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چكيده
اين نوشتار ،به بررسي اجمالي اصول حقوق عمومي در انديشه فارابي ميپردازد .اگرچه حقوق عموومي از اصوول متدوددي
برخوردار ميباشد ،اما اين نوشتار ،به بررسي چهار اصل کاربردي و پر اهميت حاکميت قانون ،منع جمع مشوالل ،شايسوته
ساالري و سلسله مراتب اداري در انديشه فارابي اکتفا کرده است .برايناساس ،هدف اين نوشتار ،ارائه تصويري مختصور و
توصيفي از اين اصول در انديشه فارابي ميباشد .ازاينرو ،مباحث و اصول ديگري نيز وجود دارند که قابل تأمل و پوووه
ميباشند .رويکرد مقاله تحليلي توصيفي است.
کليدواژهها :فارابي ،اصول حقوق عمومي ،حاکميت قانون ،شايسته ساالري ،منع جمع مشالل ،سلسله مراتب اداري.
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مقدمه

فارابي از بزرگترين متفکران و دانشمندان اسوممي سوده سووم و چهوارم هجوري مويباشود .وي جايگواهي واال و
ارزشمندي در تاريخ انديشه ،حقوق ،اخمق و سياست دارد .وي در بيان انديشه و نظريات خود ،در جاي جاي آثارش،
از جمله آراء اهل المدينه الفاضله ،فصول المنتزعه ،سياسة المدينه و ...به موضوعات و امووري پرداختوه اسوت کوه
امروزه نيز در دان

حقوق و به طور خاص ،حقوق عمومي مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد .ازآنجاکه پورداختن بوه

آثار کهن و فاخر ملي و منابع اسممي ،ميتواند در رشد و شکوفايي حقوق عمومي کشور مؤثر باشد ،پرداختن به آثوار
و انديشههاي اين انديشمند بزرگ و واکاوي اصول حقوق عمومي از ايون منوابع گرانبهوا ،عوموه بور اينکوه بيوانگر
پيشگامي تمدن اسممي در عرصه حقوق عمومي است ،ما را با بخشي از انديشوه حقووقي اسومم ،بوه ويووه تواريخ
انديشه حقوق عمومي تشيع آشنا ميسازد.
برايناساس ،هدف اين پووه  ،بررسي حقوقي انديشه دانشمند بزرگ اسممي ،فوارابي و اثبوات وجوود اصوول
حقوق عمومي در انديشه و آثار اين حکيم و استخراج اين اصول از آثار وي ميباشد .بدينترتيب ،شايد گامي کوچک
در راه اسممي کردن علوم انساني و شناساندن تمدن اسممي -ايراني برداشته شود .برايناساس ،پس از ارائه تدريف
مختصري از اصول حقوق عمومي ،به بررسي برخي از اين اصول در آثار و انديشه فارابي ميپردازيم.
اصول حقوق عمومي را ميتوان دستهاي از اصول برنامهاي ،کلي و الزامآور دانست که در رده بندي هنجارها ،از
منزلت بسيار واال برخوردارند .به گونهاي که ساير قواعد و مفاهيم جزئيتر از آنها سرچشمه ميگيرند .اين اصول ،بوه
ترسيم محورها ،لايتها و اهداف کلي اعمال حکومت کنندگان و حکومت شووندگان ميپردازنود .در مووارد ترديود،
ميتوان با استناد به آنها جهتگيري اين اعمال را مشخص کرد (گرجي ،1931 ،ص  .)711از جمله مهمترين اصول
حقوق عمومي فارابي ،ميتوان به حاکميت قانون ،سلسله مراتب ،شايستهساالري و منع جمع مشالل اشاره کرد کوه
در ذيل ،اين موارد مورد بررسي و واکاوي قرار ميگيرند.
 .1اصل سلسله مراتب از ديدگاه فارابي

فارابي در جاي جاي آثار خود ،اصول و قواعدي را بيان کرده است که بيانگر علم وي ،به ضورورت وجوود اصول
اقتدار و جايگاه اين اصل ،در اداره امور کشور ،بهعنوان شرط الزم زندگي اجتماعي است ،به گونهاي کوه در بسوياري
از آثار وي ،وجوه حقوقي اقتدار را ميتوان بر شمرد.
وي در کتاب انديشههاي اهل مدينه فاضله« ،مدينه» را به بدن انسان تشبيه نموده و بيان ميکند که در بودن،
قلب بر همه اعضا برتري دارد .در مدينه فاضله نيز به همين ترتيب ميباشد .رئيس ،در رأس امور است .پوس از وي،
مأموراني در زيردست وجود دارند که طبق فرمان وي عمل ميکنند .همين زيردستان نيز افراد مادوني دارنود کوه بور
اساس اوامر مافوق خود عمل ميکنند.
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و مدينه فاضله به مانند بدني بود تام االعضاء و به مانند آنگونه بدني بود که همة اعضاء آن در راه تماميت و ادامه
زندگي و حفظ آن تعاون کنند  ...در بين آنها يک عضو بود که رئيس همه اعضاء تن بود کـه للـا اسـت و ...بـه
واسطة آن کار و فعل خود را بر وفق خواست و غرض بالطبع آن عضو که رئيس است انجام ميدهد .همين طـور
است حال مدينه که اجزاء متشکله آن از لحاظ فطرت مختلف متفاضله الهيات بودند (فارابي ،4963 ،ص .)858

فارابي در بخ

ديگري از اين کتاب ،با بيان اينکه همه موجودات بايد از الراض و اهداف وجود اول (خداوند)،

پيروي کنند ،بيان ميکند که در مدينه هم روند امور بايد به همين صورت باشد و تمام مقامات مادون ،بايستي
افدال و اعمال خود را بر اساس الراض و نيات و دستورات رئيس اول (رهبر مدينه) هماهنگ کنند« .و اموا در
اين حرکت به سوي کمال نيز از اهداف و لرض سبب اول پيروي ميکند .مدينه فاضله نيز بايد اينچنين بود:
زيرا همه اجزاء و افراد آن بايد در افدال و اعمال خود با رعايت ترتيب از هودف و لورض رئويس اول پيوروي
نمايند» (همان ،ص .)710
فارابي با بيان اين نکات ،به وجود اختيار امور و نهوي (اختيوار صودور فرموان) ،بوهعنووان يکوي از لووازم اقتودار
سلسلهمراتب اشاره کرده ،آن را براي مقام ما فوق الزم ميدانود .وي در مقوام تببيوق ،ايون پيوروي زيور دسوتان از
الراض رئيس اول را مشابه پيروي کارمندان از دستور الدملها و بخشنامههاي مقامات مافوق اداري ميداند.
همچنين فارابي ،در اصل سلسلهمراتب را در ساختار مدينه فاضله خود وارد کرده است .در خصوص اصل سلسله
مراتب در ساختار مدينه فارابي ،چنين ميتوان گفت :نظام سياسي مدينه فاضله فارابي ،داراي پنج نهاد ميباشود کوه
تحت رياست رئيس و حاکم مدينه عمل مينمايد (مهاجرنيا ،1931 ،ص .)111
فارابي از نهادهاي مختلف در نظام سياسي خوي  ،با عناويني از قبيل «اجزاء» « ،مراتب» و «رياسوات» تدبيور
کرده است .گاهي هم آنها را تحت عنوان عاممن و متوليان مربوط بيان کرده است .همانطور که در اصل حکومت،
با عنوان «رئيس اول» يا «رئيس سنت» تدبير آورده است (همان ،ص  .)711فارابي در کتاب فصول المدني ،از ايون
نهادها به «اجزاء المدينة» تدبير کرده است« :مدينه فاضله داراي پنج رکن ميباشد :افاضل ،ذوواأللسونه و مقودران
و مجاهدان و ماليون» (فارابي ،1933 ،ص .)11
فارابي در درون نهادهاي مدينه فاضله نيز نوعي سلسله قائل است؛ به ايون مدنوي کوه در رأس هريوک از ايون
اجزاء ،رئيسي است که در مقابل حاکم مدينه پاسخگو است .اما در خصوص ساختار داخلي و در مقابل ساير کارکنوان
اين اجزاء ،فارابي چنين بيان ميکند« :برتر از او کسي در آن طائفه وجود ندارد» (همان ،ص  .)12در نتيجه ،ميتوان
گفت :در انديشه فارابي ،وي در برابر آنان پاسخگو نميباشد.
پس از رئيس نهاد ،گروهي از متوليان اداري به انجام وظيفه ميپردازند که مديريتهاي داخلي و انجوام اعموال
اين بخ ها را تحت نظر «رئيس» بر عهده دارند .گروهي پايينتر از آنان وجود دارنود کوه صورفاه بوه اموور جوزء و
خدماتي ميپردازند (همو ،1931 ،ص .)719
يکي از پايههاي سلسلهمراتا وجود ضمانت اجرا است .برايناساس ،مقام مادون بايد اطمينان داشته باشد کـه
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در صورت عدم اجراي دستور مافوق ،مورد بازخواست لرار ميگيرد .در نتيجه ،به انجام دستور راغا گرديده ،از
انجام ندادن آن پرهيز ميکند .سلسلهمراتا به معنى خط فرمان يا جريان لدرت و اختيار از باالترين سـط بـه
پايين ترين سط موسسه است و تبعيت از اين سلسلهمراتا ضرورى است .طبقات افقى پس از ديگرى لرار
دارند که هر طبقه نسبت به طبقة بالواسطه مافوق خود مسئول هستند و لذا سلسله مراتا ،مسئوليت مادونهـا را
به مافوقها در يک سازمان نشان مىدهد (هانري فايول ،4996 ،ص .)405

فارابي بر اين امر آگاه بود و اين ويوگي را در نظام مدينه فاضله و سلسله مراتب آن پي بيني کرده است.
در واقع ،فارابي مدتقد است :در هر نظامي حتي مدينه فاضله ،همه مقامات و کارکنان بوه اوامور موافوق پايبنود و
مدتقد نيستند .به طور طبيدي ،عدهاي از شهروندان ،حامي دولت هستند و در هور شورايبي ،از روي طوو و رلبوت،
دولت را در مسير سدادت ياري ميرساند .گروهي ديگر چنين نيستند« :کساني که از مردم اهل مدينوهها و اموتهوا،
که از دستورات حکومت و رهبري تمرد و سرپيچي ميکنند و نه خودشان با رلبت به طريق صحيح عمل ميکنند و
نه به گفت و دستورات حاکمان و مأموران آن گوش ميکنند» (فارابي ،1930 ،ص .)11
برايناساس ،فارابي به تأديب اشاره کرده و ميگويد:
تأديا عبارت است از :راه ايجاد فضايل اخاللي و صناعات عملي در بين امتها و  ...به عبارت ديگـر ،تأديـا آن
است که در امتها و مردم عادت بر انجام افعال ناشي از ملکات عملي ايجاد کند ،بهطوريکه خود تمايل به انجام
آنها داشته باشند و بر دوني خود احساس مسئوليت به آن افعال داشته باشند و به واسطه تأديا عاشق و مشتاق
آن افعال گردند (همان ،ص .)59

برايناساس ،فارابي ميگويد :نياز به افرادي است که اوامر حاکم مدينه را تحقق بخشند .متخلفوان از ايون احکوام را
تاديب نمايند.
ضرورت دارد ،که افرادي از اهل فضايل و اهل صنايع ،يعني متخصصان نظري و فني ،امتها و مدينـهها را تأديـا
کنند و مسئوليت تأديا از طرف حاکم به آنها واگذار شود .و يک طايفه ديگر ،مسئوليت تأديا کساني را که جـز
با اجبار نميپذيرند بر عهده ميگيرند (همان ،ص .)79

برايناساس ،فارابي در مدينه ،گروهي را براي توبيخ و تأديب کساني که از اوامور رئويس مدينوه سورپيچي ميکنود،
پي بيني نموده است .به نظر ميرسد ،اين افراد اختيار تأديب کساني از منصوبان و زيردستان رئيس مدينه و رؤساي
اجزائ مدينه را که از فرامين رئيس اول سرپيچي ميکنند ،را دارند.
استدالل ما در اين امر نيز بر اين پايه استوار است که اين منصوبان نيز از مردم مدينه و امتهاي آن بوده،
فارابي در متن فوق ،اين گروه را مسئول تأديب آن بخشي از موردم مدينوه ميدانود کوه از دسوتورات رئويس
سرپيچي ميکنند .برايناساس ،اين گروه اختيار تاديب مقامات زيردسوت ،کوه از دسوتورات موافوق سورپيچي
ميکنند ،را نيز دارند.
بر اساس آنچه گذشت ،ميتوان گفت :در مدينه فاضله فارابي و بهطورکلي ،انديشه وي اصل سلسلهمراتب بهعنوان
يک اصل بنيادين حکومت به طور کامل ،و در تمامي جلوههاي آن ،در کاملترين حالت ممکن وجود داشته است.
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 .2منع جمع مشاغل در انديشه فارابي

فارابي نيز بهعنوان انديشمندي بزرگ ،که در پي نظريهپردازي و استقرار نظام اداري و حکومتي فاضله بووده اسوت و
در زمينههاي مختلف آن نظريهپردازي نموده است ،اصل منع جمع مشالل را به شيوايي و کمال در آثار خوود ،موورد
بررسي و بحث قرار داده است .در ذيل به بررسي آن ميپردازيم.
ممنوعيت جمع مشاغل در مدينه فاضله

فارابي اصل منع جمع مشالل را از افمطون وام گرفته است و آن را توجيه نظري کرده ،در مدينه فاضله خووي

بوه

کار برده است .افمطون بر اين باور بود که جامده مدني خوب ،جامدهايي است که هورکس منحصوراه بوه يوک کوار
بپردازد؛ چراکه مهارت و تخصص ،موجب شکوفايي و کمال کلي جامده مدني خواهد شد .بنابراين ،براي دستيابي بوه
يک شهر کامل و يک جامده مدني موفق ،الزم است يک فرد ،کاري که براي او طبيدي است ،انجام دهد و منحصراه
هم به همان کار بپردازد و ساير کارها را واگذارد .در اين صورت ،تمام امور کاملتر ،آسانتر و با کيفيوت بهتور انجوام
ميگيرد .برايناساس ،فارابي که خود عميقاه دلبسته تخصص است ،اصل «منع جمع مشالل» را از افمطون اقتبواس
ميکند آن را از حالت خشک و کاستي افمطونياش خارج کرده ،در توجيه عقمني آن ميکوشد (نواظرزاده کرمواني،
 ،1921ص .)730
فارابي تداون و نياز انسانها به يکديگر را پايه اصل منع جمع مشالل در مدينه فاضله خوود قورار داده ،بور ايون
اعتقاد است که علم مدني ،نه تنها متکلف بيان ضرورت توزيع خيرات عمومي است ،بلکه چگونگي توزيوع آن را نيوز
بيان ميکند؛ به اين مدنا که وي براي هر کس ،اشوتاال بوه کواري را ضوروري ميدانود و از تجموع مسوئوليتها و
کاالهاي اجتماعي ،در دست يک نفر يا حتي افراد مددودي ،مماندت ميکند (مهاجرنيا ،1931 ،ص .)131
برايناساس ،فارابي در کتاب فصول منتزعه در بحث عدالت اجتماعي مينويسود« :سوزاوار اسوت بوه هريوک از
مردمان آرمانشهر ،تنها يک پيشه و يک کار داده شود که همان کس تنها سوازمان بخو

آن کوار و پيشوه اسوت»

(فارابي ،1933 ،ص .)11
عموه بر اين ،فارابي در اصل منع جمع مشالل براي بزرگ و مهم ،يا کوچک و کم اهميت بودن شال و حرفوه،
قائل به اهميت نميباشد؛ چرا که حتي براي دارندگان مشالل کوچک نيز جمع مشوالل موجوب ميشوود کوه فورد
تمرکز خود را بر روي دو يا چند شال خود تقسيم نمايد .اين امر موجب کاه

کارايي ميگردد .عوموه بور ايون ،در

مشالل بزرگ و پر اهميت نيز به لحاظ اهميت و تأثيرات عظيمي که در مدينه و رسيدن آن بوه سودادت دارنود ،بوه
طريق اولي فارابي ما را از جمع مشالل منع ميکند .بدين لحاظ فارابي مينويسد« :به هرکس که در مدينوه فاضوله
است ،شايسته است هنر يا تخصصي واحدي تفويض گردد که فقط مشاول بوه هموان گوردد و بوه انجوام کارهواي
واحدي بپردازد ،چه در مرتبه خدمت باشد و چه در مرتبه رياست» (فارابي ،1933 ،ص .)11
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با اين وجود ،نبايد قائل به اين بود که اين اصل ،در منظومه فکري فارابي مبلوق بووده ،هويچ اسوتننايي نودارد.
فارابي بر اين اعتقاد بود که مناصب مختلف ،نبايد در اختيار يک فرد قرار گيرد؛ زيرا هر کوس مدموواله متخصوص در
يک مسئوليت است .اشتاال او در آن ،موجب کمال مسئوليت ميشود .از سوي ديگر ،توزيوع مسوئوليتهوا ،موجوب
انجام آنها در زمان مقرر ميگردد .بنابراين به يک فرد ،بي

از يک مسئوليت نبايد واگذار گردد ،مگر اينکه ضورورتي

براي مدينه در کار باشد (مهاجرنيا ،1931 ،ص  .)10به اين ترتيب ،ممنوعيت جمع مشالل در نزد فارابي ،اصلي است
جامع که در اجراي آن ،نو شال تأثير نداشته ،تنها استنناء آن ضرورت مدينه ميباشد.
داليل ممنوعيت جمع مشاغل در انديشه فارابي

فارابي داليل سه گانهايي را در خصوص ممنوعيت جمع مشالل بيان ميکند که مبناي فکوري او را در اعموال منوع
جمع مشالل در مدينه تشکيل ميدهد .در بيان نخستين دليل ،فارابي مينويسد:
دليل نخست آنکه ممکن نيست هر کس براي هر عمل آمادگي و شايستگي داشته باشد ،بلکـه شـايد کسـي در
جامعه آماده گرفتن عملي است که ديگري سزاوار آن نيست و ديگري شايسته عمل ديگري است کـه آن يکـي
آمادگي انجام آن را ندارد (فارابي ،4988 ،ص .)77

برايناساس ،فارابي مدتقد است که از لحاظ طبيدي ممکن نيست که فردي آماده و مستدد بوه هموه علووم و صونايع
باشد .وي بر اين باور است که هر انساني ،فبرتاه صمحيت انجام يک کار را دارا ميباشد.
فارابي دومين دليل خود را در خصوص ممنوعيت جمع مشالل و آثار زيانبار آن ،چنين بيان ميکند:
دليل دوم آن است که همينکه انساني يک عمل را برگزيند و از کودکي به همان عمل بزرگ شود و عمل ديگـري
نپذيرد .او در سازمان بخشيدن همان عمل رساتر و برتر و در انجام همان عمل چيرهدستتر و استادتر از ديگران
خواهد بود (همان ،ص .)76

برايناساس ،ميتوان گفت :فارابي مدتقد بود عمر محدود انسان ،به او اجازه اشتاال در دو کار نميدهد .حتوي اگور او
بخواهد عموه بر نخستين کار ،در کاري ديگر حذاقت و مهارت يابد ،براي کار دوم زموان نخواهود يافوت .بنوابراين،
براي رسيدن به يک جامده مدني کامل ،ميان دو تخصص در حد ميانه و يک تخصص تا حد کمال و اجتهاد ،دوموي
را بايد برگزيد؛ زيرا که اين امر براي بقا و پيشرفت جامده بسيار الزم ميباشد.
فارابي ،سومين دليل منع جمع مشالل را چنين بيان ميکند:
دليل سوم آن که همه کارها زمانهاي معين و اولات ويژهاي دارند .همين که پديد آوردن کنشها دير شود و زمان
آن به تاخير افتد ،از ميان خواهد رفت .گاهي پيش ميآيد که انجام دو کار در يک زمان است ،پس همين که او به
يکي سرگرم شود ،ديگري از ميان خواهد رفت و در ولت دوم به آن دست نخواهند يافت .از اين روي شايسـته
است که هر انساني به يک کار دست يازد تا هريک از دو کار به هنگام خود انجام گيرد و فرصت تباه نشـود و از
ميان نرود (فارابي ،4988 ،ص .)78

برايناساس ،فارابي بيان ميکند که براي کسب تخصص ،که وي آن را «حذاقت و حکم» مينامد ،يک فرد ميبايود
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تمام نيرو و وقت خود را منحصراه مصروف همان يک کار کند .عموه بر اين ،اشتاال بوه کارهواي متدودد موجوب از
دست رفتن فرصت مناسب انجام کار ميگردد ،و در نتيجه کار ضايع گرديده ،جامده و مدينه فاضوله دچوار آسويب و
خسارت ميشود.
 .3جايگاه شايسته ساالري در انديشه فارابي

شايستهساالري در مدينه فاضله فارابي ،با يکي از پايهها و بنيانهاي اين مدينه ارتباط بسيار نزديکوي دارد .در واقوع
شايستهساالري را ميتوان زير مجموعه آن دانست .اين پايه و بنيان عدالت ميباشد که در انديشوه فوارابي ،يکوي از
مفاهيم کليدي است .عدالت در آرمان شهر افمطون جايگاه ويوه داشت .افمطون آن را موورد بررسوي قورار داد ،اموا
اين امر در انديشه افمطون مسئلهاي بود فردي ،درحاليکه در انديشه فارابي ،عدالت چندوجهي است و داراي مدواني
گوناگوني است (ناظرزاده کرماني ،1921 ،ص .)910
برايناساس ،در آثار فارابي پنج تدريف و مدنا براي عدالت در نظر گرفته شده است؛ نخسوتين تدريوف از ديودگاه
فارابي ،عدالت خصيصه ماهوي در نظم حاکم در کائنات اسوت (اخووان کواظمي ،1937 ،ج  ،1ص  .)132فوارابي در
خصوص اين مدنا مينويسد« :در نهايت عدل ،استحکام و کمال جريوان دارد و در هويچ چيوزي ،جوور و اخوتمل و
نقصي وجود ندارد» (فارابي ،1923 ،ص .)12
عدالت در دومين حالت در انديشه فارابي ،به مدناي ايفاي اهليت ميباشد .بورايناسواس ،بوه نظور فوارابي ،هور
جسمي از اجسام جهان مادونتر ،داراي حق و اهليتي براي فدليت و تحقق صورت خوي

است .وي در اين مفهووم،

عدل را به مدناي ايفاي اهليت هر شي به آن ميداند (اخوان کاظمي ،1937 ،ج  ،1ص  .)131وي در ايون خصووص
مينويسد« :عدل اين است که به هر يک از ماده و صورت اهليت و استددادش بوراي فدليوت و کموال ،داده شوود»
(فارابي ،1923 ،ص .)12
در سومين مدنا ،عدالت فضيلتي در اخمق فرد است .فارابي با تأثيرپذيري از ارسبو ،عدالت را بهعنووان فضويلتي
ميدانست که در راببه ميان افراد مجال بروز مييابد .وي فضيلت را در مفهوم فردي آن ،عمل به فضوايل اخمقوي
در راببه با لير ميداند .اين فضايل ،مجموعه وسيدي از کردارهاي پسنديده را شامل ميگردد .اين تدريوف فوارابي از
عدالت ،بيشتر اين مدنا را به ذهن متبادر ميکند که منظور فارابي از آن ،ملکه اخمقي است که انسوانهوا را وادار بوه
انجام فضايل و اتصاف به آنها ميکند (اخوان کاظمي ،1937 ،ج  ،1ص .)131
عدالت در چهامين مدنا در انديشه فارابي ،هدف قوانين مدينه است .در ايون مدنوا ،عودالت فوارابي حامول
مدناي امنيت نيز هست که توسط قانون تأمين ميگردد .در اين مدنا ،فارابي نظريه عدالت خوي

را با مسئله

ثبوت حق و ضرورت حمايت از اين حق ،به وسيله حکومت بسط ميدهد و تکميل ميکند (ناظرزاده کرمواني،
 ،1921ص .)911
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عدالت در پنجمين مدنا ،در انديشه فارابي ارتباط نزديکي با مفهوم شايستهساالري دارد .پايه اين اصل در مدينوه
فاضله ميباشد .عدالت در اين مدنا ،تقسيم مساوي خيرات است؛ ايون مدنوا و تدريوف از عودالت در انديشوه فوارابي،
جايگاه بسيار با اهميت دارد و از مفاهيم بسيار بديع و مبدعانه فلسفه او و يادآور تفکر دوران مداصر ميباشد .خيوزش
چنين تفکر آزاديخواهانه و تساويطلبانه در قرون وسبي مسيحيت و قرنها پي

از انقمب کبير فرانسه ،از لرائوب

تاريخي است ،به ويوه در عصري که تفکر حاکم عدالت را جز با شمشير راست نميبيند و آن را در چارچوبوه قودرت
تفسير ميکند (اخوان کاظمي ،1937 ،ج  ،1ص .)131
در اين خصوص ،فارابي مينويسد:
معناي نخست عدالت در مدينه فاضله آن است که خوبيها و نيکيها که همه مردمان مدينه در آنها انبـاز
و شريک هستند ،ميان آنان پخش گردد .آنگاه سهم و نصيا هريک از اينها بـراي آنهـا مانـدني شـود.
آن نيکيها و خوبيهاي پخش شده عبارت است از :تندرستي و ثروتها و جوانمردي و جايگاهها و مرتبهها
و ديگر نيکيها که ممکن است همه مردمان شهر در آن انباز و شريک باشند .چـه هـر يـک از مردمـان
شهر برابر شايستگي و ليالتي که دارد ،بهره و سهمي از نيکيها خواهد داشت .کمتر و زيادتر از آن ستم
است .کمتر از شايستگي ستم به فـرد و زيـادتر از شايسـتگي سـتم بـه سـاير افـراد مدينـه ميباشـد
(فارابي ،4988 ،ص .)78

يکي از مواردي که فارابي تحت عنوان «خيرات و خوبيهاي مشترک بين مردم» نوام ميبورد و تقسويم برابور آن را
عدالت مينامد ،مراتب وجايگاهها است .اين دو مورد را ميتوان برابر بوا جايگواه در حکوموت و اداره مدينوه و سواير
پيشهها و مشالل حکومتي دانست .برايناساس ،فارابي به حق اشتاال براي يکايک افراد مدينه اشاره نموده ،هر فورد
را محق براي اينکه پيشهايي داشته باشند ،دانسته است .اما در ادامه اشاره ميکند که بهره هريک از مردمان مدينوه،
بايد برابر با شايستگي و لياقت فرد باشد.
در واقع ،فارابي در اين بخ

از سخنان خود ،به اصل شايستهساالري اشاره کرده ،بيان ميکند کوه افوراد

مدينه به مراتب و مشالل به اندازه شايستگي خود ميرسند .کسي که شايسوتگي بيشوتري دارد ،بوه رياسوت
ميرسد .کسي که شايستگي کمتر دارد ،زيردست ميشود .چنانچه فردي شايسته پُستي نباشد ،از رسويدن بوه
آن بايد محروم گردد.
فارابي در اين خصوص بيان ميکند:
و آنکه در فني از فنون و علمي از علوم لدرت استنباط زيادتري دارد ،بر آن کسي که در آن لسمت استعداد ندارد
يا استعداد استنباط آن کمتر است ،رياست دارد .و لهراً کسي که استعداد و لدرت استنباط امور زيادتري را دارد،
بر آن کسي که لدرت استنباط امور کمتري دارد ،رياست خواهد داشت (فارابي ،4967 ،ص .)458

برايناساس ،فارابي مدتقد است :کساني که آموزش و تمرين بيشتر و بهتري براي کاري کسب کردهاند ،بور کسواني
که چنين نميباشند و در کسب کار مرتبط اولويت دارند و پس از کسب کار نيز فردي که داراي آموزش بيشتر اسوت
و در آن کار توانمندتر است ،بايد رياست را بر عهده داشته باشد .ديگري که داراي توانمندي و آموزش کمتور اسوت،
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زيردست باشد .بدينترتيب ،ميتوان گفت :فارابي آموزش را مدياري براي تشخيص شايستگي فردي ،براي شوال و
پست ميداند و فرد داراي آموزش را بر فرد فاقد آن داراي اولويت ميداند.
همچنين ،فارابي مينويسد« :و بيشتر چنان است که هر فرد براي دست يازيدن به گونهاي از برتريهاي مدوين
و محدود و يا پيشه مدين و محدود آمادگي و شايستگي دارد» (فارابي ،1933 ،ص  .)11برايناساس ،فوارابي اعتقواد
دارد تمام افراد آمادگي اوليه کسب شال و پيشه را دارا ميباشند ،اما آنچه آنها را متمايز ميکند ،چنانکه پي

از ايون

گفتيم ،تمرين و ممارست و آموزش در زمينه آن پيشه ميباشد.
بدينترتيب ،فارابي اعتقاد دارد که پس از کسب آمووزش در زمينوه کواري ،فورد بهتورين گزينوه بوراي آن کوار
ميگردد و نسبت به آن کار بر ديگران برتري دارد« :پس اين فورد ،آمواده و شايسوته آن فضويلت و پيشوه اسوت ،و
ديگري شايسته و آماده پيشه و فضيلت ديگر ،و فرد سوم شايسته و آماده دست يازيدن به فضيلت و يا پيشوه سووم»
(فارابي ،1933 ،ص .)12
همچنين ،فارابي مدتقد است:
به حقيقت پيوستن چنان کسي که به مقتضاي سرشت به تمامي معني شايسته و آماده دست يازيدن بـه
تماي خوبيها و انديشههاي واال باشد سخت و دشوار است (همان ،ص  .)47ممکن نيست هر کسي براي
هر کنشي آمادگي و شايستگي داشته باشد ،بلکه شايد کسي در جامعه آماده فراگرفتن پيشه و کاري است
که ديگري سزاوار آن نيست و ديگري شايسته کاري ديگر است که آن يکي آمادگي انجـام آن را نـدارد
(همان ،ص .)75

در مجمو  ،ميتوان گفت :اعتقاد فارابي به اصل شايستهساالري اين است که ،افراد در مدينه فاضله ،همگي توانوايي
اوليه براي کسب مشالل دولتي و حکومتي را دارا ميباشند .اما اين توانايي نياز به آموزش و تمورين دارد .تدودادي از
افراد ،اين آموزش را دريافت ميکنند و شايستگي و توانايي خود را تقويت مويکننود و تدودادي نيوز از دريافوت ايون
آموزش ،سرباز ميزنند.
در اين حالت ،کسي که داراي آموزش است ،بر کسي که فاقد آن است ،برتري دارد .در کسب مشالل .نيز
کساني که آموزشديده وارد مشالل گرديدهاند ،نيز به تناسب تواناييهاي افراد تفاوت وجود دارند .کساني کوه
توانايي بيشتري از خود نشان دهند ،شايسته رياست ميباشد .کسانس که اينچنين نباشند بايد زيردست باقي
مانده ،پيروي کنند.
فارابي ،اين امر يدني شايسته ساالري را عين عدالت مي داند .اي ن عدالت در مدينوه فاضوله فوارابي،
جاي گاهي ارزشمند و پايه ايي دارد و به نظر فارابي موجب بقاي مدينه است ( ناظرزاده کرماني ،1921 ،ص
 . ) 911حاکم و اجزاء مدي نه ،موظفند از آن حمايت کرده ،بر اجراي آن نظارت کرده ،مانع نقض آن شوند؛
چرا که همچنان که فارابي بي ان نموده ،نقض آن نه تنها ظلم به فرد ،بلکه ظلم در حوق سواي ر اعظواي
مدينه مي باشد.
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 .4حاکميت قانون در انديشه فارابي

فارابي ،در بخ هاي مختلف آثار خود به نکاتي اشاره نموده که نشان از توجه وي به اصول مهوم حاکميوت قوانون
ميباشد .اما براي درک چگونگي روند حاکميت قانون در انديشه و مدينه فاضله وي ،بايد نخست به چند نکته توجوه
شود .اين نکات عبارتند از :رياست مدينه چگونه رياستي است؟ قانون حاکم بر مدينه چگونه ميباشد؟
از ديدگاه فارابي ،رئيس و رهبر از ارکان مدينه است که بايد در عاليترين مرتبه کمال بوده ،خود نيازمنود رئويس
ديگري نباشد (يوسفيان ،1931 ،ص  .)13وي ،رياست مدينه فاضله را در فصول منتزعوه ،بوه تفصويل مبور و بوه
چهار نو تقسيم نموده است .1 :رئيس اول؛  .7رئيس مماثل؛  .9رئيس سنت؛  .0روساي سنت (ناديا مفتوني،1937 ،
ص  .)179برايناساس ،ميتوان گفت :در مدينه فاضله فارابي ،چهار درجه رياست وجود دارد که در نبود درجات برتر،
درجات فروتر به ترتيب جايگزين ميگردند.
نخستين اين درجات ،رئيس اول است :فارابي آن را چنين مدرفي ميکند:
او را هم نيروي ادراک امور و ولايع تدريجيالولوع باشد که هر آنچه متدرجاً در طول زمان پـيش آيـد ،دريابـد و
احکام آن را بداند و هم نيروي ارشاد کامل داشته باشد که ديگران را در جهت آنچه ميداند ،از اعمال و کارهـاي
خوب هدايت و رهنمايي نمايد .همچنين نيرويي لوي و کامل داشته باشد که به وسيله آن ،وظايف هر کـس را بـه
درستي معين کرده ،هرکس را به کاري که بايد انجام دهد و معد براي آن ميباشد رهبري کند و بدان بگمـارد ،و
نيز صاحا نيروي بود که به وسيله آن حدود وظايف و کارهاي افراد را معين کرده و آن را به سوي نيل به سعادت
سوق دهد (فارابي ،4967 ،ص .)455

در نگاه نخست به آنچه فارابي در سياسات المدينه بيان نموده است ،شايد به نظر رسود کوه رئويس نخسوت داراي
اختيارات مبلق قانون گذاري ميباشد .همانند حاکم جبار هر آنچه ميل کند و گويد ،در حکم قوانون اسوت .اموا ايون
تصور نادرست است .بايد براي درک درست از جايگاه رئيس ،نخست به نکتة کليدي فارابي در اين زمينه توجه نمود:
اين چنين انساني در حقيقت به نزد لدما پادشاه ناميده ميشد .اين همان انساني اسـت کـه بايـد مـورد
وحي الهي والع گردد؛ زيرا آن هنگام به انسان وحي ميرسـد کـه بـدين مرتبـت از کمـال نائـل شـده
باشد؛ يعني به مرتبهاي که بين وي و عقل فعال واسطهاي نمانده باشد ... .آن لوتي که به وسيله آن امکان
خواهد يافت که حدود اشياء و کارها را بداند و آنها را به سوي هدف ،که سعادت باشد راهنمايي کند و سوق
دهد (همان ،ص .)457

برايناساس ،ميتوان گفت :فارابي رئيس نخست را نبي و پيامبري آسماني ميداند که بر وي وحي نازل شده اسوت.
در نتيجه ،اوامر و مقررات بيان شده توسط وي را نبايد ،مقرراتي وضع شده از روي هووا و هووس دانسوت .بلکوه آن
قوانين ،داراي منشأ الهي ميباشند .اين قوانين ،وضع شده توسط خداوند ميباشد .رئيس نخست (پيامبر) ،تنهوا بيوان
کننده اين قوانين است و حق ايجاد تايراتي در اين قوانين را ندارد .اين قوانين و مقررات وضع گرديدهاند تا از طريوق
آن ،ساکنان مدينه به سوي سدادت رهنمون گردند.
همچنان که اين امر ،در خصوص دين اسمم و پيامبر عظيمالشأن آن وجود دارد .چنانکه در اين خصوص،
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آمده است« :کسي حق اعتبار و انشاء امر و نهي ندارد ،حتي اجتما همه افراد يک جامده يا هموه انسوانهاي
روي زمين ،قانونآفرين نيستند .تنها کسي که حق فرمان دادن به انسان را دارد ،مالک حقيقي جهان خداونود
است» (مريجي ،1933 ،ص .)111
در خصوص قوانين در مدينه فاضله فارابي بايد گفت:
فارابي بر خالف افالطون ،براي عقل انسان منشايي الهي لائل است و روند انتقال لوانين عالم مجردات به مدينه
فاضله را ،جرياني از باال به پايين ميداند که با ارادة عقل فعال صورت ميپذيرد .رئـيس اول فـارابي ،آسـماني و
رسولي فرستاده شده از جانا خداست که حکمت و تدبير الهي را در مدينه جاري ميسازد .بر اين مبنـا ،لـانون
حاکم بر مدينه و جامعه مدني فاضله و حقيقت و عدالتي که در پشت آن نهفته است ،ماهيتي خارج از درون انسان
و زندگي مدني او دارد و الگوي آن ،جايي در جهان بيرون از او است (ناظرزاده کرماني ،4967 ،ص .)980

برايناساس ،ميتوان گفت :اين قوانين الهي ،که توسط رئيس اول بيان ميشود ،همانگونه که براي مردم الزماالجرا
ميباشد ،براي رئيس نخست يا نبي نيز الزماالجرا ميباشد؛ چرا که اين قوانين ،با هودف رسويدن موردم مدينوه بوه
سدادت بيان گرديدهاند .چنانکه فارابي خود بيان کرده است:
نخستين شرط رئيس نخست نيز در عاليترين درجه سعادت بودن است و خوداري وي از عمل به ايـن لـوانين
موجا ميگردد که وي فالد شرايط الزم براي حکومت گردد و اين انسان در کاملترين مراتا انسانيت بود و در
عاليترين درجات سعادت بود ...و اين نخستين شرط از شرايط رئيس بود (فارابي ،4963 ،ص .)860

اين الزماالجرا بودن قوانين ،به همان طريقي که براي رئيس نخست الزامي ميباشد ،براي رئيس مماثل نيز الزاموي
است؛ چرا که اين رئيس نيز شرايط و ويوگيهايي نزديک و همانند به رئيس نخست را دارا ميباشد .چنانکه فوارابي،
در خصوص اين درجه از رياست مينويسد« :چنانچه رئيس اول وفات نمايد ،بدد از او کسي که در همه حوال شوبيه
اوست ،جانشين ميگردد» (فارابي ،1933 ،ص  .)12عموه بر اينکه ،برخي از محققان بر اين عقيدهاند که فوارابي در
بيان رئيس مماثل به امامان شيده نظرداشته است« :شروط و حدود و اوصافى کوه فوارابي بورا رئويس نخسوت و
مماثل شمرده است ،همان اوصافى است که پيامبر و ائمه از نظر شيده بايد متصف بودان باشوند» (ندموه،1912 ،
ص  .)019بدينترتيب ،ميتوان گفت :آنچه که براي رئيس نخست الزامي است ،براي رئيس مماثل نيوز بوه طريوق
اولي الزامي ميباشد.
فارابي براي حاکميت قانون در حالتي که رئويس نخسوت و رئويس مماثول نيوز يافوت نشوود ،پي بينيهوايي
کرده است:
و هرگاه عصري بيايد که چنين انساني (رئيس نخستين ،رئيس مماثل) يافت نشود ،بايد همان سنتها و لوانين و
شرايعي که آنگونه افراد مقرر داشتهاند مورد عمل والع شود؛ يعني همان شرايع تدوين و حفاظت شود و نظـام
مدينه بر وفق آنها لرار گيرند و در اين هنگام آن رئيس که تدبير و ادارة مدينه مطابق موازين مکتوب و مـاخو از
پيشوايان لبلي بر عهدة اوست پادشاه سنت ناميده ميشود (فارابي ،4967 ،ص .)458
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فارابي ،سومين درجه حاکم در مدينه را «ملک السنه» يا پادشاه پيرو قانون مينامد .وظيفة او اجراي سنن
به جامانده از رئيس اول مدينه است .برايناساس ،قانون الهي حاکم در مدينه فاضله ،نخستين و بنيواديترين
شرط تمايز آن از ساير مدينهها است .همچنين ،فارابي وظيفه رئيس سنت را حفاظت از قوانين مدينه و تودبير
مدينه بر اساس اين قوانين ميداند .برايناساس ،وي حق لاو يوا ناديوده انگاشوتن ايون قووانين را نودارد .وي
موظف به اعمال و اجراي اين قوانين ميباشد .اين قوانين تمام آحاد جامده از حکمرانوان توا فرموانبران را بوه
يکسان تحت حاکميت خود قرار ميدهد.
در مجمو  ،در خصوص حاکميت قانون در انديشه فوارابي ،بوه خصووص در سواختار مدينوه فاضوله وي،
ميتوان چنين بيان کرد :تفاوتهاي ماهوي جامده مدني فاضله فارابي ،با ساير جواموع مودني ليرفاضول ،در
ترسيم طبقاتي مؤسسات و افراد آن مشهود ميگردد؛ زيرا در جوامع مدني ليرفاضل ،طبقات فرازين حاکم بور
خوده بوده ،به جاي مسئوليت ،مصونيت دارند .نخبگان در اينگونه جوامع ،کوم و بوي  ،جايگواهي واالتور از
قانون را اشاال کرده ،قوانين را حسب الراض و اهداف خوود تفسوير ميکننود ،تاييور ميدهنود و يوا ناديوده
ميانگارند .اگر مدينه فاضله فارابي ،جامدهايي ديکتاتوري ميبود ،عليالقاعده بايد چنين وضديتي را دارا ميبود.
اما سير اطاعت از قانون ،مسئوليت و رعايت موازين و هنجارهاي مستقر مدينه در طبقات فرازين ،بوه مراتوب
بي از فرودين است (ناظرزاده کرماني ،1921 ،ص .)732
نتيجهگيري

کوش ما در اين پووه  ،بيان پارهاي از اصول مهم ،کاربردي و راهبردي حقوق عمومي ،در آثار و انديشوه فوارابي
بود .اگرچه فارابي در آثار و بيان نظرات خود ،اصول ديگري را نيز مورد توجه قرار داد بود ،اما بيان و بررسي هموه آن
موارد ،در اين مقاله امکانپذير نميباشد.
برايناساس ،در بررسي انديشههاي فارابي ،با اصول حقوق عمومي زيادي مواجه ميشويم ،اما نکتهايي که
از اهميت بنيادين برخوردار ميباشد ،توجه به اين امر است که اصول حقوق عمومي ،در طول تاريخ تکامول و
توسده يافتهاند .همچنين ،تددادي از اين اصول بايد با توجه به نظام حقوقي که در آن مبر ميگردند ،موورد
بررسي قرار گيرند.
برايناساس ،فارابي در آثار خود و در شر ساختار مدينه فاضله ،به مواردي اشاره ميکنود کوه بوا آنچوه اموروزه
اصول حقوق عمومي مينامند ،برابري و تبابق دارد .از جمله ايون مووارد ،مويتووان بوه ممنوعيوت جموع مشوالل،
شايستهساالري ،سلسلهمراتب و حاکميت قانون اشاره نمود.
در پاسخ به سؤال ميتوان گفت :فارابي در بيان اين موارد ،رويکرد و بياني اسممي داشته ،سدي وي بر اين بوده
که با توجه به آموزههاي اسممي ،اصول و مواردي را بيان کند که حافظ و پشتيبان ساختار بيان شده در آثار و مدينه
فاضله وي باشد.
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