شـود و سـپس از آن به قوه متخیله او افاضـه میمی

و فیلسوف و خردمند و متعقل کامل است و به واسطه فیوضاتی  شود، حکیمعقل منفعل او افاضه می
او معتقد است . )۱۲۵، ص۱۹۷۱، همو» ( شود، نبی و منذر استاش افاضـه میکه از او به قوه متخیله

ترین درجات سعادت است؛ زیرا نفس او متحد ترین مراتب انسانیت و در عالیاین انسـان در کامل
این مرتبه نخسـتین شرط رئیس مدینه فاضله : ا اول شـرائط الرئیسفهذ«با عقل فعال شـده اسـت و 

 .)۱۳۵، ص۱۳۸۶مهاجرنیا،  /همان» (است

 پردازی توحیدی برای فلسفه سیاسیغایت .۲

های غایی است که این گیریهای فلسـفه سـیاسـی کالسـیک برخورداری آن از جهتاز ویژگی
های توحیدی و ابعاد غایی در عرصه ارزشخصـیصـه برای فارابی، زمینه مناسـبی شد تا با گسترش 

فاضــله و  یســازی آراای با فلســفه ســیاســی یونانی ایجاد کند. مقارنهبرجســته قرآنی، تمـایز
ز ی و نوافالطونی نشان ایهای توحیدی در فلسـفه اسـالمی نسبت به فلسفه رواقی، مشاگیریجهت

). علم مدنِی فارابی عالوه بر استفاده از ۲۰۱، ص۱۳۶۲فالطوری، تفاوت زیاد و ناهمسانی بسیار دارد (
گفته، در مبناسازی فلسفه اسالمی، از روش روش عمودی در قالب دو قوس نزولی و صـعودی پیش

های گیرد تا فلسـفه سـیاسی را در تراز آرمانگیری غایی هم بهره میطولی بدایت و نهایت در جهت
سازی فلسفه یونانی، آرای فاضله و اسالمیخویش، برای فصـول المدنی الهی اسـتوار سـازد. او در

اء فی اشی ةاآلراء التی ینبغی ان یشترکوا فیها هی ثالث« کند:توحیدی را در سه ساحت طولی وارد می
 .)۷۱-۷۰، صم۱۹۷۱فارابی، » (المبدأ و فی المنتهی و فیما بینهما

هرساله  در
ّ
ید:که از سنخ فلسفه دین است، می المل لین کارویژه خود، علم مدنی در او« گو
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کند و آن را به دو بخش، سعادت حقیقی و سعادت ظنی، تقسیم از سعادت بحث و فحص می
) و چون علم مدنی، در یك مفهوم عام، به دنبال تحقق همه ۵۴-۴۳م، ص۱۹۶۷، همو» (کندمی

ــی و هدفمندیآرمان ــیاس ــفه س ــت، نقش های حکمت عملی و فلس های زندگی اجتماعِی اس
بیان شــده اســت تا در گام  »تعریف الســعادة« و» فحص الســعادة«دو اصــطالح عملی آن با 

و » سعادت حقیقی«های نخسـت درباره سـعادت تحقیق شـود و سـپس با شـناسایی آن، گونه
 .را معرفی کرد» سعادت پنداری«

رسد که در پیوند با غایات توحیدی است. او در بیان سعادت حقیقی به سعادت قصوا می فارابی
) خداوند را اول و آخر و ظاهر و ۳: حـدید» (الباطن و الظاهر و هواالول و االخر«تمســك به آیه با 

داند، سوره نجم که خدا را غایت و منتهای همه چیز می ۴۳داند و با تمسک به آیه باطن همه چیز می
 وارله اســتهمه دســتگاه فکری، فلســفی و اعتقادِی خود را بر غایات فاضــ ،»واّن الی رّبک المنتهی«

ویژه در بخش ســیاســیات و فلســفه ســیاســی، هم در ابعاد نظری و هم در ابعاد عملی، کند و بهمی
، وهم /۸۱ق، ص۱۴۰۳فارابی، داند (غایت تمام موضــوعات و مســائل را نیل به کمال و ســعادت می

 .)۱۱۷، ص۱۹۹۱همو، / ۱۰۰، صم۱۹۷۱
را » علت الهی« سر فلسفه سیاسی خویشدهد در سرتااو در کنار اهمیتی که به علت فاعلی می

داند. به علت غایی توجه و معقوالت ارادی در ســاخت جامعه و قدرت می» فاعل انســانی« اسـاس
ــو«، »کمال«ای دارد و در ورای ظواهر مادی این عالم، به حقایقی مانند ویژه ــعادت قص خیر «، »اس

الطبیعة « داند:غایت در حرکت میمی رسد و نظام هستی را هدفمند به سوی  »فضیلت« و» افضـل
همه چیز به صــورت فطری یا ارادی، با شــوق و رغبت به . )۱۳، ص۱۹۸۶، همو» (التفعل شــیئًا باطالً 

همه چیز  ،سـوی غایت مطلق و کمال شـایسته خود در حرکت است و چون خیر غایتی مطلق است
 .)۵۰، ص۱۳۷۱، موه» (الَخیرما َیتشّوقه کل شیٍء فی حّده« :میل رسیدن به آن دارد

بی می او سـعادت ند و با تالشـشان به اها مشـتاقانه طالب آنکه همه انسـان داندرا غایت مطلو
با چنین نگاهی، سعادت از مختصات انسان و حقیقتی مطلوب لذاته است . نداحرکت سـوی آن در

» هو السعادة والمنتهی« :) و منطبق با زندگی اخروی است۳۷، صهمان( »یتشـوق الیه کل انسان«و 
) و هدف ۱۰۰، صهمان» (الکمال االخیر هو الســعادة« :کمال نهایی اســت. )۷۱، صم۱۹۷۱، همو(

یابی به آن، امری نسبی اما دسـت ؛)۹۰ق، ص۱۴۰۳و، هم /۳۴م، ص۱۹۶۷، هموشـریعت الهی اسـت (
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ظیمة الع اهل الطبایع«بعضی  ؛نداها طبعًا در مراتب انسانی، متفاضل و ذومراتباسـت؛ زیرا انسان
یاسة السند و برخی در مراتب پایین قرار دارند و چون سعادت، فطرِی هیچ کس نیست، در ا»الفائقة

های حاصله برای مردم مدینه فاضله، هم از لحاظ کّمی و هم سـعادت«کند که تصـریح می ةالمدین
آن  .از لحاظ کیفی متفاوت اسـت و این تفاوت و تفاضـل ناشی از تفاوت در کماالت حاصله است

 .)۸۱، صم۱۹۶۴، همو» (آورندکماالتی که مردم مدینه به واسطه انجام افعال مدنی به دست می
) فلســفه ۴۶، ص۱۳۷۱، همومنـد به ســوی کمال مطلق و ذات مقدس الهی (گیری هـدفجهـت

ایة الغ« کند:را در مستوای معرفت خداوند قرار داده است و او بر این مهم تأکید می فارابیسـیاسـی 
ــفة فهی معرفة الخالق تعالی ــد الیها فی تعلم الفلس یعنی غایت  ؛)۶۲ق، ص۱۳۲۵، همو» (التی یقص

دین، « همســوســت: نیزســفه، شــناخت خالق هســتی اســت و با غایت دین مقصــود در یادگیرِی فل
مقدمات و مبادی نهایی موجودات و معرفت به مبدأ اول و سبب نخست همه موجودات را که همان 

انگاری در همه منظومه فکری این غایت. )۹۰ق، ص۱۴۰۳، همو» (دهدسـعادت قصواست، ارائه می
یرِی اجتماعات تا اســتقرار نظام ســیاســی، همه جا دیده گ، از شــکل»ســیاســیات«ویژه در بخش به

فالخیر االفضـل و الکمال االقصی انما ینال اوًال «گوید: شـود. در مورد نظام سـیاسـِی مدینه میمی
ــِی . )۱۱۸، صم۱۹۹۱، همو» (بالمدینة ــیاس ، به »معموره ارض«و نظام جهانِی » امت«قبل از نظام س

خیر برتر و کمال نهایی نایل شد. در خصوص غایت رهبری هم توان به می» مدینه«واسطه حکومت 
رهبر کســی اســت کـه غرض و مقصــودش در اعمـال حـاکمیـت و تدبیر مدن، « :آمـده اســت

 .)۴۷، صم۱۹۷۱، همو» (رساندن خود و اهل مدینه استسعادتبه
اســالمی های گیری غایی مبتنی بر آموزهبر اســاس جهت فارابیگذاری در فلســفه ســیاســی ارزش

ــت. او با الهام از مفاهیم قرآنی ــیلت« اس ــاللت«، »فض ــق«و» جهالت«، »ض نظامات زندگی  »فس
گاه  کند. هرگذاری میاجتمـاعی را به مدینه فاضــله، مدینه ضــاّله، مدینه جاهله و مدینه فاســقه نام

یر مادی منحرف شـود و در مس به سـوی ظواهر دنیوی و» ریاسـت«و » مدن تدبیر« گیری غاییجهت
از نظر او عبور  ،جاه و جالل، کرامت، سلطه، نفوذ ثروت، لذت و دیگر خیرات ظنی و موهوم قرار گیرد

او کمال غایی را به دو بخش کمال . )۴۶-۴۵، صهماناز غایات فاضـله و سقوط در مضادات آن است (
) اولالکمال ( بهذا ... فان االنســان له کماالن: اول و اخیر« کند:دنیوی و کمـال اخروی تقســیم می

به واسطه . )همان» (یحصـل لنا الکمال االخیر و ذلك هو السـعادة القصـوی و هو الخیر علی االطالق



 

 

ظر 
ن

یر  هی
ت

اس
 

 س
سفه

 فل
داد

امت
در 

ت 
سّن

ی
 یاس

اراب
ف

 ی

 ١٦١ 

و خیر مطلق است. بنابراین کمال آن است  ارسـد که همانا سـعادت قصـوکمال اول به کمال نهایی می
 ل انسـانی نســبی اســت واما کما ؛)۴۶، صهمان» (که بذاته مطلوب باشـد نه برای رســیدن به امر دیگر

ــت« ــته مقام و مرتبه وجودِی آن اس ــایس ــیدن به نهایت کمال ش ، همو» (تکوین هر موجودی برای رس

ها اگرچه بر فطرت ) و تحصــیـل این کمال نســبی، امری اکتســابی اســت و انســان۸۱ق، ص۱۴۰۳
ل امره علی الیکاد یوجد انســان مفطورًا من او« :انـد، کمـال بالفعل ندارندخواهی خلق شــدهکمـال

رسـیدن به کمال الیق هر انسانی، امری اختیاری است که با اراده خود . )۱۰۰، ص۱۹۷۱، همو» (الکمال
، م۱۹۹۱، هموگردد (از طریق کمـال اول، از مقـارنـت بـا مـاده مبرا شــده و از جملـه جواهر مفارق می

)، ۵۵، صم۱۹۶۴، همو(» عقل فعال« ها و ســازوکارهایی چونبرای رســیدن به کمال، راه. )۱۳۵-۱۰۵ص
ــایل عملی ــایل خلقی و فض ــایل فکری، فض ــایل نظری، فض یحتوی کل منها علی جمیع « ،علوم، فض

. ) وجود دارد۹۷-۹۵، صم۱۹۷۱، وهم /۸۴، صم۱۴۰۳، همو» (االشـیاء التی تکمل بها تلك االمة و تســعد
ــت که موجب می ــتمل بر چیزهایی اس ــایل، مش ــود یك اهر کدام از این علوم و فض مت به کمال و ش

. )۱۱ق، ص۱۳۴۹، هموسـعادت برسـد. فضایل علمی و عملی در کنار هم برای رسیدن به کمال مؤثرند (
) که ســبب تعاون مدنی ۶۹، صم۱۹۶۴، هموهای رســیدن به کمال، اجتماعات مدنی اســت (یکی از راه

ــله برای اهل مد. )۴۶، صم۱۹۷۱، همو» (یتعاونون اهلها علی بلوغ الکمال االخیر« :شــودمی ینه فاض
 .رسیدن به کمال اخروی با هم تعاون و همکاری دارند

). ۱۰۶-۱۰۵، صم۱۹۹۱، همووصـول به آن، تنها به واسـطه افعال ارادی میسر است ( فارابیاز نظر 
شناسی در محدوده این وظیفه اصـلی علم مدنی و فلسـفه سـیاسـی را سـعادت فارابیاز این جهت 

 کند ورا به دو نوِع سعادت حقیقی و سعادت ظنی وهمی تقسیم میسـعادت  داند ودسـته افعال می
 .)۱۳۱، صهمان» (ةهذه سعادة عند اهل الجاهلی«: داندهای جاهلی مینوع دوم را نزد مدینه

 »الغایة القصــوی التی الجلها کون االنســان و هی الســعادة القصــوی« گرایی کلی کهاین غایت
برای . را به سوی سعادت سامان داده است فارابیه فکری همه عناصـر منظوم )۹۰ق، ص۱۴۰۳، همو(

 که با برخورداری از )۷۸، صم۱۹۶۴، هموشـناخت و عمل به سـعادت، نیاز به مرشد و راهنما دارند (
 رئیس و فارابیجامعه را به سوی آرمان سعادت راهنمایی کنند. از نظر  »جودة االرشاد الی السعادة«

اش که با آن کسـی است که غرض و مقصود از صناعت زمامداری َمِلک درحقیقت« حاکم واقعی و
کند، این است که خود و اهل مدینه را به سعادت حقیقی برساند و به دلیل همین ها را میتدبیر مدینه
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اکملهم سعادة اذا کان هو السبب «ضـروری اسـت که رهبر مدینه فاضله » مهنة ملکیه« رسـالت در
ترین ) خودش باید انسان فاضل و برخوردار از کامل۴۷، صم۱۹۷۱، موه» (فی ان یسعد اهل المدینه

 سعادت باشد. سطح کمال و
ه پردازی، فلسفاز طریق مبناسازی و غایت فارابیاین حقیقت آشـکار شـد که  ،از آنچه گذشـت

بوم سـیاسـی را در مسـتوای پارادایم توحیدی و اسـالمی قرار داد و زمینه را برای طرح مسائل زیست
 اسالمی فراهم آورد.

امامت امت و والیت سنت .۳

پردازی به ترســیم الگوهای رفتاری در قالب مدینه فاضــله فـارابی بعـد از مبناســازی و غایت
پیوسته همپردازد. او با تشبیه اجتماع مدنی و مدینه فاضله به ارگانیسم موجود زنده، آن را کلّیتی بهمی

 :دناپیوند است و همه اجزا نیز با کلّیت خود مرتبط ء دیگر درداند که هر جزئی با جزو منسـجم می
/ ۸۴، صم۱۹۶۴همو، / ۱۲۱، صم۱۹۹۱، همو( »کل جملة کانت اجزاؤها مؤتلفة منتظمة مرتبطة بالطبع«

در هویت جمعی مدینه ائتالف و انتظام و ارتباط طبیعی وجود دارد و نوعی . )۷۱-۷۰، ص۱۹۷۱مهمو، 
به مقوله ریاسـت و امامت مدینه فاضله  فارابین حاکم اسـت. از این طریق مراتبی بر آنظام سـلسـله

آید ترین جزء مدینه است که قبل از سایر اجزا به وجود میریاست مدینه مهم« نویسد:رسد و میمی
و همانند قلب در بدن آدمی است که اگر عضوی از اعضای مدینه مختل بشود، به واسطه آن اختالل 

ین مدینه و اجزای آن می. )۱۲۰، صم۱۹۹۱، همو( »گرددمرتفع می ــبب تکو گردد و از رئیس مدینه س
 اجزا را تنظیم و نظام آنها را مرتب ،بین مبدأ و معاد طریق اشـتراك در مبدأ یا در معاد یا اشتراك در ما

 .)۷۱-۷۰، صم۱۹۷۱، همو» (فبهذا یأتلفون و یرتبطون« :گرداندمی
شــود و به وارد مقوله رهبری در جامعه اســالمی و مدینه فاضــله می فارابیبر پایه این تمهیدات، 

ــورت واقع ــرایط در پنج الگو رتبهص ــب ش رئیس اول، رئیس مماثل، «کند: بندی میبینانه آن را حس
 کند که البته ریاست هر کدام در سه سطحافاضل تقسیم می سـنت و رؤسای رئیس سـنت، رؤسـای

مهاجرنیا، قابل تحقق است ( »نظام سیاسی معموره« و» ی امتنظام سیاس«، »نظام سـیاسـی مدینه«

 .)۲۴۸-۲۱۲، ص۱۳۸۶
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 الگوی اول رهبری، ریاست فاضله اولیالف) 

واضــع «، »امام«، »فیلســوف«، »ملك مطلق«نوع اول ریاســت با تعابیری از قبیل  از فـارابی

انسان استثنایی است  چنین رئیسی یك. )۹۳ق، ص۱۴۰۳فارابی، کند (یاد می» رئیس اول«و » نوامیس

گیرد، ملکات و هیئات ارادی بهره می ،طبعی ،کـه بـا عوالم باال در ارتباط اســت و از دو امر فطری

ــت. در قوه ناطقه ــده اس اش به مرتبه عقل بالفعل و معقول بالفعل مراحل کمال را پیموده و کامل ش

در همه حاالت خویش آمادگی اش بالطبع به نهایت کمال خود نایل آمده و رســیـده و قوة متخیلـه

کان هذا االنســان هو الذی یوحی الیه  و« :دریـافـت فیوضــات وحیانی را از طریق عقل فعال دارد

ه  ه تبارك و تعالی الی  -عزوجل–فیکون اللـَّ یوحی الیه بتوســط العقل الفعال فیکون ما یفیض من اللَّ

 ةه المتخیلثم الی قّوت ،العقل الفعال یفیضـه العقل الفعال الی عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد

ته ّو فیکون بما یفیض الی عقله المنفعل حکیمًا و فیلســوفًا و متعلقًا علی التمام و بما یفیض منه الی ق

ــات را از طری. )۱۲۵، صم۱۹۹۱، همو( »المتخیلة نبیًا منذراً  ــانی از آن نظر که فیوض عقل  قچنین انس

ــتفاد و عقل منفعل دریافت می ــطه عقل مس ــوف و خردمند و متعقل فعال به واس کند، حکیم و فیلس

ام دارای مق ،دشوشـود و از آن نظر که فیوضات عقل فعال به قوه متخیله او افاضه میکامل نامیده می

، م۱۹۷۱، همول است (یبرای رئیس اول، خصال و اوصاف و شرایطی قا فارابیو انذار است. » نبوت«

 .)۱۲۶، صم۱۹۹۱همو،  /۷۹، صم۱۹۶۴همو،  /۶۶ص

یسـد: او در جایگاه و مشـروعیت رئیس اول می الملك او االمام هو بماهیته و بصناعته «نو

لم ُیطیع، وجد قومًا یعاونونه علی  یوجد، ُاطیع اولم ملك و امام، ســـواء وجد من یقبل منه او

رئیس اول و امام به واسطه ماهیت و صناعتش رهبر . )۹۷ق، ص۱۴۰۳، همو( »َیجدغرضـه او لم

 ؛یرمقبولیت داشته باشد یا خ ؛است، خواه کسانی یافت شوند که او را بپذیرند و یا یافت نشود

در هر صــورت او در مقام ثبوت، از . کســانی او را یاری کنند یا نکنند ؛اطاعت بشـود یا نشــود

خارج و در مقام اثبات و تحقق خارجی،  عنوان ریاســت برخوردار اســت؛ اما اگر بخواهند در

باید در همه مراحل از قدرت بیان و ارشاد و سالمت جسمانی،  ،رهبری جامعه را به عهده بگیرد

 .باشد منددر کنار دیگر اوصاف بهره
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 الگوی دوم رهبری، ریاست تابعه مماثلب) 

ــؤال را مطرح می فارابیدر زمان فقدان رئیس اول،  ــریعت و آیین او چه این س کند که تکلیف ش
ــود؟ به نظر میمی ــیعی به تبیین امامت و رهبری مماثل ش ــتر از منظر کالم ش ــد در اینجا او بیش رس
ــفه امامت را بیان میمی ــطح از رهبری از شــرط و اکند. پردازد و فلس ــت که این س بر این باور اس

حکمت و اتصال به منبع فیض الهی برخوردار است و در تمام وظایف و اختیارات، مانند رئیس اول 
کنند و متوّلی امور دین و شـریعت اسـت که اگر نیاز به وضع قانون و تکمیل یا تغییر باشد، عمل می

تغییر شریعت نه به این « :نویسدکند. او میل میبر اسـاس مصـلحت و مقتضای زمان خویش عم
بود، همین تغییرات معناسـت که رئیس اول اشـتباه کرده است، بلکه خود او هم اگر در این زمان می

ــی در توالی ؛کردرا اعمال می ــیاس ــت مماثل که همچون ملك واحد در زمان  بنابراین رفتار س ریاس
 .)۴۹ص م،۱۹۶۷ ،همو» (واحدند، به این صورت است

ن اگر در زما این گونه رهبران«در تحلیل موقعیت رهبران مماثل آمده است: ة السـیاسة المدنیدر 
) اجتماع کنند، معموره فاضله مدینه فاضله، امت فاضله وهای سـیاسـی سه گانه (واحدی در یکی از نظام

آنها یکی است  اهداف و اراده ،کردار ،؛ زیرا رفتار)تکون کملك واحد( »نداهمه آنها همانند یك پادشاه
، همو» (کنفس واحده« های مختلف هم باشــند، باز نفوس آنهاو اگر به صــورت متوالی، در زمان

تواند طور که رئیس اول می همان ؛کنداولی عمل می ۀ) اسـت و دومی بر اسـاس سیر۸۳، صم۱۹۶۴
تر در زمان دیگر مهمینی را که خودش زمانی بر اسـاس مصلحت آورده بود، در صورت مصلحت یآ

فاذا خلفه «ین او را با همین مالك مصــلحت تغییر دهد: یتوانـد آتغییر دهـد، جـانشــین او هم می
[الرئیس االول] بعد وفاته من هو مثله فی جمیع االحوال کان الذی یخلفه هو الذی یقدر مالم یقدره 

 .)۴۹صم، ۱۹۶۷، همو» (االول
مواردی را که رئیس اول ناقص گذاشته است، تکمیل و تواند دیگر جانشـین مماثل می از سـوی

ها ژهگانه و وظایف و کارویگانه و اوصاف شانزدهتقدیر کند. بنابراین جانشین مماثل، در شرایط شش
 .و حاکمیت و مشروعیت الهی، همانند رئیس اول است

بر کسی اطالق معنای امام در لغت عرب «گوید: با اشاره به مقام امام می ةتحصـیل السـعاددر 
 هایاما وی با همان مایه ؛شـود که پذیرش همگانی داشته باشد و حکومتش بالفعل موجود باشدمی
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تفکر شیعی، در ادامه، امام را مماثل با رئیس اول که در نظر او همان نبی مکرم اسالم است، همانند 
ــناعته ملك و امام« بیند:می ، م۱۹۷۱همو، / ۹۷ق، ص۱۴۰۳ ،همو» (فالملك او االمام هو بماهیته و بص

ر جعفیعنی رئیس اول و امام به واسـطه ریاسـت و امامتشان اصالت و حقانیت دارند. دکتر  ؛)۴۹ص

ــینآل ــیعی  یاس یش بر این عبارت به مبانی فکری ش ــاره می فارابیدر تعلیقه خو عتقاد کند که در ااش
الید باشد و چه بنشیند، چه مبسوطچه در خانه  چه حکومت تشکیل بدهد و شـیعه، امام معصوم 

وارد شده، استناد  نباشـد، در هر صـورت، امام اسـت و به روایت مشـهوری که از پیامبر بزرگوار 
 ؛)۱۱۵، صق۱۴۰۳آل یاسین،  » (قعدا الحسـن و الحسـین امامان قاما او« :کند که حضـرت فرمودمی

 .چه در خانه بنشینندند، چه قیام کنند و اامام  امام حسینو  امام حسنیعنی 

 الگوی سوم رهبری، ریاست سنتج) 

کند که نظام ضــرورت ادامه حیات اجتماعی و حفظ شــریعت، بعد از رئیس مماثل، اقتضــا می
 مراتب سـیاسـی، بدون رهبری رها نشـود و چون در عصر غیبت رئیس اول و امام، شرایط رهبری به

ــوددشــوارتر می ــلة لیس یمک« :ش ، م۱۹۹۱فارابی، » (ن ان یکون ای انســان اتفقرئیس المدینة الفاض

مبتنی  بینینگری و واقعلذا او با جامع ؛ولیت شودئتواند متولی این مسهر کسی نمی یعنی ؛)۱۲۲ص
ــیعی خود،  ــنت«بر تفکر ش ــنهاد می »رئیس س ــرایط ویژگیرا پیش ان هایی که برای آن بیکند و با ش

 نوعی«گوید: دهد. در تعریف رهبری ســنت میص میرهبری را به فقیهان اختصــا کند، این نوعمی
از ســه نظام  از رهبری اســت کـه در زمـان فقـدان رئیس اول و رئیس مماثل با تدبیر و رهبری یکی

گیرد و سـیره و سنت و شریعت گذشته را تثبیت و ) را بر عهده میمدینه، امت و معموره ارضسـیاسـی (
ــاس آن، نیازهای زمانتحکیم می ــوی ســعادت،  کند و بر اس خویش را اســتنباط و جامعه را به س
 .)۵۰م، ص۱۹۶۷ همو،/ ۸۱، صم۱۹۶۴، همو» (کندهدایت می

ند، ااگر بعد از ائمه ابرار یعنی کسانی که رهبران حقیقی« کند کهتصـریح می ةالملاو در رسـاله 
شود و در میوکاست و تغییری حفظ های رئیس اول، بدون کمجانشـین مماثلی نباشـد، همه سـنت
شود تا به آنها عمل کند و در اموری که تکلیف آن توسط رئیس اختیار رهبری غیر مماثل گذاشته می

آن، احکام امور مستحدثه و  اول مشـخص نشـده، وی به اصول مقّدره رئیس اول مراجعه و از طریق
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و این  شودد میکند. در این صورت، رئیس سنت، به صناعت فقه نیازمنغیر مصـرحه را استنباط می
نشده توسط واضع به وسیله آن، همه امور و احکام وضع سازدصـناعت اسـت که انسـان را قادر می

چنین کسی که متولی این امور . شـریعت را اسـتخراج و اسـتنباط کند و تکلیف امت را روشن سازد
 .)۵۰م، ص۱۹۶۷، همو» (باشد "فقیه"است، باید 

یش برخی محققان شده  فارابیاختالف تعبیرهایی که در آثار  وجود دارد، سـبب اختالف و تشو
ــلاند. در و بـه دلیـل عدم توجه به منظومه فکری وی مرتکب خطأ شــده و  ةآراء اهل المدینة الفاض

شــده، رئیس ســنت در مرتبه دوم قرار  چون رئیس اول، اعم از رئیس مماثل فرض الســیاســة المدینة
هگرفتـه اســت و در 

ّ
ــول المدو  الملـ در مرتبه ســوم، بعد از جانشــین مماثل آمده اســت.  نیفص

هایی دارند که بر این اساس، هایی هم که برای رئیس سـنت مطرح شـده اسـت، با هم تفاوتویژگی
اند و برخی، مصــداقش را را امامان شــیعه دانســته» ملك الســنه«اشــتباه مصــداق برخی محققان به

 .)۲۴۰، ص۱۳۸۶جرنیا، مهااند (تلقی کرده فقیهان بعد از امامان 

 اوصاف و شرایط رئیس سنت

عهده دارد، باید همه اوصــاف و  معلم ثانی بر این باور اســت که فقیهی که رهبری این نظام را بر
) را داشته باشد و چون این اوصاف، طبعی و مربوط به ۹۵ق، ص۱۴۰۳فارابی، گانه (های شانزدهویژگی

اساس  بر این. در مقام تدبیر سـیاسی باید به آنها متصف باشندند و همه رهبران، امقام عمل و اثبات
ود هایی وجبین رئیس اول و دیگر مراتب ریاست، فرقی وجود ندارد؛ اما در شرایط میان آنها اختالف

 .شوددارد که ذیًال به آنها اشاره می

 بودنحکیم )۱

ده است، هم از راه قوه ناطقه چون رئیس اول هر دو جنبه فیلسوفان و پیامبران را در خود جمع کر
و » واضــع ناموس«و هم از راه قوه متخیلـه بـا مجـاری فیض الهی در ارتباط اســت. بنابراین، هم 

ــت و هم  ــریعت اس ــوف کامل«ش ــت. رئیس مماثل هم هر دو بعد » ملك مطلق«و هم » فیلس اس
دین  بیان تشــریع و با این تفاوت که ارتباط او با عقل فعال و فرشــته وحی برای ،حکمت را داراســت

پرونده تشریع بسته  نیسـت، بلکه برای بیان و تشریح است؛ زیرا بعد از نبی مکرم و خاتم االنبیاء 
 .القدس به پایان رسیدشد و مأموریت تشریعی روح
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و اما رئیس ســنت، از مجرای قوه متخیله، با عقل فعال و فیض وحیانی ارتباط ندارد. پس قطعًا 
ا در وجود خویش نـدارد؛ ولی حکمـت بـه معنای فلســفه یعنی کمال قوه حکمـت در این بخش ر

 مند باشد. اما اینکه آیا شرط اساسی برایتواند از آن بهرهالشرائط میناطقه، رئیس سنت و فقیه جامع
 ثبوت ریاست اوست یا خیر، در فلسفه سیاسی فارابی تأمالتی وجود دارد.

ــت که باید حکیم « گوید:می آراء اهل المدینة الفاضــله در ــرایط رئیس ســنت آن اس یکی از ش
موجب ابهام در مفهوم رئیس سنت شده است و  فارابیاطالق در بیان . )۱۲۹، ص۱۹۹۱، همو» (باشـد

ترس او را اتوپیایی و غیر قابل دس» مدینه فاضله« و فارابیهمین ابهام سبب شده است برخی فلسفه 
د. شوالقدس و عقل فعال یافت نمیر حکیم متصل به روحبدانند؛ زیرا در همه شرایط و جوامع، رهب

رئیس سـنت الزم نیست، بلکه ُبعد دوم آن  تنها بعد وحیانی حکمت برایرسـد نهبنابراین به نظر می
  در رساله. یعنی فلسفه نیز وصف ترجیحی است نه شرط اساسی

ّ
و اما «تصریح شده است که  ةالمل

یعنی طبیعت  ؛)۶۰م، ص۱۹۶۷، همو» (التابعة لها التی رئاستها سنّیة فلیس تحتاج الی الفلسفة بالطبع
 .ریاست تابعه رئیس اول که ریاستش بر اساس سنت است، نیازمند فلسفه نیست

 :اشندط بمتصف به حکمت و دیگر شرای کند که آنانمع الوصف با شرط ترجیحی، پیشنهاد می
ــل« ــاؤها الذین یتوالون فی  ةان االجود و االفضــل فی المدن و االمم الفاض ان یکون ملوکها و رؤس

یعنی بهتر و برتر اســت که رهبران و رؤســایی که در  ؛)همان» (االزمان علی شــرائط الرئیس االول
ــت میها و امتمدینه ــرایط او را دارا گیرندها به طور متوالی، بعد از رئیس اول، رهبری را به دس ، ش

ه ک آراء اهل المدینة الفاضــلهفوق وجه جمع مناســبی اســت بین قول  رســد تعبیرباشــند. به نظر می
که برای رئیس سنت، حکمت را شرط ندانسته است و  فصول المدنیرا شـرط دانسته و بین  حکمت
ــاء العلومبین قول  یس ســنت از ) که به صــورت کلی پیشــنهاد تبعیت رئ۶۸ق، ص۱۳۵۰، همو( احص

ــرایط ترجیحی  ــفه، جزء ش ــت. درنتیجه حکمت به معنای فلس ــرایط رئیس اول را مطرح کرده اس ش
 .کنداست و عدم آن، خللی در ثبوت ریاست سنت و والیت فقیه ایجاد نمی

 بودنفقیه )۲

به دلیل عدم ارتباط با وحی، جزء واضعان نوامیس نیست و  فارابیرئیس سـنت و ریاست سنت 
واضـع شـریعت باشـد. او صـرفًا اسـتمراردهنده رسالت رئیس اول، رئیس مماثل است و  تواندنمی
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ــده، بدون کم ــتی که به او واگذار ش ــریعت و ریاس ــت ش ــت و تغییری حفظ کندموظف اس  :وکاس
اما چون  ؛)۵۰م، ص۱۹۶۷، همو» (الیخـالف و الیغّیر بـل یبقی کـل مـا قـّدره المتقـدم علی حـاله«

مصالح امت، در هر عصر، متفاوت است، بالطبع در عصر رئیس سنت، مقتضـیات زمان و مکان و 
 .ممکن است مسائلی به وجود آید که در زمان واضع شریعت و رئیس اول مطرح نبوده است

داند که از طریق معلم ثـانی بـا همان ادبیات و روش اجتهادی فقیهانه، وظیفه رئیس ســنت می
ینظر « :نباط احکام و قوانین مورد نیاز جامعه بپردازداصـول و قواعد کلی شریعت به استخراج و است

رح یسـتخرج عن االشیاء التی ص یصـرح به من تقدم فیسـتنبط والی کل ما یحتاج الی تقدیر مما لم
ــتنباط احکام در علم فقه بحث میهمان» (االول بتقدیرها ــود، ) و چون معرفت بر نحوه اس  یفارابش

فمن « :کند که رئیس سـنت، ضرورتًا به صناعت فقه نیاز دارد و خودش هم باید فقیه باشدتأکید می
صــناعة الفقه و هی التی یقتدر «گوید: ) و در تعریف صــناعت فقه میهمان» (کان هکذا فهو فقیه

ء ممالم یصـرح واضـع الشریعة ء شـیاالنسـان بها علی ان یسـتخرج و یسـتنبط صـحة تقدیر شـی
)؛ ۷۰ق، ص۱۳۵۰، همو» (دیده عن االشــیاء التی صــرح فیها بالتقدیر فی االمة التی لهم شــّرعتبتح

سازد در مواردی که واضع شریعت، تصریح به حکم نکرده، صناعتی است که انسان را قادر مییعنی 
به  ادر مقام حکیم متفقه، فلسفه فقاهت ر فارابی با کمك آن، به اسـتنباط و اسـتخراج احکام بپردازد.

جامع و در مسـتوای رهبری جامعه اسـالمی بازسـازی و متوقف بر هشـت شرط اساسی ذیل  صـور
 :)۱۳۰-۱۲۹صم، ۱۹۹۱همو، / ۶۴، صم۱۹۷۱همو، / ۵۱-۵۰م، ص۱۹۶۷، همونموده است (

گاهی بر فقه و منابع اجتهاد فقهی و بخش افعال مّله، برای رئیس سنت و  -۱ شناخت شریعت: آ
ی اسـت؛ زیرا او برای رهبری و اداره نظام سیاسی باید رفتار و کردارش را شـناس ضـرورفقیه اسـالم

 .مبتنی بر شریعت کند و بدون معرفت، این امر مقدور نیست
شــنـاخـت مقتضــیات زمان: رئیس فقیه برای اســتنباط احکام عالوه بر اینکه مصــالح و  -۲

 ا نیز که واضع شریعت برمقتضـیات زمان خودش را باید بشـناسـد، الزم است موقعیت و شرایطی ر
 .اساس آن، شریعت را وضع کرده بداند

شناخت ناسخ و منسوخ: فقیه برای اداره نظام سیاسی باید آخرین حکم و رأی شارع را بداند  -۳
گاهی او از ناسـخ و منسـوخ ضـروری است تا بر  ؛تا بر اسـاس آن، اسـتنباط و اجتهاد کند بنابراین آ

 .و در دام منسوخ گرفتار نشود و اجتهاد کند مبنای ناسخ حکم
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گاهی از زبان  -۴ ــریعت، بدون آ ــع ش ــنایی با لغت و زبان: فهم متون فقهی و خطابات واض آش
ها عارفًا باللغة التی ب«الشرائط الزم است لذا فقیه جامع ؛ای و تحلیل زبانی او مقدور نیسـتمحاوره

 .ای رئیس اول آشنا باشدبر ادبیات و زبان خطابی و محاوره »کانت مخاطبة الرئیس االول

عادات و رســـوم  ،ها و هنجارهای زمان نزول: بدون تردید، هنجارهاآشـــنایی با ارزش -۵

دارد و فقیه برای درك  زمان خطاب، در وضـع آیین و شـریعت و فهم اولیه آن انعکاس بسیاری

ویژه کاربردهای ن عادات و رسوم و هنجارها بهشـریعت و ایجاد زمینه اجتهاد، ناچار است از آ

گاه باشد  .زبانی آنها آ

مختلف زبان و مفاهیم مشترك،  شناخت کاربردهای :شناخت استعماالت و استعارات -۶

در زمان وضع قوانین و شریعت، برای فقیه ضروری است؛ زیرا او برای فهم متون دینی و فقهی 

را از مقّید و عموم را از خصـــوص و محکمات را از  بـایـد بتوانـد حقیقـت را از مجاز، مطلق

 .متشابهات تمیز دهد

ویژه بدون تردید درك بسیاری از مسائل در متون دینی به :شـناخت مشـهورات زمان خطاب -۷

مســائل دینی و اجتماعی مبتنی بر مشــهورات و مقبوالتی اســت که در زمان وضــع شــریعت وجود 

س سنت و فقیه تغییر کرده باشد. بدین جهت فقیه برای درك داشـته است و ممکن است در زمان رئی

گاهی داشته باشد  .درست و اجتهاد صحیح خود باید از آن مشهورات آ

 رئیس اول -یعنی سـیره و سنت-فقیه باید باگفتار، کردار  :آشـنایی با روایات و درایت -۸

دهد. نحوه آشنایی با میکامًال آشـنا باشـد؛ زیرا مجموعه گفتار و کردار او شـریعت را تشکیل 

مجموعه شریعت به دو صورت است: یکی آنکه رئیس فقیه، خود معاصر با رئیس اول و رئیس 

ــحاب او بوده و گفتار و کردارش را از نزدیك  ــد یا قبًال جزء اص ــریعت باش ــع ش مماثل و واض

رد و های شخصی برای او حجیت دامشـاهده و استماع کرده باشد. در این صورت، همان یافته

ــاس آن عمل می ــله بر اس ــت که زمان فقیه، از زمان رئیس اول فاص ــورت دیگر آن اس کند. ص

بسـیاری دارد. در این فرض، فقیه باید با انواع اخبار و روایات مشهور و موثق و مکتوب و غیر 

مکتوب آشنا باشد تا بتواند قول صحیح را از سقیم تشخیص دهد و با قدرت اجتهاد به استنباط 

 ت مبادرت کند.شریع
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 شناسیجامعیت در دین) ۳

عبارت است  تدین یا ملّ «گوید: داند و در تعریف آن میرا مترادف می» تملّ «و » دین« فارابی
او  .)۴۳ص۱۹۶۷، همو» (جعل شده است ااز مجموعه آرا و افعالی که برای وصـول به سـعادت قصو

داند و معتقد است آن دو مفهوم مربوط به بخش افعال مقّدره دین شـریعت و سنت را نیز مترادف می
ان «نویسد: می الحروفدهند. در کتاب ) و درواقع بخشی از دین را تشکیل می۴۶همان، صاسـت (

ات مأخوذة ان الفقیه انما یســتعمل المبادی مقدم و ... الفقه متأخرتان عن المّله صــناعة الکالم و
ــع المّلة فی العملیة الجزئیة ــناعت کالم و فقه ؛)۱۳۲، صم۱۹۹۰، همو» (منقولة عن واض از  یعنی ص

زیرا فقه، مبادی و اصــول خود را در احکام  ؛نداو زمان متأخر از دین و ملة و فرع بر آن هرتبـ لحـاظ
 .کندفرعی و اعمالی جزئی از واضع ملة نقل می

ــیحات  ــنت و ولی فقیه را باالتر از فقه و  فارابیبا این توض ــت که وظیفه رئیس س در مقام آن اس
ة ) و۸۱، صم۱۹۶۴، همو( السـیاسة المدینةلذا در  ؛فقاهت ببیند و او را حافظ اصـل دیانت بداند

ّ
 المل

ــول المنتزع) و ۵۱م، ص۱۹۶۷، همو( ــریح می۶۷صم، ۱۹۷۱، همو( ةفص عارفًا « کند که فقیه باید) تص
م، ۱۹۹۱، همو» (الســنن المتقـدمـة التی اتی بهـا االولون من االئمة و دبروا بها المدنبـالشــرایع و 

ــع کرده او باید ؛ یعنی)۱۲۹ص ــنیان وض ــنتی که پیش ــریعت و س ــطه آن، به تدبیر و به ش اند و به واس
اند، شـناخت داشـته باشد تا بتواند هم حافظ دین باشد و هم دین را در نظام سـیاسـت مدن پرداخته

 .عصر خویش اجرا کند و رهبری خود را مبتنی بر آرا و اعمال دینی سازد سیاسی

 شناسیزمان) ۴

بر خالف رئیس اول که برای تدبیر نظام سـیاسی و هدایت و رهبری مردم به سوی سعادت، تنها 
الشرائط، عالوه بر شناخت زمان خویش الزم اسـت زمان خود را بشناسد، رئیس سنت و فقیه جامع

الح امت معاصـر خود، باید شـرایط و مقتضـیات دوران رئیس اول را هم بشـناسد و تشـخیص مصـ
و تعقـل درســت در همـه رخـدادهایی که عمران و آبادی » جودت رأی«) و از ۵۱صم، ۱۹۶۷، همو(

 .برخوردار باشد ،مدینه و زمان او به آنها وابسته است و در سیره پیشینیان نبوده است

 قدرت بر ارشاد و هدایت) ۵

چه رئیس سـنت، انسـان اسـتثنایی متصـل به عقل فعال نیست تا بتواند به طور کامل سعادت و اگر



 

 

ظر 
ن

یر  هی
ت

اس
 

 س
سفه

 فل
داد

امت
در 

ت 
سّن

ی
 یاس

اراب
ف

 ی

 ١٧١ 

ــیم کنـد بر مقیاس  فـارابیدر عصــر خویش در هرم قـدرتی اســت کـه  ،هـدایـت را برای امـت ترس
جودت «لذا به تبع رئیس اول وظیفه دارد امت را با  ؛مراتب هستی در مدینه معماری کرده استسـلسله
دین و شـریعت رئیس اول هدایت کند و چون سـطح فکری امت متفاوت است، برخی را با  به» ارشـاد

 .)۸۳- ۷۷ق، ص۱۴۰۳، هموکند (برهان و برخی را با اقناع از راه تمثیل و محاکات ارشاد می

 قدرت بر جهاد) ۶

این شـرط از جمله شـرایط مشـترك بین رئیس اول و رئیس سنت و دیگر مراتب ریاست است و 
س رئی«اوصـاف رؤسا نیز مطرح کرده است:  وآن را جز فارابیعالوه بر شـرطیت توانایی جسـمانی، 

های او در انجام کارهایی که مربوط به اعضاست، او را یاری کند و هر باید تام االعضـا باشد و قّوت
» آسانی بتواند انجام دهداز عضـوی از اعضـای خود، کاری که در وظیفه آن اسـت، بخواهد، به گاه

تن او در مباشرت اعمال جنگی « ) و در خصـوص رئیس سـنت معتقد اسـت:۱۲۷صم، ۱۹۹۱، همو(
 شــود کهخوبی مقاوم باشــد و در این کار، ثابت قدم و اســتوار باشــد و این در صــورتی محقق میبه

ــناعت ــاحب ص ــد ص ــمانی و قدرت بر . )۱۳۰صهمان، » (و فنون جنگی باش ــالمت جس بنابراین س
آن را هم در صفات و هم در  فارابیجهاد، هم شـرط ثبوتی و هم شـرط اثباتی اسـت. به همین دلیل 

هی القوة علی جودة « گوید:درباره این شــرط می ةتحصــیل الســعادشــرایط مطرح کرده اســت. در 
نوعی  :ستعمال آالت الحرب و الناس الحربیین فی مغالبة االمم و المدنالتدبیر فی قوة الجیوش و ا

و ادوات  ها و ابزارکارگرفتن سـپاهیان و اسـتفاده از سالحتوانایی اسـت که در تدبیر صـحیح برای به
 .)۸۱ق، ص۱۴۰۳، همو» (رودها به کار میها و مدینهجنگی و جنگجویان برای پیروزی بر دیگر امت

 چهارم رهبری: رؤسای سنتالگوی د) 

و  به سبک رایج متکلمان فارابیدر ترسـیم سـه سـطح رهبری در مدینه فاضـله اسالمی، ادبیات 
گرایی فلسـفه سـیاسـی او فراتر از فقه سیاسی زمانه خودش بلکه بینی و واقعاما واقع ؛فقیهان اسـت

عه اسالمی در طول تاریخ هنوز پردازد که جامفراتر از زمان معاصر به ترسیم الگوهایی از رهبری می
ــت ــده اس ــنت«در حالی که در متون فقهی تمرکز بر الگوی فردی  .با آن مواجه نش ــت س در » ریاس

کند که این سؤال را مطرح می کند وبینی میبا تأمل فلسفی پیش فارابیشـخص واحد شـده اسـت، 
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ــود چه باید کرد؟ ــنت یافت نش ــت س ــرایط ریاس ــان واجد ش ــله به  آیا رهبری اگر انس در مدینه فاض
ــت میبن ــرایط به الگوی دیگری از رهبری باید تنزل کرد. او در بس ــد یا با عدول از ش آراء اهل رس

 کند. او چون رویدر پاسخ به سؤال خویش، پیشنهاد ریاست دونفری را مطرح می ةالمدینة الفاضـل
ــد و نفر گوید: اگر یك نفر از اعضــای رهبریشــرط ترجیحِی حکمت اصــرار دارد، می ، حکیم باش

اسی آنها، رهبرِی سی» تالئم« گانه دیگر را داشته باشد، به شرط همکاری و سازگاریدوم، شرایط پنج
گیرند. از نظر وی این الگو از را در یکی از سه سطح نظام سیاسی مدینه، امت و معموره بر عهده می

شــناســی، فقاهت، دینگانه حکمت، رهبری چون ادامه ریاســت ســنت اســت، تمام شــرایط شــش
 پرسشالبته جای این  گری و قدرت بر جهاد باید در آن دو رهبر موجود باشد.شـناسی، هدایتزمان

های دین و فقاهت از حکمت و وجود دارد کـه آیا نبودن شــرایط در یك نفر، منجر به جدایی حوزه
، ۱۳۸۶مهاجرنیا، ( به آن پرداخته شده است فارابیسـیاسـت نخواهد شـد که در بحث فلسفه سیاسی 

ــول المدنیدر  فارابی .)۲۴۷ص ــلبر خالف  فص ــنت را بعد از  ةآراء اهل المدینة الفاض ــای س رؤس
رؤسـای افاضـل آورده و رئیس سـنت را در مرتبه پنجم قرار داده و تعداد اعضــای رؤسای سنت رابه 

 .)۶۷، صم۱۹۷۱فارابی، تعداد شرایط، افزایش داده است (

 رهبری، رؤسای افاضلالگوی پنجم هـ) 

حداکثر ظرفیت را در عرصـه مدیریت سیاسی مدینه فاضله مطرح کرده  فارابیفلسـفه سـیاسـی 
به همین جهت با فقدان دو نفر شـایسته رهبری در جامعه اسالمی، با مشکل تئوریک مواجه  ؛اسـت

» اضلرؤسای اف« شود و با تنزل از شرایط اولیه به یک سطح حداقلی از ریاست فقیهانه با عنواننمی
رسـد. از نظر وی این الگوی رهبری که در صورت فقدان رؤسای سنت، رهبری و اداره جامعه را می

گیرند، شـورایی مرکب از حداقل سـه و حداکثر شـش نفر کارشناس، متناسب با شش به دسـت می
را کدام از اعضای شورا باید دست کم یك شرط از آن شرایط  رشـرط ریاسـت سـنت فردی است. ه

داشـته باشـد. اگرچه ممکن اسـت بعضـی از آنها بیش از یك شـرط داشـته باشند، به همان تعداد، 
ــد؛ اما کمتر از آن  ــه نفر هم برس ــت تا س ــورای رهبری تقلیل خواهد یافت و ممکن اس ــای ش اعض

سبب طرح  »رؤسـای سـنت«در این سـطح از رهبری همانند الگوی  فارابیگرایی نخواهد بود. واقع
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 تعدد به این حقیقت که فصول المدنیاو در  .باب شـیوه رهبری شـده است اسـاسـی دریک سـؤال 
ــیاســت منجر شــود و در مقام رهبری ممکن اســت به جدایِی حوزه های دین، فقاهت، حکمت و س

 ،عمل و تدبیر مدینه فاضـله، اعضای شورای رهبری دچار اختالف رأی شوند و با هم سازگار نباشند
گوید شـرط اساسی در این الگوی رهبری آن هنگی و سـازگاری کرده اسـت و میآنها را مقید به هما

باید در رهبری جامعه با هم هماهنگ و ؛ یعنی )۱۳۰صم، ۱۹۹۱، همو» (و کانوا متالئمین«اســت که 
بر اساس این شرط، چنانچه اعضای شورای رهبری با یکدیگر همسو و سازگار نباشند . همسو باشند

چنین  .ســازش آنها هم نباشــد، این مرحله از رهبری، منتفی خواهد شــد و امکـان جـایگزینی یا
 ای در چنین شرایطی در معرض زوال و نابودی است.جامعه

 گیرینتیجه

توانســت از ســطح می فارابیترین دغدغه و پرســش اســاســی این تحقیق آن بود که چگونه مهم
دستوری به طراحی نظریه ریاست قضـایای انتزاعی و کلی فلسـفه سـیاسـی با رویکردی هنجاری و 

های عقلی در فلسفه سـعی نگارنده آن بود با تحلیل محتوای متون فلسفی او به تبیین سـنت برسـد؟
اسی سازی فلسفه سیاسالمی سـیاسـی او به پاسـخ برسـد. برای این منظور ابتدا بر فهم شـیوه او در

ته است پردازی توانسمبناسازی و غایتاز دو طریق  فارابیل شـویم که یتمرکز شـد تا به این نتیجه نا
دایم اســالمی انتقال دهد و درحقیقت با این تحول ااین دانش را از درون پارادایم یونانی به درون پار

بزرگ به توسـعه و تکثیر مسـائل آن بپردازد و با این شـاهکار بزرگ لقب مؤسس فلسفه سیاسی را به 
ه توانست مدین فارابیفلسـفه سـیاسی بود که  سـازیخود اختصـاص دهد. بعد از عملیات اسـالمی

گذاری کند و از طریق آن به مقوله های اسالمی در سطح عقلی و برهانی پایهای در تراز آموزهفاضـله
رسـالت، امامت و ریاسـت برسـد. او در قرن چهارم با همین رویکرد به کمک فقه سیاسی شیعه در 

یسنده شـتافت و به باور  ج)طراحی الگوی جانشـینی عصـر غیبت امام زمان (ع ای در باب نظریهنو
گرایی او عبلکه واق ،تنها هیچ فیلسوفی آن را مطرح نکردنه که والیت سنت و ریاست سنت تولید کرد

کنون توسط هیچ  های فقهی، تاحکومتی از والیت فقیه با شرایط منطبق بر داده در طراحی سـه مدل
  فقیهی بیان نشده است.
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