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فارابي جامعه را به موجود زنده تشبيه مي كند 
كه اين معني را از افالطون گرفته است. او در آراء 
اهل مدينه فاضله مي نويسد: »مدينه فاضله همچون 
بدني كامل و صحيح مي باشد كه همة اعضاي آن براي ادامة زندگي حيواني 
و حفظ آن، كارها را به نحو درستي انجام مي دهند و با يكديگر تعاون و 
همكاري دارند1«. همچنان كه بدن، وحدتي را تشكيل مي دهد، در مدينة 
فاضله نيز اجزا با يكديگر مرتبط اند. به طوري كه بعضي بر بعضي ديگر مقدم 

هستند و يا از بعضي ديگر مؤخر.
فارابي مدينة خود را مجموعه يا كلّي مجسم مي كند كه اجزاي آن 
همانند عضو آلي يا كالبد زنده به هم مرتبط اند. به عبارت ديگر: هرگاه عضوي 
رنجور شود اعضاي ديگر از خود واكنش نشان مي دهند و به مراقبت از او 

مي پردازند.
اين ديدگاه را امروز »ارگانسيسم«2 مي نامند كه خود از جهاتي مقدمه اي 

بر پيدايي كاركردگرايي3 شد. 
بنابراين، نظرات فارابي در مورد مدينة فاضله را مي توان اين گونه 

خالصه نمود:
1ـ اجتماع افراد انساني از روي فطرت و همچنين از روي اراده و اختيار، 

به منظور رفع نيازهاي فردي و جمعي صورت مي گيرد.
2ـ مدينة فاضله براساس تعاون، ياريگري، تقسيم كار و توزيع 
مسئوليت هاي بين  اعضاي جامعه، به منظور رفع نيازهاي فردي و اجتماعي 

تشكيل مي شود.
3ـ اصلي ترين وظيفة حكومت، تالش در جهت برقراري و حفظ 
نظم، امنيت، آرامش و گسترش شبكة آموزش و پرورش به منظور كشف 
استعدادها و پرورش آنها براي واگذاري مسئوليت هاي مناسب در ضمن 

تقسيم كار است.
رهبر جامعه و ويژگي هاي آن در انديشة فارابي 

جامعه نياز به رهبر دارد. رهبر بايد يك فيلسوف باشد، اما تنها فلسفه و 
دانش براي ادارة جامعه كافي نيست، بلكه رهبر بايد داراي قدرت فرماندهي 
باشد و اين كرامات، در طبيعت او وجود داشته باشد. فارابي مي گويد: همچنان 
كه در بدن، هر عضوي بر عضو ديگر برتري دارد، در مدينه نيز كسي است 
كه بر ديگران رياست كند و كسان ديگري هستند كه مقام و مدينة ايشان، 
نزديك تر به مقام و مرتبة رئيس است. از اينرو در مدينه نيز بايد اشخاصي، 

خادم اشخاص ديگر باشند.4
بنابراين، رهبر مدينة فاضلة فارابي، نه خليفه به معناي متعارف فقهاي 
اهل سنت و نه شهريار فيلسوف افالطوني است، بلكه پاره اي از خصوصيات 

هر دو را در خود دارد.
رهبر بايد حائز دوازده شرط باشد:

1ـ تندرستي 2ـ داشتن قوة فهم 3ـ داشتن حافظة قوي 4ـ زيركي 
5ـ فصاحت در بيان 6ـ دانش  دوستي 7ـ اندازه نگهداري درخور و نوش و 
كامراني 8ـ راست گويي )دوستدار راستي و دشمن دروغ باشد( 9ـ بلندمنشي 

10ـ بيزاري از پول 11ـ دادگري 12ـ دليري و همت استوار«.5
»هر كسي كه به رياست مدينه مي رسد، بايد همه اين صفات را داشته 
باشد. بايد گفت كه يافتن چنين شخصي با اين مجموعه صفات، بسيار 
ناممكن به نظر مي رسد تا چه رسد به اينكه، هر رئيسي داراي جانشيني با اين 
خصوصيات باشد. بنابراين اگر در مدينه مردي كه همة اين صفات را داشته 
باشد، يافت نشد، بايد كساني را پيدا كرد كه يك يا چند صفت از اين صفات 
را دارا باشند. مثاًل يكي حكيم باشد و ديگري دادگر، و از ائتالف اين اشخاص 
هيأت رئيسه مدينه فراهم مي شود. در  غير اين صورت، مدينه دستخوش 
بي نظمي خواهد گشت و اگر نتوانستند حكيمي بيابند، طولي نخواهد كشيد 

كه مدينه رو به انقراض و نابودي خواهد نهاد.«6
مي توان گفت فارابي در طرح مدينه فاضله خود، چند اصل اساسي را 

در نظر داشته است:
نخست آنكه، مدينه فاضله در رأس هرم قدرت، از حاكميت يك فرد 
كامل و متعالي كه از فيض الهي نيز برخوردار است، بهره مند باشد. اما اين 
فرض، حتي در انديشة شخص فارابي تنها يك فرض بيش نبوده و در جهان 

خارج و واقعيت، هرگز وجود خارجي پيدا نمي كند و تحقق واقعي ندارد.
البته اجتماع همه اين خصلتها )12 گانه( در يك انسان بسيار دشوار 
است و از همين جهت است كه اشخاصي كه بر اين سجايا سرشته شده 
باشند يافت نمي شوند، مگر يكي پس از ديگري، و وجود اين گونه انسانها در 

ميان مردم دنيا، بسيار كم و نادر مي باشد.7
فرض دوم اينست كه در صورت فقدان فرد و يا افراد متعدد، جامع 

شرايط، اگر تمام اين شرايط، در مجموع فضال و شخصيت هاي صالح وجود 
داشته باشد كه هركدام داراي يك يا چند شرط از اوصاف مذكور باشند، 
آنها به طور دسته جمعي و شورائي مي توانند حكومت فاضالن و شايستگان 

را تشكيل دهند.
هرگاه اين شرايط در جمعي از مردم متفرق و پراكنده وجود داشته باشد، 
مثاًل: حكمت در يك فرد از آنها، بلند منشي در دومي و... در صورتي كه همة 

آنها سازگار و هماهنگ بودند، همة رؤسا، افاضل آن مدينه خواهند بود.8
با فرض دوم مي توان گفت كه فارابي واقع گرا بوده است و مي توان 
نمونة اين گونه هيأت دولت و شوراي افاضل را در جامعه هاي انقالبي 
آرمانگرا، پيدا كرد. دقيقاً شرايط اخوان الصفا در قرن چهارم، اخوان المسلمين 
در قرن هفتم، و ديگر نهضت هاي اسالمي و ملي در جهان اسالم، همين 
بوده است كه گاهي نمونة چنين شوراهاي حكومتي را در دولت ملي دكتر 
مصدق، دولت انقالبي الجزاير، دولت ملي هند بعد از استقالل آن و دهها 
نظاير آن مي توان پيدا كرد و شاهد آورد. و به جرأت مي توان گفت كه فارابي 
اگرچه مدينة فاضله آرماني را مطرح ساخته، اما از واقع نگري و حقيقت خواهي 

نيز غافل نمانده است.
واقعيت و آرمان در انديشة فارابي 

در اينجا اين سؤال مطرح است كه چرا و چگونه در انديشة متفكران 
اسالمي، آرمانگرايي و احياناً انديشة مدينه فاضله بجاي واقع نگري و تحليل 
واقعيت اجتماعي و اصالح آن مطرح بوده است و به جاي اينكه واقعيت ها 
را تحليل كرده و اصالح آنرا در تبيين واقعيت ها مطرح نمايند، به فرض 
دورنماي جامعه آرماني پناه آورده اند؟ به جرأت مي توان گفت انديشه كالمي 
در اسالم، بخصوص در تشيع، همين مسأله بوده است كه حكومت انسان 
كامل و معصوم را تنها حكومت واقعي تلقي كرده و ديگران را غاصب دانسته 
است. چرا به جاي حكومت مؤمنان و صالحان در عصر غيبت، هنوز هم در 
طرح انديشة حكومت معصوم كه در پي پردة غيبت است، روزشماري كرده 

و در نويد »انتظار فرج« نشسته است؟
در تحليل اين مطلب مي توان چند فرض را باور كرد:

نخست آنكه، انديشة ديني و فلسفي به جاي نگاه به واقع9، همواره به 
دنبال حقيقت است نه واقعيت، كه مورد نظر علم10 مي باشد.

به تعبير ديگر: جهان بيني ديني در جستجوي پرسش نيست، بلكه 
در پي حقيقت است. تالش آن متوجة اين است كه از واقعيت هاي روزمره 
فراتررود، به اين اميد كه »حقايق بزرگتري« را كشف كند. با اين همه عالقة 
آن، چندان متوجه عمل برپاية حقايق بزرگتر نيست، بلكه متوجة پذيرش و 

بارور ساختن اعتقاد به آنها است.
از اين جهت بينش ديني و فلسفي به دنبال آن است كه جهاني 
برتر و مافوق از جهان موجود بسازد و همواره در پي يافتن انسان كامل 
كه داراي تربيت ديني و فضايل اخالقي است، بوده است. بدين جهت كه 
مي خواهد جامعه اي برين بسازد و به وجود آورد. و به تعبير قرآن كريم، امامت 
پرهيزگاران را در پهنة گستردة زمين، حاكم نمايد. )واجعلنا للمتقين اماما( 

)فرقان آيه 68(.
دقيقاً ايجاد چنين جامعه آرماني در حوزه انديشه جامعه شناسان علمي به 
مانند دوركيم، ماكس وبر نيز مطرح بوده است. آنجا كه آنها هم از حاكميت 

اخالق علمي و وجدان بشري سخن مي گويند و يا اگوست كنت كه از ايجاد 
دنياي انسانيت سخن گفته است. اين چيزي است كه از عهدة علم، كه تنها 

تبيين واقعيت ها را به عهده دارد ساخته نيست.
عالوه بر آن، در عرصة علم و فلسفه، حتي در علوم انساني، غايت گرائي 
و هدفداري، مسئله اي مهم بوده است كه مي خواستند در عرصة علم و 
فلسفه، حتي در علوم انساني، غايت گرائي و هدفداري، مسئله اي مهم بوده 
است كه مي خواستند در عرصة انديشه و نظر به دنبال غايت و هدف، رهيابي 
داشته باشند، برخالف بينش علمي و مكتب اثباتي )پوزيتويسم(، كه از مطرح 

ساختن چنين فكري امتناع دارد.
اگر اين مسئله، يعني تز واقعيت بدون در نظر گرفتن غايت و هدف، در 
عرصة علوم زيستي و طبيعي، گاهي مثبت بوده است، هرگز در عرصه علوم 

انساني و اجتماعي، كارائي ندارد و عقيم است.
آيا مگر مي توان براي روانشناسي و اقتصاد و جامعه شناسي كه عمدتًا 
اصالح اوضاع انساني و اجتماعي را در نظر دارند، غايت و هدف را ناديده 

گرفت؟
بهبود اوضاع اقتصادي، نابودي فقر و ناداري و گسترش امكانات بطور 
مساوي براي همگان و ايجاد رفاه و ضرورت زندگي براي همه و يا نبود 
تبعيض نژادي و لغو بردگي و امتيازات طبقاتي به جز از طريق »غايت گرايي 
و هدفداري« از راه ديگر ممكن است. در اين عرصه هرگز علم كارائي 
ندارد و تنها بينش ديني و فلسفي است كه با آرمانگرايي و هدفداري، چنين 

برنامه هايي را مطرح مي سازد.
اما اينكه چگونه انديشة تشيع، حكومت عادله را تنها در پرتو حكومت 
انسان كامل »معصوم« مي بيند و چنين حقي را براي مؤمنان و شايستگان 
روا نمي دارد، يك سؤال عميق و اساسي است كه تأّمل بيشتري را مي طلبد. 
به نظر ما اين تفكر از تأثير افكار جريان اخباريگري، ناشي مي شود. جريان 
اخباريگري، هرگونه فهم و تفهيم متون ديني و قرآن و حقوق اجتماعي و 
تأسيس حكومت و اجراي حدود را تنها در انحصار امامان معصوم مي داند. از 
اين لحاظ جرأت انديشه و فهميدن و در نتيجه حق حكومت كردن را از آحاد 
مسلمان سلب مي كند و به يك نوع جمود و قشريگري و اخالقيات محض 

به مانند مسيحيت كاتوليك اكتفا مي نمايد.
ديگر آنكه در جهان تشيع، بها دادن به قرآن و فهم و تفسير آن، خيلي 
ناچيز و كم بهاء تلقي شده است. لذا تأمل در آيات قرآني، بويژه اجتماعيات 
آن، كمتر تأثير خود را در جامعة شيعي بروز داده است. ظهور دولتهاي شيعي 
در تاريخ، اگر از دولت آل بويه زندي، صرف نظر نماييم، به شيعياني بر 

مي خوريم كه خود را »نائب االمام« تلقي كرده اند.
آنچه در قرآن، دربارة انسان و رسالت آن و عوامل مؤثر در تغيير 
سرنوشت اجتماعي، مالحظه مي نماييم، ناگزير بايد به تأسيس حكومت 
اسالمي بوسيلة مسلمانان، ارزشي قايل شويم، چرا كه از عهدة رسالت انساني 

ـ خدايي خود سرافرازانه بيرون آمدند. زيرا اواًل:
1ـ انسان، مقام خليفه اللهي را داراست. و اين امانت خدايي بوسيلة ارادة 
انسان در روي زمين تحقق مي يابد و اين انسان است كه زير بار چنين امانتي 

رفته است نه طبيعت و نه ديگر جانداران.
2ـ تغيير اجتماع و اصالح آن تنها در روند تغيير انسان تحقق مي يابد 

»ان ا... اليغير ما بقوم حتي يغيروا ما بالفتهم«.
3ـ خداوند، پيشنوايي و امامت بندگان شايسته را تضمين كرده و وعده 
مي دهد: آيا اينها جز مسلمانان پاكدل متعهد و آگاه هستند كه جامعة اسالمي 
را تحقق مي بخشند؟ طبيعي است كه چنين رسالتي هرگز به عهدة گروه 
ويژه و صنف خاصي مانند روحانيان و عالمان ديني گذاشته نشده است. 
بلكه جامعه و امت است كه متعهدان و شايستگان آن، انجام چنين رسالتي 

را برعهده گرفته اند.
نتيجه منطقي چنين استداللي، حق حاكميت مسلمانان دين شناس و 
آگاه را روشن مي سازد. و دقيقاً اين منطق راستين اسالم است كه در آيات 

قرآني به آن اشاره دارد.
البته اين حق و امانتداري انسان از خداوند، وجود معصوم و انسان كاملي 
را واسطة فيض حق و تكميل كنندة رحمت الهي مي داند كه قاعدة لطف آن 
را هرگز نفي نمي كند بلكه در راستاي آن و تبيين كنندة اهداف خط امامت 

و هدايت انسان است.
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