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 مقدمه

 و واال يگواهيجا. وي باشوديمو يهجور چهوارم و سووم سوده اسوممي دانشمندان و متفکران نيبزرگتر از يفاراب

، آثارش يجا يجا در، خود اتينظر و شهياند انيب در يو .دارد استيس حقوق، اخمق و شه،ياند خيتار در يارزشمند

 کوه اسوت پرداختوه ياموور و موضوعات به... و نهيالمد اسةيس ،المنتزعه فصول ،الفاضله نهيالمد اهل آراء جمله از

 بوه پورداختن ازآنجاکه. رديگيم قرار يبررس و بحث مورد يعموم حقوق، خاص طور به و حقوق دان  در زين امروزه

 آثوار به پرداختن باشد، ثرؤم کشور يعموم حقوق ييشکوفا و رشد در توانديم، ياسمم منابع و يمل فاخر و کهن آثار

 انگربيو نکوهيا بور عوموه ،گرانبهوا منوابع نيوا از يحقوق عموم اصول يواکاو و بزرگ شمندياند نيا يهاشهياند و

 خيتوار وهيوو بوه، اسومم يحقووق شوهياند از يبخش با را ما است، يعموم حقوق عرصه در ياسمم تمدنپيشگامي 

 .سازديم آشنا عيتش يعموم حقوق شهياند

 اصوول وجوود اثبوات و يفواراب ،ياسمم بزرگ شه دانشمندياند يحقوق يبررس، پووه  نيا هدف اساس،نيبرا

 کوچک يگامترتيب، شايد . بدينباشديم يو آثار از اصول نيا استخراج و ميحک نيا آثار و شهياند در يعموم حقوق

ف يپس از ارائه تدر، اساسنيبرا .شود برداشته يرانيا -ياسمم تمدن شناساندن و يانسان علوم کردن ياسمم راه در

 م.يپردازيم يفارابشه ياصول در آثار و اندبرخي از اين  يبه بررس، ياز اصول حقوق عموم يمختصر

از ، هاهنجار يبندآور دانست که در رده و الزام ي، کليااز اصول برنامه ياتوان دستهيرا م ياصول حقوق عموم

بوه ، ن اصوليرند. ايگيتر از آنها سرچشمه ميم جزئيقواعد و مفاهاي که ساير . به گونهار واال برخوردارنديمنزلت بس

، ديودر مووارد ترد. پردازنودياعمال حکومت کنندگان و حکومت شووندگان م يها و اهداف کلتيم محورها، لايترس

ن اصول يتراز جمله مهم. (711، ص 1931، ي)گرج ن اعمال را مشخص کرديا يريگتوان با استناد به آنها جهتيم

د کوه کرو منع جمع مشالل اشاره  يساالرستهيت قانون، سلسله مراتب، شايتوان به حاکميم، يفاراب يحقوق عموم

 رند.يگيقرار مو واکاوي  يموارد مورد بررس، اين ليدر ذ

 يدگاه فارابي. اصل سلسله مراتب از د1

، به ضورورت وجوود اصول يعلم وگر انبيده است که کران يرا ب ياصول و قواعد، آثار خود يجا يدر جا يفاراب

 ياريکوه در بسواي گونهبه ، است ياجتماع يعنوان شرط الزم زندگبه، در اداره امور کشور، ن اصليگاه اياقتدار و جا

 توان بر شمرد. ياقتدار را م يوجوه حقوق، ياز آثار و

، ند که در بودنکيان ميه نموده و بيانسان تشب بدن را به« نهيمد»، نه فاضلهياهل مد يهاشهيانددر کتاب  يو

، يپوس از و .در رأس امور است، سيباشد. رئيب مين ترتيز به همينه فاضله نيدر مد. دارد يقلب بر همه اعضا برتر

دارنود کوه بور  يز افراد مادونيردستان نين زيهم. ندکنيعمل م يردست وجود دارند که طبق فرمان ويدر ز يمورانأم

 نند.کياساس اوامر مافوق خود عمل م
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ت و ادامه ياعضاء آن در راه تمام ةکه هم بود يگونه بدنو به مانند آن بود تام االعضاء ينه فاضله به مانند بدنيو مد

بـه ... اعضاء تن بود کـه للـا اسـت وس همه يک عضو بود که رئين آنها يدر ب ... و حفظ آن تعاون کنند يزندگ

ن طـور يدهد. هميس است انجام ميآن کار و فعل خود را بر وفق خواست و غرض بالطبع آن عضو که رئ ةواسط

 (.858، ص 4963، ي)فاراب ات بودندينه که اجزاء متشکله آن از لحاظ فطرت مختلف متفاضله الهياست حال مد

د از الراض و اهداف وجود اول )خداوند(، ينکه همه موجودات بايان ايبا بن کتاب، ياز ا يگريدر بخ  د يفاراب

 يستين صورت باشد و تمام مقامات مادون، بايد به همينه هم روند امور بايکند که در مدکنند، بيان مي يرويپ

اموا در  و»نه( هماهنگ کنند. يس اول )رهبر مديات و دستورات رئيافدال و اعمال خود را بر اساس الراض و ن

: ن بوديچننيد ايز باينه فاضله نيمد کند.يم يرويز از اهداف و لرض سبب اول پيکمال ن ين حرکت به سويا

 يرويوس اول پيب از هودف و لورض رئويت ترتيد در افدال و اعمال خود با رعايرا همه اجزاء و افراد آن بايز

 (.710)همان، ص  «ندينما

 اقتودار زموالو از يکوي عنووانبوه ،(فرموان صودور اريواخت) ينهو و امور ارياخت وجود به ،ن نکاتيان ايبا ب يفاراب

ر دسوتان از يوز يرويون پيوق، ايودر مقوام تبب. وي دانوديم الزم فوق ما مقام يبرا را آن کرده، اشاره مراتبسلسله

 .ددانمي يمقامات مافوق ادار يهاها و بخشنامهکارمندان از دستور الدمل يرويس اول را مشابه پيالراض رئ

ده است. در خصوص اصل سلسله کرنه فاضله خود وارد يمراتب را در ساختار مددر اصل سلسله، يفارابن يهمچن

باشود کوه يپنج نهاد م، داراي يفارابنه فاضله يمد ياسينظام سگفت: توان ين ميچن، يفارابنه يمراتب در ساختار مد

 .(111، ص 1931ا، يد )مهاجرنينمايه عمل منيس و حاکم مدياست رئيتحت ر

ر يوتدب« اسواتير»و « مراتب» ، «اجزاء»ل ياز قب ينيبا عناو،  يخو ياسيمختلف در نظام س ياز نهادها يفاراب

، طور که در اصل حکومتهمان. کرده استبيان ان مربوط يهم آنها را تحت عنوان عاممن و متول يگاه .رده استک

ن يواز ا، يفصول المدندر کتاب  يفاراب. (711، ص همان) ر آورده استيتدب« س سنتيرئ»ا ي« س اوليرئ»با عنوان 

 مقودران و ذوواأللسونه افاضل،: باشديم رکن پنج يدارا فاضله نهيمد» ر کرده است:يتدب «نةياجزاء المد»نهادها به 

 .(11، ص 1933، ي)فاراب «ونيمال و مجاهدان و

ن يوک از ايوکوه در رأس هر ين مدنويوسلسله قائل است؛ به ا يز نوعينه فاضله نيمد يهادر درون نهاد يفاراب

ر کارکنوان يو در مقابل سا ياما در خصوص ساختار داخل .نه پاسخگو استياست که در مقابل حاکم مد يسيرئ ،اجزاء

توان يم، جهيدر نت .(12 ص ،همان« )در آن طائفه وجود ندارد يبرتر از او کس»ند: کيان مين بيچن يفارابن اجزاء، يا

 باشد.يدر برابر آنان پاسخگو نم يو، يفارابشه يدر اندگفت: 

و انجوام اعموال  يداخل يهاتيريپردازند که مديفه ميبه انجام وظ يان ادارياز متول يس نهاد، گروهيپس از رئ

دارنود کوه صورفاه بوه اموور جوزء و تر از آنان وجود نييپا يگروه. بر عهده دارند« سيرئ»ها را تحت نظر ن بخ يا

 .(719، ص 1931، موپردازند )هيم يخدمات
نان داشته باشد کـه ياساس، مقام مادون بايد اطمنيامراتا وجود ضمانت اجرا است. برسلسله يهاهياز پا يکي
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ده، از يگردجه، به انجام دستور راغا يرد. در نتيگيدستور مافوق، مورد بازخواست لرار م يدر صورت عدم اجرا

 بـه سـط  باالترين از و اختيار لدرت جريان يا فرمان خط معنى به مراتاکند. سلسلهز مييانجام ندادن آن پره

 لرار ديگرى از پس افقى طبقات. است ضرورى مراتاسلسله اين از تبعيت و است موسسه سط  ترين پايين

 راهـا مادون مسئوليت مراتا، سلسله لذا و هستند مسئول خود مافوق بالواسطه طبقة به نسبت طبقه هر که دارند

 (.405، ص 4996ول، يفا يدهد )هانرمى نشان سازمان يک درها مافوق به

 است. هدکر ينيب ينه فاضله و سلسله مراتب آن پيرا در نظام مد يوگين ويبود و اآگاه ن امر يبر ا يفاراب

بنود و ينه فاضله، همه مقامات و کارکنان بوه اوامور موافوق پايمد يحت يدر هر نظام: مدتقد است يفاراب ،در واقع

طوو  و رلبوت،  ياز رو، يبيدولت هستند و در هور شورا ياز شهروندان، حام يا، عدهيديبه طور طب .ستنديمدتقد ن

هوا، ها و اموتنوهيکه از مردم اهل مد يکسان» ستند:ين نيگر چنيد يگروه .رسانديم يارير سدادت يدولت را در مس

 کنند ويح عمل ميق صحيکنند و نه خودشان با رلبت به طريم يچيتمرد و سرپ يکه از دستورات حکومت و رهبر

 .(11، ص 1930، ي)فاراب «کنندينه به گفت و دستورات حاکمان و مأموران آن گوش م

 د:يگويب اشاره کرده و ميبه تأد يفاراب، اساسنيبرا
ا آن يـتأد، گـرين امتها و ... به عبارت ديدر ب يو صناعات عمل يل اخالليجاد فضايراه ا: ا عبارت است ازيتأد

ل به انجام يکه خود تمايطوربه، جاد کنديا ياز ملکات عمل يها و مردم عادت بر انجام افعال ناشاست که در امت

عاشق و مشتاق ا يت به آن افعال داشته باشند و به واسطه تأديخود احساس مسئول يآنها داشته باشند و بر دون

 (.59)همان، ص  آن افعال گردند

ن احکوام را يون از اانه را تحقق بخشند. متخلفوياست که اوامر حاکم مد ياز به افرادين: ديگويم يفاراب، اساسنيبرا

 ند.يب نمايتاد
ا يـتأدها را نـهي، امتها و مديو فن يمتخصصان نظر يعنيع، يل و اهل صناياز اهل فضا يضرورت دارد، که افراد

را که جـز  يا کسانيدأت تيگر، مسئوليفه ديک طاي ا از طرف حاکم به آنها واگذار شود. ويت تأديکنند و مسئول

 (.79)همان، ص  رنديگيرند بر عهده ميپذيبا اجبار نم

، کنوديم يچينوه سورپيس مديکه از اوامور رئو يب کسانيدأخ و تيتوب يرا برا يگروه، نهيدر مد يفاراب، اساسنيبرا

 يساؤنه و ريس مديردستان رئين و زااز منصوب يب کسانيدأار تين افراد اختيا، رسديبه نظر م است.نموده  ينيب يپ

 نند، را دارند.کيم يچيس اول سرپين رئينه را که از فرامياجزائ مد

آن بوده،  يهاامتنه و يز از مردم مدين منصوبان نيه استوار است که اين پايز بر اين امر نياستدالل ما در ا

س يدانود کوه از دسوتورات رئونوه ميياز موردم مد يب آن بخشين گروه را مسئول تأديدر متن فوق، ا يفاراب

 يچيردسوت، کوه از دسوتورات موافوق سورپيب مقامات زيار تادين گروه اختياساس، انياکنند. بريم يچيسرپ

 ز دارند.يکنند، را نيم

عنوان مراتب بهاصل سلسله يشه وي، انديطورکلو به يفارابنه فاضله يدر مد توان گفت:يبر اساس آنچه گذشت، م

 ن حالت ممکن وجود داشته است.يترآن، در کامل يهاجلوه ين حکومت به طور کامل، و در تمامياديک اصل بني
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 يشه فارابي. منع جمع مشاغل در اند2

فاضله بووده اسوت و  يو حکومت يو استقرار نظام ادار يازپردهينظر يکه در پ، بزرگ يشمنديعنوان اندز بهين يفاراب

ورد مو، و کمال در آثار خوود ييواينموده است، اصل منع جمع مشالل را به ش يپردازهيمختلف آن نظر يهانهيدر زم

 م.يپردازيآن م يل به بررسيدر ذ و بحث قرار داده است. يبررس

 نه فاضلهيت جمع مشاغل در مديممنوع

بوه   ينه فاضله خوويدر مد ،کرده يه نظريو آن را توج وام گرفته است افمطوناصل منع جمع مشالل را از  يفاراب

ک کوار يواست که هورکس منحصوراه بوه  يياجامده ،خوب ين باور بود که جامده مدنيبر ا افمطون. کار برده است

بوه  يابيدست يبرا، نيخواهد شد. بنابرا يجامده مدن يو کمال کل ييموجب شکوفا، چراکه مهارت و تخصص؛ بپردازد

 است، انجام دهد و منحصراه يدياو طب يکه برا يک فرد، کاريالزم است ، موفق يک جامده مدنيک شهر کامل و ي

ت بهتور انجوام يوفيتر و با کتر، آسانن صورت، تمام امور کامليرا واگذارد. در اساير کارها هم به همان کار بپردازد و 

اقتبواس  افمطونرا از « منع جمع مشالل»دلبسته تخصص است، اصل  قاهيکه خود عم يفاراب، اساسنيرد. برايگيم

، يکوشد )نواظرزاده کرموانيآن م يه عقمنيدر توج ،اش خارج کردهيافمطون يند آن را از حالت خشک و کاستکيم

 .(730، ص 1921

ن يوبور ا ،نه فاضله خوود قورار دادهيمنع جمع مشالل در مده اصل يگر را پايکديها به از انسانيتداون و ن يفاراب

ز يوع آن را نيوتوز ياست، بلکه چگونگ يرات عموميع خيان ضرورت توزي، نه تنها متکلف بياعتقاد است که علم مدن

ها و تيدانود و از تجموع مسوئوليم يرا ضورور يکس، اشوتاال بوه کوار هر يبراوي ن مدنا که يبه ا؛ کنديان ميب

 .(131، ص 1931ا، ي)مهاجرن کنديمماندت م، يافراد مددود يا حتيک نفر يدر دست ، ياجتماع يکاالها

ک از يوسوزاوار اسوت بوه هر»: نويسودمي يدر بحث عدالت اجتماع فصول منتزعهدر کتاب  يفاراب، اساسنيبرا

 «شوه اسوتيکوار و پک کار داده شود که همان کس تنها سوازمان بخو  آن يشه و يک پيتنها ، مردمان آرمانشهر

 .(11، ص 1933، ي)فاراب

، ت بودن شال و حرفوهيا کوچک و کم اهمي، بزرگ و مهم يدر اصل منع جمع مشالل برا يفاراب، نيعموه بر ا

شوود کوه فورد يب مموجوز جمع مشوالل يدارندگان مشالل کوچک ن يبرا يچرا که حت؛ باشديت نميقائل به اهم

ن، در يوگردد. عوموه بور ايم ييب کاه  کاراموجن امر يا. ديم نمايتقسخود  شالا چند يدو  يتمرکز خود را بر رو

بوه ، دن آن بوه سودادت دارنودينه و رسيکه در مد يميرات عظيثأت و تيز به لحاظ اهميت نيمشالل بزرگ و پر اهم

نوه فاضوله يدر مد به هرکس که»نويسد: مي يفارابن لحاظ يکند. بديما را از جمع مشالل منع م يفاراب يق اوليطر

 يهوارض گردد که فقط مشاول بوه هموان گوردد و بوه انجوام کايتفو يواحد يا تخصصيسته است هنر يشا است،

 .(11، ص 1933، ي)فاراب «استيچه در مرتبه خدمت باشد و چه در مرتبه ر بپردازد، يواحد
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. اردنود ييچ اسوتننايهو ،مبلوق بووده يفاراب يدر منظومه فکر، ن اصلين بود که ايد قائل به اينبا، ن وجوديبا ا

را هر کوس مدموواله متخصوص در يز؛ رديک فرد قرار گيار يد در اختينبا، ن اعتقاد بود که مناصب مختلفيبر ا يفاراب

هوا، موجوب تيع مسوئوليووزسوي ديگر، تشود. از يت ميموجب کمال مسئول، اشتاال او در آن. ت استيک مسئولي

 ينکه ضورورتايد واگذار گردد، مگر يت نبايک مسئولي  از يک فرد، بين به يبنابرا. گردديانجام آنها در زمان مقرر م

است  ياصل، يفارابت جمع مشالل در نزد يممنوع، بين ترتيبه ا. (10، ص 1931ا، ي)مهاجرن نه در کار باشديمد يبرا

 باشد.ينه ميتنها استنناء آن ضرورت مد ،ر نداشتهيثأنو  شال ت، آن يجامع که در اجرا

 يشه فارابيت جمع مشاغل در انديل ممنوعيدال

او را در اعموال منوع  يفکور يند که مبناکيان ميت جمع مشالل بيرا در خصوص ممنوع ييال سه گانهيدال يفاراب

 د:سيونيم يفاراب، لين دليان نخستيدهد. در بيل مينه تشکيجمع مشالل در مد
در  يد کسـيداشته باشد، بلکـه شـا يستگيو شا يآمادگ عملهر  يست هر کس برايل نخست آنکه ممکن نيدل

 يکـياست کـه آن  يگريد عملسته يشا يگريست و ديسزاوار آن ن يگريکه د است يعملجامعه آماده گرفتن 

 (.77، ص 4988، ي)فاراب انجام آن را ندارد يآمادگ

ع يآماده و مستدد بوه هموه علووم و صونا يست که فرديممکن ن يديکه از لحاظ طباست دتقد م يفاراب، اساسنيبرا

 باشد.يک کار را دارا ميت انجام يفبرتاه صمح، ياست که هر انسانباور ن يبر ا يباشد. و

 د:کنيان مين بيچن، بار آنانيت جمع مشالل و آثار زيل خود را در خصوص ممنوعين دليدوم يفاراب
 يگـريد عملبزرگ شود و  عملبه همان  يند و از کودکيرا برگز عملک ي يکه انساننيل دوم آن است که هميدل

گران يتر و استادتر از ددسترهيچ عملرساتر و برتر و در انجام همان  عملدن همان يرد. او در سازمان بخشينپذ

 .(76 همان، ص) خواهد بود

اگور او  يدهد. حتويمدتقد بود عمر محدود انسان، به او اجازه اشتاال در دو کار نم يفارابگفت: توان يم اساس،نيابر

ن، يافوت. بنوابرايکار دوم زموان نخواهود  يابد، برايگر حذاقت و مهارت يد ين کار، در کاريبخواهد عموه بر نخست

 يکمال و اجتهاد، دوموک تخصص تا حد يانه و يان دو تخصص در حد ميم، کامل يک جامده مدنيدن به يرس يبرا

 باشد.يار الزم ميشرفت جامده بسيبقا و پ ين امر برايرا که ايز؛ ديد برگزيرا با

 کند:يان مين بيل منع جمع مشالل را چنين دليسوم، يفاراب
ر شود و زمان يها دد آوردن کنشين که پديهم. دارند ياژهين و اولات ويمع يهال سوم آن که همه کارها زمانيدل

ن که او به يک زمان است، پس هميد که انجام دو کار در يآيش ميپ يگاه. ان خواهد رفتير افتد، از ميبه تاخآن 

سـته يشا ين رويافت. از ايان خواهد رفت و در ولت دوم به آن دست نخواهند ياز م يگريد، سرگرم شود يکي

رد و فرصت تباه نشـود و از يخود انجام گک از دو کار به هنگام يازد تا هريک کار دست يبه  ياست که هر انسان

 .(78 ، ص4988 ،ي)فاراب ان نروديم

د يوبايک فرد مينامد، يم« حذاقت و حکم»آن را  يکه و، کسب تخصص يند که براکيان ميب يفاراب، اساسنيبرا
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ب از موجومتدودد  يهوااشتاال بوه کار، نيند. عموه بر اکک کار يرو و وقت خود را منحصراه مصروف همان يتمام ن

ب و ينه فاضوله دچوار آسويجامده و مده، ديع گرديکار ضاو در نتيجه گردد، يدست رفتن فرصت مناسب انجام کار م

 د.شوميخسارت 

 يشه فارابيدر اند يسته ساالريگاه شاي. جا3

در واقوع  .دارد يکويار نزدينه ارتباط بسين مديا يهاانيها و بنهياز پا يکيبا ، يفارابنه فاضله يدر مد يساالرستهيشا

از  يکوي، يفوارابشوه يباشد که در انديان عدالت ميه و بنين پاير مجموعه آن دانست. ايتوان زيرا م يساالرستهيشا

اموا قورار داد،  يآن را موورد بررسو افمطون. وه داشتيگاه ويجا افمطوناست. عدالت در آرمان شهر  يديم کليمفاه

 يمدوانداراي است و  يعدالت چندوجه، يفارابشه يکه در انديدرحال، يبود فرد يالهئمس افمطونشه ين امر در انديا

 .(910 ، ص1921 ،يکرمان ناظرزاده)است  يگوناگون

دگاه يوف از ديون تدرينخسوت؛ گرفته شده است رعدالت در نظ يف و مدنا برايپنج تدر يفارابدر آثار ، اساسنيبرا

در  يفواراب. (132 ص ،1ج  ،1937 ،يکواظم اخووان) در نظم حاکم در کائنات اسوت يصه ماهويعدالت خص، يفاراب

، جوور و اخوتمل و يزيوچ چيان دارد و در هويوت عدل، استحکام و کمال جريدر نها»: نويسدمين مدنا يخصوص ا

 .(12، ص 1923، ي)فاراب «وجود ندارد ينقص

هور ، يفواراببوه نظور  ،اسواسنيبورا. باشديت مياهل يفايا يبه مدنا، يفارابشه ين حالت در انديعدالت در دوم

، ن مفهووميدر ا ي  است. ويت و تحقق صورت خويفدل يبرا يتيحق و اهل يتر، دارااز اجسام جهان مادون يجسم

ن خصووص يودر ا يو. (131 ص ،1ج  ،1937 ،يکاظم اخوان)داند يبه آن م يت هر شياهل يفايا يعدل را به مدنا

 «ت و کموال، داده شووديوفدل يت و استددادش بورايک از ماده و صورت اهلين است که به هر يعدل ا»: نويسدمي

 .(12 ، ص1923 ،يفاراب)

 يلتيعنووان فضواز ارسبو، عدالت را بهپذيري ريبا تأث يفارابدر اخمق فرد است.  يلتيعدالت فض، ن مدنايدر سوم

 يل اخمقويآن، عمل به فضوا يلت را در مفهوم فرديفضوي ابد. ييان افراد مجال بروز ميدانست که در راببه ميم

از  يفوارابف يون تدريگردد. ايده را شامل ميپسند ياز کردارها يديل، مجموعه وسين فضايداند. اير ميدر راببه با ل

وادار بوه هوا را است که انسوان ياز آن، ملکه اخمق يفارابکند که منظور ين مدنا را به ذهن متبادر ميشتر ايب، عدالت

 .(131 ص ،1ج  ،1937 ،يکاظم اخوان)کند يل و اتصاف به آنها ميانجام فضا

حامول  ين مدنوا، عودالت فوارابيونه است. در اين مدي، هدف قوانيفارابشه ين مدنا در انديعدالت در چهام

را با مسئله   يه عدالت خوينظر يفارابن مدنا، يگردد. در اين ميز هست که توسط قانون تأميت نيامن يمدنا

 ،يکرموان ناظرزاده)کند يل ميدهد و تکميله حکومت بسط مين حق، به وسيت از ايثبوت حق و ضرورت حما

 .(911 ، ص1921



78   ،  4931پاييز و زمستان  8سال پنجم، شماره اول، پياپي 

نوه ين اصل در مديه ايپا. دارد يساالرستهيبا مفهوم شا يکيارتباط نزد يفارابشه يدر اند، ن مدنايعدالت در پنجم

، يفوارابشوه يف از عودالت در انديون مدنوا و تدريوا؛ رات استيخ يم مساويتقس، ن مدنايباشد. عدالت در ايفاضله م

زش يوباشد. خيادآور تفکر دوران مداصر ميع و مبدعانه فلسفه او و يار بديم بسيت دارد و از مفاهيار با اهميگاه بسيجا

ر فرانسه، از لرائوب يانقمب کباز پي  ها ت و قرنيحيمس يطلبانه در قرون وسبيخواهانه و تساوين تفکر آزاديچن

ند و آن را در چارچوبوه قودرت يبير راست نميکه تفکر حاکم عدالت را جز با شمش يوه در عصريبه و، است يخيتار

 .(131 ص، 1ج ، 1937 ،يکاظم اخوان) کندير ميتفس

 :نويسدمي يفاراب ،ن خصوصيدر ا
 نه در آنها انبـازيها که همه مردمان مديکيو نها ينه فاضله آن است که خوبينخست عدالت در مد يمعنا

 شـود. يآنهـا مانـدن ينها بـرايک از ايا هريان آنان پخش گردد. آنگاه سهم و نصيک هستند، ميو شر

ها ها و مرتبهگاهيو جا يها و جوانمردو ثروت يتندرست: پخش شده عبارت است از يهايها و خوبيکيآن ن

 ک از مردمـانيـ چـه هـر ک باشند.يه مردمان شهر در آن انباز و شرها که ممکن است هميکيگر نيو د

ادتر از آن ستم يکمتر و ز ها خواهد داشت.يکياز ن يبهره و سهم، که دارد يالتيو ل يستگيشهر برابر شا

 باشـدينـه مير افـراد مديسـتم بـه سـا يسـتگيادتر از شايـستم به فـرد و ز يستگيکمتر از شا است.

 (.78، ص 4988، ي)فاراب

م برابور آن را يبورد و تقسوينوام م« ن مردميمشترک ب يهايرات و خوبيخ»تحت عنوان  يفارابکه  ياز موارد يکي

ر ينوه و سوايگواه در حکوموت و اداره مديتوان برابر بوا جاين دو مورد را ميا. ها استگاهينامد، مراتب وجايعدالت م

هر فورد  ،نه اشاره نمودهيک افراد مديکاي يبه حق اشتاال برا يفاراب، اساسنيدانست. برا يها و مشالل حکومتشهيپ

، نوهيک از مردمان مديند که بهره هرکيدر ادامه اشاره م. اما داشته باشند، دانسته است يياشهينکه پيا يرا محق برا

 .باشدفرد  اقتيو ل يستگيد برابر با شايبا

کند کوه افوراد يان مياشاره کرده، ب يساالرستهياصل شان بخ  از سخنان خود، به يدر ا يفارابدر واقع، 

اسوت يدارد، بوه ر يشوتريب يسوتگيکه شا يرسند. کسيخود م يستگينه به مراتب و مشالل به اندازه شايمد

دن بوه ينباشد، از رسو يسته پُستيشا يشود. چنانچه فرديردست ميزکمتر دارد،  يستگيکه شا يرسد. کسيم

 د محروم گردد.يآن با

 ند:کيان مين خصوص بيدر ا يفاراب
که در آن لسمت استعداد ندارد  يبر آن کس، دارد يادترياز علوم لدرت استنباط ز ياز فنون و علم يو آنکه در فن

، را دارد يادتريکه استعداد و لدرت استنباط امور ز يکس لهراً است دارد. وير، ا استعداد استنباط آن کمتر استي

 (.458، ص 4967، ي)فاراب است خواهد داشتير، دارد يکه لدرت استنباط امور کمتر يبر آن کس

 يبور کسوان، اندکسب کرده يکار يبرا يشتر و بهترين بيکه آموزش و تمر يکساناست: دتقد م يفاراب، اساسنيبرا

شتر اسوت يآموزش ب يکه دارا يز فرديت دارند و پس از کسب کار نيباشند و در کسب کار مرتبط اولوين نميکه چن

و آموزش کمتور اسوت،  يتوانمند يکه دارا يگريد. عهده داشته باشد است را بريد ريبا، تر استدنو در آن کار توانم
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شوال و  يبرا، يفرد يستگيص شايتشخ يبرا ياريآموزش را مد يفاراب: توان گفتيم، بيترتنيردست باشد. بديز

 داند.يت مياولو يآموزش را بر فرد فاقد آن دارا يداند و فرد دارايپست م

ن يمدو يهاياز برتر يادن به گونهيازيدست  يشتر چنان است که هر فرد برايو ب»: نويسدمي يفاراب، نيهمچن

اعتقواد  يفواراب، اساسنيبرا. (11، ص 1933، ي)فاراب «دارد يستگيو شا ين و محدود آمادگيشه مديا پيو محدود و 

ن يو  از ايند، چنانکه پکيز ميآنچه آنها را متما، اما باشنديشه را دارا ميه کسب شال و پياول يافراد آمادگ دارد تمام

 باشد.يشه مينه آن پين و ممارست و آموزش در زميم، تمريگفت

آن کوار  ينوه بوراين گزيفورد بهتور، ينوه کوارياعتقاد دارد که پس از کسب آمووزش در زم يفارابترتيب، نيبد

شوه اسوت، و يلت و پيسوته آن فضوين فورد، آمواده و شايپس ا» دارد: يگران برتريگردد و نسبت به آن کار بر ديم

 «شوه سووميا پيلت و يدن به فضيازيسته و آماده دست يگر، و فرد سوم شايلت ديشه و فضيسته و آماده پيشا يگريد

 .(12 ، ص1933 ،يفاراب)

 مدتقد است: يفاراب، نيهمچن
دن بـه يازيماده دست آسته و يشا يمعن يمسرشت به تما يکه به مقتضا يوستن چنان کسيقت پيبه حق

 يبرا يست هر کسيممکن ن. (47 همان، ص) واال باشد سخت و دشوار است يهاشهيها و انديخوب يتما

است  يشه و کاريدر جامعه آماده فراگرفتن پ يد کسيداشته باشد، بلکه شا يستگيو شا يآمادگ يهر کنش

 انجـام آن را نـدارد يآمادگ يکيگر است که آن يد يسته کاريشا يگريست و ديسزاوار آن ن يگريکه د

 .(75 ص همان،)

 ييتوانوا يهمگ، نه فاضلهيکه، افراد در مداست ن يا يساالرستهيبه اصل شا يفاراباعتقاد : توان گفتيم، در مجمو 

از  ين دارد. تدودادياز به آموزش و تمورين يين توانايا. اما باشنديرا دارا م يو حکومت يکسب مشالل دولت يه براياول

ن يوافوت اياز درنيوز  يتدوداد ننود وکيت مويخود را تقو ييو توانا يستگيکنند و شايافت مين آموزش را دريا، افراد

 زنند.يسرباز م، آموزش

دارد. در کسب مشالل. نيز  يآموزش است، بر کسي که فاقد آن است، برتر ين حالت، کسي که دارايدر ا

افراد تفاوت وجود دارند. کساني کوه  يهاييز به تناسب تواناياند، ندهيديده وارد مشالل گردکساني که آموزش

 يت باقردسيد زين نباشند بايچننيباشد. کسانس که اياست ميسته رياز خود نشان دهند، شا يشتريب ييتوانا

 کنند. يرويمانده، پ

، يفوارابنوه فاضوله ين عدالت در مديداند. اين عدالت ميرا ع يساالرستهين امر يدني شاي، ايفاراب

 ، ص1921 ،يکرمان ناظرزاده)نه است يمد يموجب بقا يفارابدارد و به نظر  يياهيارزشمند و پا يگاهيجا

آن نظارت کرده، مانع نقض آن شوند؛  يکرده، بر اجرات ينه، موظفند از آن حماي. حاکم و اجزاء مد(911

 ير اعظوايان نموده، نقض آن نه تنها ظلم به فرد، بلکه ظلم در حوق سوايب يفارابچرا که همچنان که 

 باشد.ينه ميمد
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 يشه فارابيت قانون در اندي. حاکم4

ت قوانون يوبه اصول مهوم حاکم ياشاره نموده که نشان از توجه و يبه نکات خود مختلف آثار يهادر بخ ، يفاراب

ه نکته توجونخست به چند  ديبا، ينه فاضله ويشه و مديت قانون در انديروند حاکم يدرک چگونگ يبرا . اماباشديم

 ؟باشدينه چگونه ميقانون حاکم بر مد ؟است ياستينه چگونه رياست مدير :عبارتند از نکاتن يشود. ا

 سيرئو ازمنودين خود ،بوده کمال مرتبه نيتريعال در ديبا که است نهيمد ارکان از رهبر و سيرئ ،يفاراب اهدگيد از

ل مبور  و بوه يبوه تفصو، نه فاضله را در فصول منتزعوهياست مدير، ي. و(13 ، ص1931 ان،يوسفي) نباشد يگريد

، 1937، يا مفتوني)ناد سنت ي. روسا0 سنت؛س ي. رئ9مماثل؛  سي. رئ7س اول؛ ي. رئ1م نموده است: يتقسنو  چهار 

که در نبود درجات برتر، دارد است وجود يچهار درجه ر، يفارابنه فاضله يدر مدگفت: توان يم، اساسنيبرا. (179ص 

 گردند.ين ميگزيب جايدرجات فروتر به ترت

 ند:کيم ين مدرفيرا چنآن  يفاراب: س اول استيرئ، ن درجاتين اينخست
ابـد و يدر، ديـش آيالولوع باشد که هر آنچه متدرجاً در طول زمان پـيجيع تدريادراک امور و ولا يرويناو را هم 

 ياز اعمال و کارهـا، دانديگران را در جهت آنچه ميارشاد کامل داشته باشد که د يرويرا بداند و هم ن احکام آن

ف هر کـس را بـه يوظا، له آنيو کامل داشته باشد که به وس يلو ييروين. همچنين دينما ييت و رهنمايخوب هدا

کند و بدان بگمـارد، و  يباشد رهبريآن م يد انجام دهد و معد برايکه با يهرکس را به کار ،ن کردهيمع يدرست

ل به سعادت ين يرا به سو ن کرده و آنيافراد را مع يهاف و کاريله آن حدود وظايبود که به وس يرويز صاحا نين

 (.455، ص 4967، ي)فاراب وق دهدس

 يس نخسوت دارايد به نظر رسود کوه رئويشا، ان نموده استيب نهياسات المديسدر  يفارابدر نگاه نخست به آنچه 

ن يوااموا د، در حکم قوانون اسوت. يل کند و گويهمانند حاکم جبار هر آنچه م. باشديم يارات مبلق قانون گذارياخت

 توجه نمود:زمينه ن يدر ا يفاراب يديکل ةنخست به نکت، سيگاه رئيدرک درست از جا يبرا ديبااست. ر نادرست صوت
 د مـورديـاسـت کـه با ين همان انسانيا. شديده ميقت به نزد لدما پادشاه ناميدر حق ين انسانين چنيا

 ن مرتبـت از کمـال نائـل شـدهيرسـد کـه بـديم يرا آن هنگام به انسان وحيزگردد؛ والع  ياله يوح

له آن امکان يکه به وس يآن لوت... نمانده باشد.  ياو عقل فعال واسطه ين ويکه ب يابه مرتبه يعني؛ باشد

کند و سوق  ييکه سعادت باشد راهنما، هدف ياء و کارها را بداند و آنها را به سويافت که حدود اشيخواهد 

 .(457 همان، ص) دهد

شده اسوت. نازل  يوح يداند که بر ويم يآسمان يامبريو پ ينب س نخست رايرئ يفارابگفت: توان يماساس، نيابر

هووا و هووس دانسوت. بلکوه آن  يوضع شده از رو يد، مقرراتيرا نبا يان شده توسط وياوامر و مقررات ب، جهيدر نت

ان يوب تنهوا، امبر(ي)پ س نخستيرئ. باشديوضع شده توسط خداوند م، نين قوانيباشند. ايم ياله أمنش يدارا، نيقوان

ق يواند تا از طردهين و مقررات وضع گردين قوانين را ندارد. اين قوانيدر ا يراتيجاد تاين است و حق اين قوانيکننده ا

 سدادت رهنمون گردند. ينه به سويساکنان مد، آن

ن خصوص، يآن وجود دارد. چنانکه در ا الشأنميعظامبر ين اسمم و پين امر، در خصوص ديهمچنان که ا
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 يهاا هموه انسوانيک جامده ياجتما  همه افراد  يندارد، حت يحق اعتبار و انشاء امر و نه يکس»است: آمده 

جهان خداونود  يقيکه حق فرمان دادن به انسان را دارد، مالک حق يستند. تنها کسين نيآفرن، قانونيزم يرو

 (.111، ص 1933، يجي)مر« است

 د گفت:باي يفارابنه فاضله ين در مديدر خصوص قوان

نه ين عالم مجردات به مديلائل است و روند انتقال لوان ياله ييعقل انسان منشا يبر خالف افالطون، برا يفاراب

و  ي، آسـمانيفـارابس اول يرد. رئـيپذيداند که با ارادة عقل فعال صورت مين ميياز باال به پا يانيفاضله را، جر

ن مبنـا، لـانون يبر ا سازد.يم ينه جاريرا در مد ير الهيتدبفرستاده شده از جانا خداست که حکمت و  يرسول

خارج از درون انسان  يتيکه در پشت آن نهفته است، ماه يقت و عدالتيفاضله و حق ينه و جامعه مدنيحاکم بر مد

 .(980 ، ص4967 ،يکرمان ناظرزاده) رون از او استيدر جهان ب ييآن، جا ياو دارد و الگو يمدن يو زندگ

االجرا مردم الزم يهمانگونه که برا، شوديان ميس اول بيکه توسط رئ، ين الهين قوانياگفت: توان يم، اساسنيابر

نوه بوه يدن موردم مديبا هودف رسو، نين قوانيچرا که ا؛ باشدياالجرا مز الزمين يا نبيس نخست يرئ يبرا، باشديم

 :استکرده بيان خود  يفارابچنانکه . انددهيان گرديسدادت ب

ن ين لـوانيـاز عمل به ا يو ين درجه سعادت بودن است و خوداريتريز در عاليس نخست نين شرط رئينخست

ت بود و در ين مراتا انسانيترن انسان در کامليو ا حکومت گردد يط الزم برايفالد شرا يگردد که ويموجا م

 (.860، ص 4963، ي)فاراب بودس يط رئين شرط از شراين نخستيا ن درجات سعادت بود... ويتريعال

 يز الزامويس مماثل نيرئ يبرا، باشديم يس نخست الزاميرئ يکه برا يقيبه همان طر، نياالجرا بودن قوانن الزميا

، يفوارابکه نباشد. چنايس نخست را دارا ميک و همانند به رئينزد ييهايوگيط و ويز شرايس نين رئيچرا که ااست؛ 

 هيشوب حوال همه در که يکس او از بدد نمايد، وفات اول رئيس چنانچه: »نويسدمياست ين درجه از ريدر خصوص ا

در  يفوارابکه اند هدين عقيمحققان بر ا، برخي از نکهيعموه بر ا. (12، ص 1933، ي)فاراب «گردديم جانشين، اوست

نخسوت و  رئويس بورا  يفواراب کوه اوصافى و حدود و شروط»ده نظرداشته است: يس مماثل به امامان شيان رئيب

، 1912)ندموه،  «باشوند بودان متصف بايد شيده نظر از ائمه و پيامبر که است اوصافى همان است، مماثل شمرده

ق يوز بوه طريوس مماثل نيرئ يبرا، است يس نخست الزاميرئ يآنچه که براگفت: توان يم، بيترتنيبد. (019ص 

 باشد.يم يالزام ياول

 ييهواينيب يافوت نشوود، پيز يوس مماثول نيس نخسوت و رئويکه رئو يت قانون در حالتيحاکم يبرا يفاراب

 کرده است:

ن و يها و لواند همان سنتيبا، افت نشوديس مماثل( ين، رئيس نخستي)رئ ينان انسيکه چن ديايب يهرگاه عصر و

ن و حفاظت شود و نظـام يتدوع يهمان شرا يعني؛ اند مورد عمل والع شودگونه افراد مقرر داشتهکه آن يعيشرا

ن مکتوب و مـاخو  از ينه مطابق موازيمد ةر و اداريس که تدبين هنگام آن رئيرند و در اينه بر وفق آنها لرار گيمد

 (.458، ص 4967، ي)فاراب شوديده مياوست پادشاه سنت نام ةبر عهد يان لبليشوايپ
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سنن  يفة او اجراينامد. وظيرو قانون ميپادشاه پا ي« ملک السنه»نه را ين درجه حاکم در مدي، سوميفاراب

ن يترياديون و بنينه فاضله، نخستيحاکم در مد ياساس، قانون الهنيانه است. بريس اول مديبه جامانده از رئ

ر ينه و تودبين مديس سنت را حفاظت از قوانيفه رئيوظ يفارابن، يها است. همچننهيز آن از ساير مديشرط تما

ن را نودارد. وي ين قووانيوده انگاشوتن ايوا ناديوحق لاو  ياساس، ونيداند. براين مين قوانيس انه بر اسايمد

ن تمام آحاد جامده از حکمرانوان توا فرموانبران را بوه ين قوانيباشد. اين مين قوانيا يموظف به اعمال و اجرا

 دهد.يت خود قرار ميکسان تحت حاکمي

، ينوه فاضوله وي، بوه خصووص در سواختار مديفوارابشه ياندت قانون در يدر مجمو ، در خصوص حاکم

رفاضول، در يل ير جواموع مودني، با سايفارابفاضله  يجامده مدن يماهو يهاان کرد: تفاوتين بيتوان چنيم

ن حاکم بور يرفاضل، طبقات فرازيل يرا در جوامع مدنيگردد؛ زيمؤسسات و افراد آن مشهود م يم طبقاتيترس

واالتور از  يگواهي ، جايگونه جوامع، کوم و بونيت دارند. نخبگان در ايت، مصونيمسئول يخوده بوده، به جا

ده يودهنود و يوا نادير مييوکننود، تاير مين را حسب الراض و اهداف خوود تفسويقانون را اشاال کرده،  قوان

بود. يرا دارا م يتين وضديد چنيالقاعده بايبود، عليم يکتاتوريد ييا، جامدهيفارابنه فاضله يانگارند. اگر مديم

ن، بوه مراتوب ينه در طبقات فرازيمستقر مد يهان و هنجاريت موازيت و رعاير اطاعت از قانون، مسئولياما س

 .(732 ، ص1921 ،يکرمان ناظرزاده)ن است ي  از فروديب

 گيريجهينت

 يفوارابشوه يدر آثار و اند ،يعموم حقوق يو راهبرد ي، کاربردمهماز اصول  ياان پارهيب، ن پووه يکوش  ما در ا

آن هموه  يان و بررسيب، اما ز مورد توجه قرار داد بوديرا ن يگرياصول د، ان نظرات خوديدر آثار و ب يفاراببود. اگرچه 

 باشد.ير نميپذامکانمقاله ن يادر ، موارد

 که ييام، اما نکتهيشويم زيادي مواجه يعموم حقوق اصول ، بايفاراب يهاشهياند يبررس اساس، درنيابر

 و تکامول خيتار طول ، دريعموم حقوق اصول است که امر نيا به توجه باشد،يم برخوردار نياديبن تياهم از

 موورد گردند،يم مبر  آن در که يحقوق نظام به توجه با ديبا اصول نيا از ين، تددادياند. همچنافتهي توسده

 .رنديگ قرار يبررس

 اموروزه آنچوه بوا کوه نودکيم اشاره يموارد به، فاضله نهيمد ساختار شر  در و خود آثار در يفاراب، اساسنيبرا

 مشوالل، جموع تيوممنوع بوه تووانيمو، مووارد نيوا جمله از. دارد بقاتب و يبرابر ،ندامنيم يعموم حقوق اصول

 .نمود اشاره قانون تيحاکم و مراتبسلسله ،يساالرستهيشا

 بوده نيا بر يو يسد ،داشته ياسمم يانيب و کرديرو، موارد نيا انيب در يفارابگفت:  توانيم الؤس به پاسخ در

 نهيمد و آثار در شده انيب ساختار بانيپشت و حافظ که ندک انيب را يموارد و اصول، ياسمم يهاآموزه به توجه با که

  .باشد يو فاضله
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