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Abstract
The theory of natural law has been considered by the Muslim philosophers as the
dominant principle in the philosophy of law and the basis of the intellectual and
legal rules and conventions. Among these philosophers, Farabi is the first thinker
who has theorized in this regard on the one hand based on the epistemological and
ontological principles, and on the other hand, through the consideration of the
relationship between the arbitrary rights and the existential world. Emphasizing the
principles of civil philosophy and anthropology, he has analyzed and explained the
most fundamental privileges of the human in his individual and social life, which are
currently regarded as the cornerstones of other public and social rights. His view to
this issue is formed through the analysis of the various aspects and domains of
utopia. For him, this utopia is incomplete if the fundamental rights and justice of this
epistemic system are not taken into account. In order to fulfill this, it is necessary to
observe the existential principles and the attachments of the right to various domains
and contexts. Moreover, in order to achieve the structure of Farabi’s theory about
the right and its relationship with the existential and natural world, it is necessary to
examine the concept of natural right, the position of fundamental justice, the
relativity of some rights, and the logic used to discern the right from the wrong.
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حق طبیعی در اندیشۀ فارابی
7

اکبر فالحنژاد ،*1سید عبدالرحیم حسینی ،8علیمحمد فالحزاده

 .1دانشجوی دکتری رشتۀ حقوق عمومی ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 . 8دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشکدۀ الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .7دانشیار ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت2113/21/22 :؛ تاریخ پذیرش)2118/23/11 :

چكیده
نظریۀ حق طبیعی ،بهمثابۀ قاعده ای حاکم در حوزۀ فلسفۀ حقوق و زیربنای مقررات و اعتبارات عقالیی و قانونی ،مرورد
توهه فیلسوف ان مسلمان است ،در این میان فارابی نخستین متفکری بود که در این زمینه از یکسرو برا توهره بره مبرانی
معرفتشنااتی و هستی شنااتی و از دیگر سو با در نظرر گررفتن رابطره و نسربت حقروق اعتبراری برا ههران تکروین
نظریه پردازی کرده و با تأکید مبانی فلسفۀ مدنی و انسانشناسی به تحلیل و تبیین پایهایترین امتیرازات بشرر در زنردگی
فردی و مدنی پردااته است که امروزه بهعنوان زیرسااتهای دیگر حقوق عمومی و اهتماعی بهشمار مری ینرد ،نگراه
وی به این مهم از روزنۀ مطالعه در زوایا و ساحتهای مختل

مدینۀ فاضله صورت میپذیرد که بدون در نظرر گررفتن

حقوق و عدالت بنیادین منظومۀ معرفتی این نوع مدینه ناتمام است.و برای تحقق این مهم سزاوار است مبرانی تکروینی،
تعلقات و وابستگیهای حق به عرصهها و زمینه های مختل

را مالحظه کرد و در راستای دسرتیابی بره سرااتار نظریرۀ

فارابی از حق و نیز رابطۀ ن با عالم تکوین و طبیعت ،بررسی دربارۀ مفهوم حق طبیعی ،هایگاه عدالت بنیادین ،نسربیت
برای حقوق و منطق شناات حق از باطل ضروری است.

واژگان کلیدی
اعتبار ،حق طبیعی ،فطرت ،عدالت ،قانون.
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مقدمه
پیوستگی و درهمتنیدگی موزههای حکمت نظرری و عملری در اندیشرۀ فلسرفی متفکرران
مسلمان موهب شده است که اهتمام ایشان بره مقروالت ،مسرائل و قرانونهرای حراکم برر
حوزه های مختل

افعال ااالقی و حقوقی انسان ،از ریشههرای فکرری عمیرق همسران برا

مباحث هستیشناسی و معرفت شناسی براوردار شود و با در نظر گرفتن پیوندهای تکوینی
و معرفتی نها مورد مداقه و تأمّل قرار گیرند .اندیشهای که عرصرههرای حقروق ،اارالق و
اهتماع را بهعنوان محوریترین ااستگاههای عمل با اصول و قانونهای کلی فلسفی مرتبط
میداند.
اگر بخواهیم پیشینۀ پیوستگی میان موزههای نظری و عملی در فلسفۀ فارابی را بررسی
کنیم ،نیازمند فرصت مستقل هستیم ،اهمال سخن اینکه قبل از فرارابی ،ابویوسر

یعقروب

بناسحاق کندی ( )131 - 283در اثری با عنوان «کمیّه کتب ارسرطو و مایحتراا الیهرا فری
تححیل الفلسفه» (الکندی ،2132،ا  )184 :2از تقسیم پنجگانهای در فلسفۀ ارسطو یاد مری
کند که طبق ن مسائل فلسفی مشتمل بر حوزۀ منطقیرات ،طبیعیرات ،الهیرات ،ریاضریات و
حکمت عملی با شااههای مختل

از همله مباحث مدنی و مبانی حقوقی اسرت .برهویرژه

کتاب فن شعر ارسطو را ناظر بر حوزۀ اایر میداند.
بر اساس این باور قانونهای حقوقی به هر میزان که ارتباط قویترر و نزدیرکترری برا
قواعد حکمت نظری و یافتههای هستیشنااتی و معرفتشنااتی داشته باشرند ،از اهمیرت
بیشتر و موقعیت برتر براوردارند و در هایگاه رفیعتری قرار میگیرند و از ایرنرو ارتبراط
ناگسستنی بین هستی و اعتبارات حق بر اساس قواعد طبیعی و قانونهای تکوینی تأکید می
شود .در این میان رابطۀ قانونهای موضوعه و ااالقیات اعتبارشرده برا محرال تکروینی و
هریان و سنت حاکم بر عالم طبیعی ،از موزه های مهم فلسرفۀ فرارابی اسرت ،در حکمرت
مدنی فارابی ،میان نچه بهعنوان قانون شنااته می شود و محال عینی ،پیوند عمیقری دیرده
میشود که بدون مالحظۀ این ارتباط معنوی ،اعتبار قرانون واقرعگررا و نراظر بره محرال و
مشکالت هاری زندگی انسان ممکن نیست .فارابی این رابطه را به نحو طولی بین واقعیت،
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حق و قانون ترسیم می کند .واقعیت را بنیان حق و حرق را بنیران قرانون مریشناسرد .و در
نهایت همۀ موزه های مرتبط با حوزۀ حق و مقررات حراکم برر ن را برااسرته از محرال
تکوینی دانسته و در چارچوب نظم مستولی بر ابعاد مختل

هستی از یک سو و نظم مرورد

انتظار از انواع گوناگون مدینه ،از دیگر سو بررسی میکند.
فارابی که از وی بهعنوان بنیانگذار تفکر فلسفی مدون در دنیای اسالم نام برده مریشرود ،در
مجموعه مؤلفات مختل

اود ،به اساسیترین محورهای فلسفۀ اسالمی در ابعاد نظری و عملری

توهه کرده است و مؤسس این عرصهها شنااته میشود (علی عبدالواحد )22 :2132 ،و نظر بره
هامعیت و دقت وی ،فیلسوف بهمعنای حقیقی کلمه معرفی شده است (ابرنصرائد.)31 :2183 ،
از بارزترین احوصیات مکترب فلسرفی فرارابی ،کوشرش در راسرتای شرناات و تبیرین نقطرۀ
وحدت بین حکمت و شریعت در پرتو ابداع نظریرۀ «وحردت حرق» اسرت .از نگراه وی نچره
وحی و فلسفه دربارۀ «حق» مری گوینرد ،در واقرع روایرت و حکایرت ایرن دو از واقعیرت یرک
محداق به نام حق است و نچه شریعت در پی بازگو کردن ن بروده ،همران چیرزی اسرت کره
حکمت و عقل کوشش میکند تا ن را بشناسرانند (احمرد الطیرب .)34 :1222 ،نقطرۀ عزیمرت
فارابی به نظریۀ حقوق طبیعی و فطری نیز بر همین پایه و اساس شکل مریگیررد ،اگرچره عردم
تبیین سهم عقل در تفسیر دادههای وحیانی و اینکه نوع رابطۀ این دو حوزه با یکدیگر را روشرن
نکرده است ،از کاستیهای اندیشۀ حکمت عملی وی بهشمار می ید.
عدالت دیگر اندیشۀ فارابی پیرامون حق طبیعی است ،وی اعتقاد دارد که عدالت نراظر بره
نیازهای اساسی انسان است که عبارتند از امنیت ،سرمایه ،کرامت و مالکیت نسربت بره امروال
(فارابی )241 :2131 ،فاو عدالت را مستلزم بازگرداندن این حقوق مسلوبه یا معادل نها و نیرز
اِعمال مجازات متناسب با اسارت یا ضرری میداند که بهواسرطۀ سرلب نهرا حراده شرده
است (ماهد فخری .)241 :2131 ،وی موضوع و متعلق عدالت را اعرم از حقروق اعتبراری و
طبیعی دانسته است و دربارۀ ن میگوید« :عدالت رفتار فضیلتمدار با دیگر ابنای بشر اسرت،
صرف نظر از اینکه این فضیلت را چه بدانیم» (ماهد فخرری .)241 :2131 ،تأکیرد برر دامنرۀ
فراگیر عدالت و گسترۀ دادگری مدنی گویای ن است که معیار عدالت شاید قانون طبیعت یرا
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قانون شریعت باشد و درهر دو حال نچه در اثر عدالت محقق میشود ،اگر همسرو برا قرانون
های تکوینی یا تشریعی صورت یابد ،حق است .اما همانگونه که از تأمل در دیردگاه فرارابی
پیرامون عدالت برمی ید ،برای اندیشیدن دربرارۀ حرق و فضریلت ،نیازمنرد انتخراب مفهروم و
نظریۀ مستقلی در زمینۀ عدالت هستیم ،بهگونهای که نشانگر شاا

هرای ن باشرد و چنرین

نیست که هر دیدگاهی دربارۀ عدالت داشته باشیم ،با فضیلت یکسان باشد.
مفهوم حق طبیعی در فلسفۀ فارابی
حق در معنای کلی و مطلق اود در دانشها با تعری ها و تفسیرهای مختل
بهعنوان نمونه برترین تعری

مواهه است،

ارائهشده از ن در فقره ماهیرت حرق و شااحرۀ ذاتری ن را

اعتباری دانسته است که بر اساس ن ،انسان قدرت بر تحرف در امروال و مروارد مالکیرت
اود پیدا میکند .چنانکه اوند مال محمد کاظم اراسانی در اشاره به این معنا گفته اسرت:
«الحق اعتبارااص له ثارمخحوصه» ( اوند اراسرانی )4 :2423 ،و محقرق کمپرانی شریخ
محمد حسین اصفهانی ،ضمن اعتباری دانستن حق ،مفهوم ن را مشترک لفظی بین محادیق
مختل

میداند (کمپانی ،2428 ،ا  )21 :2و فقیهان معاصر نیز بر همین پایه ،تعاری

اود

از حررق را بررر اسرراس اعتبرراری بررودن ن بنررا نهررادهانررد (ماننررد :حکرریم ،2423 ،ا 43 :4؛
صدر ،2412،ا 111 :1؛ حائری ،2411 ،ا  )211 :2و بر این اساس قوام حق و هوهر ذاتی
ن را اعتباری و قراردادی بودن دانسته اند ،در مقابل فیلسروفان مسرلمان بریش از نکره برر
اعتباری بودن حق اصرار کنند ،بر هنبههای تکوینی و وهودی الیتغیر ن تأکید کردهاند.
قانون و حقوق ،در ادبیات فلسفی فارابی با تعابیر مختل

و اشارات گوناگون شناسرانده

شده است .فاصلۀ مفهومی تعابیر وی در زمینۀ حق و اقسام ن زیاداست ،به میزانری کره در
مواههۀ نخست ،امکان بازگرداندن نها به یک اصل محوری واحد و نقطۀ هامع برین همرۀ
این قرائتها از حق را ،دستکم به حسب ظاهر ممتنع و دشوار میکند و این در های ارود
از ایرادهای دستکم شکلی نظریۀ وی پیرامون حق طبیعی است .تنها با دقت نظر و تأمل در
هوانب و لوازم و ثار گفتهها و موزههای فکرری فرارابی مری تروان بره اروانش واحردی
ازدیدگاه های وی در این زمینه دست یافت ،بلکه در راستای ارائۀ تفسیر فلسفی حقروقی از
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«حق» الزم است ریشهها ،تعلقات و وابستگیهای ن به عرصهها و زمینههای مختل

را در

نظر گرفت .برای دستیابی به دیدگاه هامع و فراگیر فارابی از حق و نیز رابطرۀ ن برا عرالم
تکوین و طبیعت ،ابتدا مفاهیم مورد نظر وی دربارۀ حق را مالحظه میکنیم:
 .2در « راء اهل المدینه الفاضله» حق را اینگونه تعری

میکند« :تقرال علری المعقرول

الذی صادف به العقل الموهود حتی یطابقره» (فرارابی .)12 :2131 ،حرق را امرر معقرول و
اندیشیدهشدهای میداندکه عقل در مواههۀ با موهرود عینری ،ن را مطرابق برا واقرع تعقرل
میکند و از این منظر بین حق و صدق بهمعنای مطابقرت ذهرن و عرالم واقرع رابطرۀ «ایرن
همانی» میبیند و بر مساوقت این دو تأکید میکند .برای در تفسریر ایرن نظریره گفترهانرد:
«حق به این معنا مالزم با صدق است ،با این تفحیل که ،اگر نسبت معنا به عالم واقرع را در
نظر بگیریم و معنا را مطابق عالم واقع بیابیم به این مطابقت صدق اطالق میگردد ،امرا اگرر
امر حقیقی و واقعی را به ن نسبت بردهیم ،حرق نامیرده مریشرود» (ابرنسرینا48 :2424 ،؛
بهمنیار112 :2133 ،؛ لوکری)13 :2131 ،؛
 .1فارابی ،در تعری

دیگر اود ،صرف مطابقت بین ذهن و عین و مطابقت امر معقرول

با موهود را کافی برای حق بودن ندانسته و اعتقاد به این مطابقرت و عینیرت را نیرز شررط
الزم برای حق بودن معنای اندیشیدهشده دانسته است و در تعریر

حرق مری گویرد« :هرو

االعتقاد المطابق للموهود» (فارابی ،بیتا ب .)482 :تعریفری کره پرس از فرارابی در تراریخ
فلسفه با اقبال چندانی مواهه نشد و برای ن را صرفاً بهعنوان تعری

معانی یقینی اعرم از

حق و غیر ن در نظر گرفتند (تهانوی ،ا 2112 :1؛ رازی)131 :2182 ،؛
 . 1فارابی ،در تعری

سوم اود ،بدون در نظر گرفتن رابطۀ ذهن و اارا حق را ،عرین

وهود و هستی دانسته است و میگوید« :انّ الحق یسراوق الوهرود» (فرارابی.)482 :2143 ،
استدالل وی برای تأیید این دیدگاه ن است که حق بودن هر چیرزی منروط بره وهرود ن
است و به هر میزان که وهود چیزی از شدت بیشتری براوردار باشد ،به همان میزان حرق
بودن ن نیز پررنگتر است و بر عکس ضع

در رتبۀ وهودی نشاندهندۀ ضع

موهود و میختگی ن به باطل و عدم است (فارابی.)18 :2131 ،

حقیقرت
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البته بین تعری

حق به معنای مطلق و حق طبیعی ،تفاوتهایی وهود دارد ،به تناسرب

مبحث در صدر این مبحث به ن اشاره شد.
بنابراین از نگاه وی ،حق از عناصر متعددی ترکیب یافته است که از میان نها ،معقول برودن،
مطابقت با واقع ،اعتقاد به این مطابقت و عینیت با هستی ،از اساسیترین نها برهشرمار مری ینرد.
چنانکه واض است ،این دسته ازتعری های فارابی ناظر به تشخی

حق از باطرل و صرواب از

ناصواب هستند ،بهگونهای که اگر بخواهیم به اصول کلی تعیرین حرق و تمیرز محرداق حرق از
باطل از نگاه وی اشاره کنیم ،میتوانیم به این شاا

ها بپردازیم و این شیوه در تعری

حرق برا

این اشکال منطقی مواهه است که بیش از نکه ناظر به ماهیرت و چگرونگی حقروق باشرد ،بره
سایر ابعاد و روابط حق با واقعیت و سایر مفاهیم همسان پردااته است؛
 . 4فارابی در تعری

چهارم اود از حق ،به فطری بودن و طبیعی برودن ن تأکیرد مری

ورزد و فطرت سالم را وسیلهای میداند کره حرق و حکرم برهواسرطۀ ن قابرل تعریر

و

شناسایی هستند (فارابی )33 :2131 ،و در همین راستا حق را امری میشناسد که مطلوبیرت
ذاتی داشتن و طبعی و ذاتی بودن ،از فحول ممیزۀ ن برهشرمار مریرونرد (فرارابی:2132 ،
 )221و برهان اود بر انتخاب این تعری

را ،چنین بیان میکند:

«حق نیز همانند ایر و فضیلت مقحد و غرض در هر کاری است .اگرر دو نفرر طالرب
حق را در نظر بگیریم که از مقحد اود گاهند ،بردون اینکره اارتالف داشرته باشرند ،بره
مطلوب اود میرسند و این احوصیت حق است ،براالف غیرحق و غیرفضیلت که اگرر
در پی رسیدن به ن گام بردارند ،دچار گمراهی و سرگردانی میشوند ،و بره غررض ارود
دست پیدا نمیکنند و به تباین و ااتالف مریرسرند ،بردون اینکره توهره داشرته باشرند از
مطلوب اود دور افتادهاند» (فارابی.)221 :2132 ،
وی استدالل اود بر این مدعا را به طبعی بودن حق پیوند زده است و میگوید:
«الن فی النف

طلب الحقَّ طبعاً و إن کانت تقصّر عنه .أال تری أنَّاک لاو قادّرت کالَّ

واحد منهما بفضیلة الحقَّ و العلم لکان مقرَّا بها عالما بها و إن کان ال یستعملها لنقصه و
العوارض الالحقة له» (فارابی.)221 :2132 ،
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بر این اساس حق از ویژگیهای منححر بهفردی براوردار است کره در تعریر

ن از

نگاه فارابی ناگزیر باید به نها توهه داشت که طبق این عبارت وی ،محوریتررین عناصرر
مزبور عبارتند از :نخست) مطلوبیت داشتن برای همگان ،از نجا که قانون فرینش برر ایرن
اساس استوار است که حق مطلوبیت عمومی داشته باشد ،همانگونه که ایر و فضیلت این
چنین هستند و برای همگان هذابیت دارند؛ دوم) همۀ انسانهای بهدنبرال حرق دانسرته یرا
ندانسته ،در واقع یک مطلوب ذاتی را در پی گرفتهاند و بهدنبال رسیدن به یک چیزنرد و از
این منظر ،با یکدیگر ااتالفی ندارند؛ سوم) مسیری که بره حرق و فضریلت منتهری نشرود،
انسان بهطور ذاتی و از این حیث که انسان است ،بر اساس ن حرکت نمیکند ،مگر اینکره
دچار انحراف و سرگردانی شود ،و انسان از این طریق به مطلوب اود نمریرسرد و بردون
نکه توهه داشته باشد ،در مسیر براالف ههرت مطلروب ارود در سریر و حرکرت قررار
میگیرد و عمدۀ ااتالفات و منازعات بشر ،از همین نقطه غازمیشود .همۀ نچه گفته شرد
به دلیل این است که مطلوبیت حق در سرشت و طبع انسان است ،اگرچه ممکرن اسرت از
دستیابی به ن عاهز و ناتوان باشد ،اما اقرار و اعتراف درونی یا ظاهری به حق بودن حرق،
انکارشدنی نیست.
از نچه گفته شد ،میتوان در تعری

حق طبیعی در مقابل حقوق اعتبراری و قرراردادی

چنین گفت« :حق طبیعی ،برااسته از سرشت و طبیعت انسان است و هیچگونره وابسرتگی
به قومیت ،فرهنگ و سنتهای ملت های مختل

ندارد ،براالف حقوق اعتباری و قرانونی

که مشروعیت و اعتبار نها ،به وضع و اعتبار و تحویب محافل قانونگذاری است».
معیارهای تشخیص حق طبیعی
از هملۀ دشواریهای حوزۀ حق و قانون تشخی
طبیعی وتشخی

و تعیین حق است ،البته بین تعیین حرق

ن تفاوت وهود دارد ،زیرا تعیین و تحدید حدود و ارائرۀ شراا

هرای

حق ،از ااتیارات شارع ،عقل و قانونگذار است و این مبادی هستند که مریتواننرد حرق را
تعیین کنند و نگونه که شایسته است ،بشناسانند ،اما تشخی

حق طبیعی در مرحلۀ واقرع

و عمل صورت میپذیرد و به نحو عینی به دارندۀ حق منتسب میشود.
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از نگاه فاربی هر دو مسئله از مشکالت حوزۀ حقوق و قانون بهشمار میروند ،چرون از
یک سو هم تعیین و هم تشخی

حق ،از عناصر اساسی مدینۀ فاضله است و از دیگر سرو

رسیدن به معیار و دستیابی به قانون کلی در تمام موارد حق که بتوان ن را چارچوبی بررای
معرفت حق قرار داد ،امرری سرهل و سران نیسرت (فرارابی .)242 :2131 ،در عرین حرال
می توان با توهه به برای اصول و قواعد به معیارهایی از حق طبیعی رسید کره از تجزیره و
تحلیل عبارات و تحریحات فارابی استفاده میشوند.
اصل اول :موافقت با مقصد شریعت

مقاصد شریعت ،بهعنوان فلسفه و زیربنای قانونهای شرعی شنااته میشوند ،ایرن اهرداف
در قرائت مشهور عبارتند از حف نفس ،دین ،نسل ،نسرب ،مرال و عقرل و در تعریر

ن

گفتهاند« :المراد بالمقاصد الشرعیه ،الغایه منها و االسرار التی رمی الی الیهرا الشرارع الحکریم
عند تقریره کل حکم من احکامه» (الفاسی.)3 :2111 ،
فارابی نیز در تعری

اود از فقه به اصل لزوم تطابق یافتههرای اسرتنباطی برا غررض و

مقحود واضع شریعت تأکید میکند و با اشاره به یک قانون کلی ،ضرورت این تطابق را در
همۀ موارد که از هملۀ نها حقوق طبیعی است ،مورد توهه قرار میدهد و میگوید:
«هی التی یقتدر اإلنسان بها علی أن یستخرج و یستنبط صحة تقدیر شیء شیء ممّا لم
یصرَّح واضع الشریعة بتحدیده عن األشیاء التی صرَّح فیهاا بالتقادیر و تصاحیل ذلاک
بحسب غرض واضع الشریعة بالملَّة بأسرها التی شرَّعها فی األماة التای لهام شارَّعت»
(فارابی.)32 :2138 ،

همانگونه که در تعبیر مشابهی ،این مضمون را چنین بیان میکند:
«هی األخذ بما صرَّح به فی الملَّة واضع ها من األشیاء العملیة الجزئیة مسلَّمة ،و یلتم
أن یستنبط عنها ما لم یتفق أن یصرَّح به ،محتذیا بما یستنبط من ذلک حذو غرضه بماا
صرَّح به» (فارابی.)212 :2141 ،

بر این اساس فارابی فقه و قانونگذاری را علم به ماورای نحوص و تحرریحات شرارع
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میداند و عمل استنباط را نوعی «تقدیر» و تعیین میزان برای موضوعات و مقرررات حراکم
بر نها میشناساند که از تحریحات و تقدیرات شارع استفاده میشود .امری که شکلگیرری
صحی

ن ،به دو شرط اساسی منوط است :نخست) استنباط مبتنی برتحدید و تقدیر شرارع

است و نچه در نحوص دینی وسنّت الهی تأکید شده است ،مبنرای احکرام و موضروعاتی
قرار میگیرد که محرح در شریعت نیستند؛
دوم) مالحظه و اعتبار غرض و مقحد واضع شریعت ،بر این اساس نچره قانونگرذار و
مستنبط اعتبار میکند ،نباید با روح شرریعت و حکمرت و محرلحت ن در تضراد باشرد و
مقاصد شارع ،بهعنوان معیار و ضابطۀ ادشهناپذیر در همرۀ زمینرههرا ،از هملره در تعیرین
احکام و حقوق پایه و اساس استنباط و تححیل حکم قرار میگیرند؛
سوم) در سلسلهمراتب استنباط احکام و تحدید حدود موضوعات فقهی ،تحرریحات و
تقدیرات شارع مقدم است ،بنابراین در هایی که ن

و تحریحی وهود داشته باشد ،مقردم

برر اسرتنباط و تححرریل حکرم ،از ادلررۀ غیرمحررح اسررت و بایرد ابترردا مسرتند قانونگررذار
منحوصات شریعت باشد و در مرحلۀ بعد و در صورتیکره دسترسری بره حکرم از طریرق
نحوص دینی ممکن نباشد ،الزم است با عنایت بره مقحرد و مالحظرۀ هردف شرارع (کره
مقتضی طبیعت حکم و انشای ن است) به قانون دست یافت.
اگرچه فارابی ،موزههای حق طبیعی را با صراحت بیشتر در زمرۀ مسرائل «علرم مردنی»
مطرح میکند و مینویسد:
«موضوع بحث علم مدنی ،بررسی در اصناف گوناگون افعرال ،رفتارهرا ،شرریعت و
قوانین حاکم بر هامعه ،ملکات ،ااالق ،و طبایع فطری است که افعال و سنتها از
نها سرچشمه میگیرند و نیز بحث میکند از غایات و مقاصدی که افعال بهمنظرور
رسیدن به نها صورت میپذیرند» (فارابی.)82 :2113 ،

چنانکه روشن است ،طبیعت فطری و ثابت بالذات در هر انسانی بهطور فطری و طبیعی
ااستگاه محکمی برای قانونها و سنتهای مقرر و حراکم برر زنردگی انسرانهاسرت و در
ارتباط با این اصل الزم است دو فرض را در نظر بگیریم:
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نخست) فطرت و طبیعت انسانها حامل محال و اقتضائات است که احکرام و قروانین
حقیقی و الهی ناظر به نها وضع و اعتبار میشود ،چنانکه عالمان اصول فقره ،ایرن معنرا را
تحت عنوان تبعیت احکام از محال و مفاسد مطرح کردهاند .به بیران عالمره حلری« :و ألنّ
عادۀ الشرع عدم إاالء الحکم عن المحال و الحکم ،فإنّ األحکرام إنّمرا شررّعت لمحرال
العبید» (عالمه حلی ،2413 ،ا  )313 :1و بسیاری دیگر هم تبعیت اصل حکرم و قرانون از
محلحت و مفسدۀ واقعیه و هم تبعیت قیود و شرروط و ااتحاصرات حکرم از محرال را
مورد تأکید قرار دادهانرد (صردر13 :2412 ،؛ وحیرد اراسرانی ،2418 ،ا 41 :4؛ روزدری،
 ،2421ا 11 :1؛ دربندی ،بیترا ،ا  )211 :1و براری اهرل تحقیرق ماننرد شریخ مرتضری
انحاری ،با قرائت دیگری از این مسئله ،از محلحت و مفسده به ههت حکم تعبیر کردهاند
و در تبیین و استدالل اود گفتهاند« :پیش ازتعلق حکم به فعل قدرت نسربت بره ن شررط
است و بهعبارت دیگر "بأنَّ القدرة مأخوذة فی نف

الفعل قبال لحاو الطلاب فای األحکاام

الشرعیّة"زیرا از نگاه عدلیه ،احکام شرعی تابع صفات و ویژگیهای نشانگر حسرن و قرب
احکام و افعال موضوع نها هستند ،بر این اساس ترا زمرانی کره حکرم پسرندیده و حسرن
نباشد ،متعلق طلب قرار نمیگیرد و بین قدرت بر فعل ،حسن فعرل و مطلوبیرت ن رابطرۀ
اس ناگسستنی حاکم است» (انحراری ،2181 ،ا  .)114 :2طبرق ایرن مروزه ،محرلحت و
مفسده غازی برای احکام و قانونها و ااستگاه نها بهشمارمی یند؛
دوم) انسان در افعال اود غایات و مقاصدی را دنبال میکند و قانون غایتمندی بهطرور
عام و غایتمداری انسران در افعرال ارود بره نحرو اراص از کهرنتررین مسرائل عرصرۀ
انسان شناسی فلسفی در حکمت اسالمی است ،اگر بگوییم تراریخ ن بره نخسرتین مراحرل
ظهور و بروز فکر فلسفی در دنیای اسالم بازمیگردد ،سخنی بیراهه نگفتهایم و ریشرههرای
این مبحث را در این عبارت فارابی مالحظه میکنیم.
این در حالی است که اغلرب صراحبنظرران فقره را بره اسرتظهار و اسرتنباط از ظراهر
نحوص دینی منححر دانستهاند و در تعری

ن گفتهاند« :العلم باألحکاام الشارعیة الفرعیاة

عن أدلتها التفصیلیة» (احسایی )14 :2422 ،و به بیران میردامراد« :الفقاه هاو العلام باألحکاام
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المستنبطة من االدلَّة التَّفصیلیة المختلفة النَّسبة إلی خصوصیّات االحکام بما های مساتنبطة مان
تلک االدلَّة التَّفصیلیّة» (استر بادی .)12 :2113 ،اما اینکه فقره ،تححریل حکرم از تقردیرات
نحوص شرعی با توهه به مقاصدشریعت باشد ،دیدگاهی اسرت کره فرارابی بنیران نهراد و
بعدها برای از فقیهان اهل سنت به ن متمایل شردهانرد (هروینی83 :2248 ،؛ ابرنعاشرور،
12 :2138؛ ریسونی .)222 :1221 ،البته این دیدگاه با انتقادهایی مواهه است که های بحث
ن در مقالۀ مستقلی اواهد بود؛
اصل دوم :وحدت حق طبیعی

حق در موقعیت طبیعی اود یکی بیش نیست ،نمیتوان برای موضروع واحرد از یرک حیرث و
ههت احکام متعدد را در نظر گرفت ،اگرچه ههات موضوعات و تعلقات نها گوناگون اسرت و
به اعتبار تعدد و تکثر نها ،حقوق و قانونها نیز متکثر و متعدد اواهند بود .تأکید برر ایرن اصرل
بنیادین در فلسفۀ حق فارابی ،از یافتههای مهم اوست که اساس و احوصیت ذاتی حرق طبیعری
را تبیین میکند ،راهبرد وی به این قاعده ،از طریق کشر

و تجزیرهوتحلیرل مناسربت قهرری و

فطری بین حکمت و شریعت و موضوع نهاست ،زیرا در اندیشۀ وی حق و قانونی کره عقرل و
حکمت ارائه میدهند ،همان اواهد بود که زبان و بیان شریعت ،در صردد اظهرار و تفحریل ن
است .مسئلهای که فارابی در ثار مختل

اود به ن اهتمام ورزید و به لحرا هایگراه و ارزش

فلسفی و مدنی مسئله ،بر ارتباط ن با نظام هستی تأکید میکند .در اندیشۀ فارابی حقوق طبیعری
سرچشمههای ثابت و الیتغیر دارنرد ،برهگونرهای کره ایرن ااسرتگاه دچرارهیچگونره تحرول و
دگرگونی نمیشود ،و از قواعد و قانونهای ثابت تبعیت میکند .نکتهای که نبایرد از نظرر پنهران
داشت ،این است که در فلسفۀ فارابی ،ثابت بودن حق طبیعی با پویرایی ایرن حرق یکری دانسرته
شده است ،برای روشن شدن عمق دیدگاه وی و ابعاد ن در این زمینه ،باید به مبانی فکرری وی
دربارۀ ماهیت حقوق طبیعی توهه کنیم.
فارابی معتقداست که اگر بنیان هامعه بر فضیلت باشد ،تباین و فساد از این هامعره دور
میشود .زیرا غرض در فضیلت یک چیز است ،ایری که بهمنظور اود ن طلب مریشرود،
نه اینکه دستیابی به ن ،برای رسیدن به امر دیگری باشد .وحدت در ایر و فضریلت سربب
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میشود که مطالبات افراد نیز یکی باشد ،یک راه را در پیش میگیرند و عیناً یرک مقحرد را
دوست می دارند .تا زمانی که غرض واحدی دارند ،به فکر از میان بردن هرم نیسرتند ،زیررا
نزاع و فساد در صورتی اتفاق میافتدکه اواستهها متعدد و اغراض در تضاد و تباین باشند.
پیامد این تفاوت ااتالف در تحرفات و مدااالت افراد یک هامعره اسرت .و اارتالف در
اغراض و رمانها ،موهب هدایی در راه و روشها نیز اواهد شد (فارابی.)222 :2132 ،
اما اگر اساس هامعه بر کسب درامد ،همکاریهای بازرگانی و دادوسرتد فیمرابین اسرتوار
باشد ،بهطور قهری هر یک از طرفین معامله بهدنبال افزون کردن بهررۀ ارود اسرت ،و طررف
مقابررل او نیررز چنررین تالشرری را اواهررد داشررت و ایررن رویّ ره موهررب بررروز مناقشررات و
چنددستگیها اواهد شد ،چون غرض و مقحد واحدی در بین نیست (فارابی.)222 :2132 ،
فارابی بر این باور است که در وضع قانونها ،توزیع حقوق و برقراری عردالت بره هرر
میزان که به طبیعت انسانها نزدیکتر باشیم و از اغراض غیرطبیعی فاصله گرفتره شرود ،در
این زمینهها واقعبینتر هستیم و در مقابل به مقدارف فاصلهای که از طبیعت فرد و اهتمراع
داریم ،از واقعیتها نیز دور و دچار منازعات اواهیم شد ،اما نچه موهب حف این معیرار
میشود اغراض و اواستههای افراد یک هامعه است .وی در این زمینه میگوید:
« حق ،غرض و مقحود در هر امری است ،همچنین ایر و فضیلت ،دو نفرر کره طالرب
حق باشند و عالم به مطلوب اود باشند ،دچار ااتالف نظر نمیشوند و در مسیر غیرحق و
فضیلت گام برنمیدارند» (فارابی)222 :2132 ،
و از این مبنای اود قاعدهای را استنتاا میکند که حاکی از زیربنا بودن حقروق طبیعری
نسبت به سایرحقوق است و میگوید:
« ألنَّ فی النف

طلب الحقَّ طبعاً و إن کانت تقصّر عنه .أ التری أنَّاک لاو قادّرت کالَّ

واحد منهما بفضیلة الحقَّ و العلم لکان مقرَّا بها عالما بها و إن کان ال یستعملها لنقصه و
العوارض الالحقة له» (فارابی)222:2132،
اصل سوم :انطباق با فطرت سلیمه

بر اساس نظریۀ فارابی فطرت دمی در حد ذات اود بهگونهای عمل میکند که یا بهسروی
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فضیلت حرکت میکند یا در پی کسب ملکات فاضله برمی ید و از این نظر ،حرکت قروای
نفس در ههت فضیلت بهمراتب سهلتر و سانتر از حرکت نها به سمت و سروی رذایرل
است (فارابی .)32 :2181 ،برای در تفسیر این نظریۀ فارابی ،فطررت را اسرتعداد تححریل
حکم و نیروی تمیز بین حق و باطل دانستهاند ( لیاسین.)132 :2421 ،
فارابی معتقداست« :همۀ انسانها بهطور فطری برای ادامرۀ حیرات و بررای رسریدن بره
کماالت برتر ،نیازمند مقدمات و تمهیداتی هستند که هرر یرک برهتنهرایی از عهردۀ فرراهم
سااتن نها برنمی یند ،بلکه همگان نیازمند تواناییها و امکانات یکدیگرند ،به همین دلیرل
انسان هز از طریق شکلگیری هوامعی که همدیگر را یاری میکنند ،توان رسیدن به کمالی
که فطرت طبیعی او در پی ن است را نخواهدداشت» (فارابی.)221 :2131 ،
وی در عین تأکید بر فطری بودن حق ایجاد مدینه و تشکیل همعیتها بررای تعراون و
همکاری با یکدیگر ،بر این باور است که:
«ایر برتر و کمال نهایی صرفاً در پرتو زندگی اهتماعی تمامعیار و کامل دسرتیرافتنی
است .اهتماع ناق

زمینهساز ایر و کمال نیست ،و از نجا که ایر با اراده و ااتیار قابرل

تححیل است و در مقابل شرور نیز تابع اراده و اواست دمیان اسرت ،ایرن امکران وهرود
دارد مدینه (با انحراف از مسیر فطری و انسانی اود) بهدنبال دستیابی به غایرات و مقاصرد
ناشایست باشد ،بنابراین هر مدینهای ممکن است به سعادت دست پیردا کنرد (و ایرنگونره
نیست که وهود مدینه الزاماً مستلزم سعادت باشد) و مدینهای که تعاون و همکاریهای ن
برای سعادت باشد ،مدینۀ فاضله است (فارابی.)221 :2131 ،
و مدینۀ فاضله شبیه بدن کامل و سالم است ،بدنی که همۀ اعضای ن به یکردیگرکمک مری
کنند تا حیات و زندگی حیوانی به کمال برسد و همانگونره کره اعضرای بردن برهطرور فطرری
متفاوت و مختل

هستند «و کذلک المدینة ،أجزاؤها مختلفة الفطارة ،متفاضالة الهیئاات» ( فرارابی،

.)221 :2131
با این تفاوت که« :اعضای بدن افعال اود را به نحو طبیعی انجام میدهند و هیأتهرای
نها نیز بر اساس قوای طبیعی ن شکل مریگیرنرد و اهرزای مدینره اگرچره طبیعری بررای
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مدینهاند ،اما هیأتها و ملکاتی که افعال اود را بهواسطۀ نها سامان مریدهنرد نره طبیعری،
بلکه ارادیاند» (فارابی.)221 :2131 ،
از نگاه فارابی هامعه در حالت طبیعی و فطرری ارود ،یعنری در وضرعیتی کره حقروق
فطری اهزای ن رعایت شود ،اینگونه وص

میشود:

« علی أن أجزاء المدینة مفطورون بالطبع بفطر متفاضلة یصلل بها انسان النسان ،لشایء
دون شیء .غیر أنهم لیسوا أجزاء المدینة بالفطر التی لهم وحدها ،بل بالملکات االرادیاة
التی تحصل لها ،و هی الصناعات و ما شاکلها و القوی التی هی أعضااء البادن باالطبع،
فان نظائرها فی أجزاء المدینة ملکات و هیئات ارادیة» (فارابی.)223 :2131 ،

اما در عینحال فطرت انسان فعّال مایشاء نیست و یافترههرا و کارکردهرای ن برهطرور
مطلق ایمن از اطا نیستند ،چنانکه فارابی در اشاره به این معنا میافزایرد« :انسران ،از غراز
فرینش اود کمال فطری ندارد ،اینچنین نیست که تفاوتی در بین انسانها وهرود نداشرته
باشد و همگان در افعال ،سیرت و ااالق اود بر اساس عدل و انحاف رفتار نمایند و میرل
به افراط و تفریط نداشته باشند و برای از اضداد برایشان غالب است ،زیرا فطرت (ماهیت
وحقیقت بسیط نردارد) و از متضرادهایی شرکل گرفتره اسرت کره ترألی

و همراهنگی برا

محوریت اهتماع این تضادها را در هم میشکند ،اگر فطرت و طبیعت ن تنها باشند ،هرگز
به هماهنگی نمی رسند ،زیرا عناصر سازندۀ فطرت فاصلۀ بسیار با یکدیگر دارنرد ،امرا ایرن
اهتماع قسری و نااواسته نیز فطرت را ازتضادها و نفرتها در امان نگه نمریدارنرد ،بلکره
کموبیش تنشهایی بروز و ظهور میکنند که موهب عدم اعتدال در فرینش ن میگردنرد.
فطرت به میزانی که از منافرت و تنش براوردار نباشد ،نزدیکترر بره اعتردال اسرت و بره
میزانی که منافرت بیشتری داشته باشند ،از اعتدال دورتر است ( »...فارابی.)222 :2132 ،
کارکرد فطرت در حوزۀ حکمت عملی ،و از ایرن روزنره در حقروق و اارالق پرس از
فارابی ،برای نخستین بار در تفکر فلسفی ااوان الحفاء بهصورت هدی تری ظهور و برروز
یافت (ااوان الحفاء ،2118 ،ا .)112 :1

حق طبیعی در اندیشۀ فارابی 37 

حقوق بنیادین طبیعی
با شکل گیری طبقات مختل

اهتماع و تمایز طوای  ،اقوام و ملل گونراگون از یکردیگر و

پررنگ شدن مرزهای منافع قبایل ،مدینهها ،نسلهرا و امرتهرا ،رونرد ظهرور و برروز روح
سلطهطلبی ،غلبهگرایی ،زیادهاواهی و هراومرا در روابط اقتحادی و اهتماعی نیز شدت
میگیرد ،بلکه به نروعی برا توهره بره تفراوت مطالبرات ونیازمنردیهرای طبقرات اهتنراب
ناپذیراست ،فارابی این مقدار را وابسته به طبیعت هامعه دانسته است و مینویسد:
«فینبغی بعد ذلک أن یتغالبوا و یتهارجوا» (فارابی.)231 :2131 ،

فارابی با رسیدن به این مرحله از اندیشۀ مدنی دربارۀ طبیعت هوامع گوناگون ،ارود را
در برابر این سؤال میبیند که یا میتوان مطالبات و منازعات متنوع و گوناگون را بره چنرد
اصل بنیادین بازگرداند؟ یا میتوان گفت که اعتبارات در زمینۀ حقوق و قرانونهرا از چنرد
اصل ثابت و الیتغیر سرچشمه میگیرند؟
وی بر این باور است که همۀ منازعات اهتماعی و مرافعات انسانی ،در واقع به گروهی
از حقوق طبیعی و ثابت برمی گردد کره هرر اهتمراعی نراگزیر از داشرتن نهاسرت و بررای
استیفای نها تالش میکند و در برابر تجاوز و تعدی نسربت بره نهرا ایسرتادگی مریکنرد،
حقوقی که با طبیعت زندگی انسان در هم تنیده شدهاند ،بلکه همراه با حیات دمی بهوهود
مدهاند ،بهگونه ای که حیات را بدون این حقوق معنایی نیست .وی در اشاره به تعداد نها
مینویسد:
« و األشیاء التی یکون علیها التغالب هی السالمة و الکرامة و الیسار و اللذَّات و کل ماا
یوصل به إلی هذه» (فارابی.)231 :2131 ،

بر این اساس میتوان در یک دستهبندی کلی حقوق بنیادین طبیعی را اینگونه برشمرد:
نخست) حق سرالمت و بهداشرت؛ دوم) حرق کرامرت؛ سروم) حرق رفراه؛ چهرارم) حرق
براورداری از لذتها؛ پنجم) حق استفاده از روشهرای دسرتیابی بره حقروق .بره تناسرب
مبحث در ادامه ماهیت هر یک از این حقوق و چگونگی طبیعی بودن نها را از منظر فارابی
بررسی کردهایم.
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از نگاه فارابی طبع زندگی مدنی بهگونه ای است که هر قشرری در پری تححریل منرافع
اود ،بلکه بهدنبال ن است تا نچه دیگران دارند را از دسرت ایشران در ورد و از ن ارود
سازد ،سرشت نفعطلب و فطرت سودگرای انسانها را نمیتوان از ایشان سلب کرد ،امرری
که گاه در طبع انسانهاست و گاه در طبع طوای  ،چنانکه در اشاره به این معنا میافزاید:
« و هذه األشیاء هی التی فی الطبع ،إما فی طبع کل انسان أو فی طبع کل طائفة ،و های
تابعة لما علیه طبائع الموجودات الطبیعیة» (فارابی.)231 :2131 ،

بر این اساس حقوق یادشده و منازعه و مسابقه برای براورداری از نها ،دو سرچشرمۀ
اصلی دارد که هر دو علت پیوندی ناگسستنی با طبایع موهودات طبیعی و مناسبات حراکم
بر عالم طبیعت دارند :ااستگاه نخست ،طبع و سرشت هرر انسران اسرت و ااسرتگاه دوم،
سرشت و فطرت هر طایفهای ازطوای

مختل  .دمی هم به لحا فردی و هرم بره لحرا

همعی به گونهای فریده شده است که نمیتواند از این حقوق بنیادین چشمپوشی کند ،اگر
اود او به این فکر بیفتد و ارادۀ سلب کرامت ،رفاه ،سالمت و سرایر حقروق اساسری را از
اود کرده باشد ،هامعه و طایفهای که در میان ایشان زندگی میکند ،مرانع اواهنرد برود و
برعکس اگر همع نسبت به چنین موردی اراده داشته باشند ،اود فرد ن را قبرول نخواهرد
کرد.
نچه در این قسمت از گفتههای فارابی اهمیت دارد ،چگونگی ذاتی بودن این حقروق و
کیفیت ارتباط نها با هریان امور عالم تکوین و موهرودات طبیعری اسرت .اگرچره در ایرن
مقطع سخنی در این زمینه به میان نیاورده و صرفاً اشارت گذرایی به این معنا کررده اسرت،
از بررسی ثار و افکار فارابی چنین برمی ید که مطلوبیت و هرذابیت ذاتری و طبیعری ایرن
دسته از حقوق ،در ایریت و موهودیت و سعادت دانستن براورداری از نها ریشه دارد و
از این ههت ،باورها و دانستههای انسان در حقانگاری حقوق ریشهای و بنیادین نقش ایفرا
میکند (فارابی .)213 :2131 ،فارابی نظریۀ اود پیرامون هر یک از حقوق الیتغیر طبیعی را
نیز بر این اساس استوار کرده است ،از همله حق بر سالمتی در پیوندی ناگسستنی برا حرق
حیات قرار دارد و از سوی دیگر ،با حق بهداشت و ترأمین اهتمراعی گرره ارورده اسرت.
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عالوه بر این ،حق بر محیط زیست سالم که در نسل هدید حقروق بشرر قررار دارد نیرز ،از
سرچشمۀ حق بر سالمتی سیراب میشود .به اینترتیب حق بر سالمتی را مریتروان حلقرۀ
ارتباط نسل های مختل

حقوق بشر قلمداد کرد (زمانی .)12 :2183 .حقی کره در اعالمیرۀ

ههرانی حقرروق بشررر چنرین تعریر

شررده اسرت« :هررر انسررانی سرزاوار یررک زنرردگی بررا

استانداردهای قابل قبول برای تأمین سالمتی و رفراه ارود و ارانوادهاش ،از هملره ترأمین
اوراک ،پوشاک ،مسکن ،مراقبرت هرای پزشرکی و اردمات اهتمراعی ضرروری اسرت و
همچنین حق دارد که در زمانهای بیکاری ،بیمراری ،نقر

عضرو ،بیروهگری ،سرالمندی و

فقدان منابع تأمین معاش ،تحت هر شرایطی که از حدود ااتیار وی اارا اسرت ،از ترأمین
اهتماعی بهرهمند گردد» (اعالمیۀ ههانی حقوق بشرر ،مرادۀ  )13و در مرادۀ  14کنوانسریون
حقوق کودک و مادۀ  22منشور اهتماعی اروپا به رسمیت شنااته و بر ن تأکید شده است.
فارابی در تبیین هایگاه حق برارورداری از سرالمت و بهداشرت ،نها را از حقروق طبیعری
عموم انسانها دانسته است و مینویسد« :فإنّ لکلّ واحد من أهل المدینرۀ قسرطا مرن هرذه
الخیرات مساویا الستئهاله» (فارابی )32 :2132 ،و هر کس نظر بره اهلیرت و وضرعیتی کره
دارد ،بدون ااتحاص از این حقوق بهرهمنرد اسرت و همچنرین حرق برارورداری از رفراه
وکرامت.
عدالت بنیادین
بر اساس نچه گذشت انتظار این است که به دیدگاه فارابی دربارۀ ضمانت اهرایی حقروق
طبیعی اشاره کنیم .از بررسی ثار چنین استفاده میشود که از نگاه فارابی ،عردل و گررایش
فطری به ن در نهاد و هان دمی های دارد و امری طبیعری اسرت و در عرینحرال تحقرق
عدالت درگرو روح همعی سلطهطلبی و غلبه برر باطرل اسرت (فرارابی .)231 :2131 ،امرا
مقبولیت فطری احقاق حق و باطلستیزی را به دو شرط اساسی منوط میداند:
نخست نکه) مقحد اهرای عدالت طبیعی فضیلت باشد .لذا در تعری

عدل مینویسد:

« العدل و هو استعمال اإلنسان أفعال الفضیلۀ فیما بینه و برین غیرره ،أی فضریلۀ کانرت» ( ل
یاسین132 :2423 ،؛ فارابی.)34 :2132 ،
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دوم نکه) موضوع عدالت و محور ن تحقرق ایرر و نیکری باشرد ،نره تررویج شرر و
ناپسندی ،چنانکه در اشاره به این مهم میگوید« :العدل ،قسمة الخیرات المشترکة التای ألهال
المدینة علی جمیعهم ،م من بعد ذلک فی حفظ ما قسّم علیهم» (فارابی.)34 :2132 ،
بر این اساس ،عدالت ابتدا با تقسیم و توزیع ایر مشترک بین اهل مدینه (بهگونهای کره
همگان از سهم اود براوردار باشند) شکل میگیرد و در ادامه با حف و صریانت از نچره
محقق شده است ،استمرار مییابد و به سرانجام می رسد و در هر حال میل و گرایش انسان
به این احوصیات و عدالتی که از این امتیازات براوردار باشد ،امری طبیعی است.
فارابی فلسفۀ عدالت را توزیع دستاوردهای مدینه بر اساس اهلیت و استحقاق مریدانرد
و مینویسد« :العداله مؤ ره النها ملکه تقسط الشیء باساتحقا » (فارابی،المنطقیرات :2422،ا
 )123 :2و در عینحال دادگری را از ذاتیات و ارکان رمانشرهر دانسرته و در تحلیرل ارود
معتقد است که هر شهروندی به بهره و نحیب اود از حق و ایر ،حسب استحقاق دسرت
مییا بد،کم و زیاد در براورداری از حق ظلم و بیدادگری است ،نق

در حق ستم برر وی

و زیادت در ن ستم بر هامعه است (فارابی )1 :2132 ،و عردالت عرالوه برر توزیرع حرق،
فلسفه و مبنایی دارد که طبق ن فررد براروردار از حرق ،برهطرور ذاتری در برارورداری و
استفاده از حق اود ،الزم است منافع رمانشهر را در نظر بگیرد و در غیر اینصورت منشرأ
ضرر و زیان نسبت به ن نباشد و مینویسد:
«ثمّ ینبغی أن یکون ما یعود علیه هو فی ااصّۀ نفسه إمّا نافعا للمدینۀ و إمّا غیر ضارّ لهرا
و المخرا عن ید نفسه أو عن ید غیره [قسطه من الخیرات] متی کران ضرارا بالمدینرۀ کران
أیضا هائرا و منع منه» (فارابی.)31 :2132 ،
نسبیت حقوق طبیعی
از نگاه فارابی ،چند عامل اساسی موهب نسبی بودن وابستگی هوامع به قانونها و حقروق
اعم از طبیعی و اعتباری است:
نخست) محیط زندگی و شرایط زیستی انسانهرا ،مهرمتررین عامرل تفراوت ایردههرا و
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تمایالت دمیان اس ت و این تمایز در تعلقرات و عالیرق محیطری موهرب شرده اسرت کره
ویژگیهای ااالقی و دلبستگیهای نان به قانونها نیز مختل

باشد .چنانکه میگوید:

«المساکن قد تولَّد فی أهلها أخالقا مختلفة مثال ذلک أنَّ مساکن الشاعر و الجلاود فای
الصحاری تولَّد فی أهلها ملکات التیقَّظ و الحزم ،و ربما یزداد األمار فیاه حتای یولَّاد
الشجاعة و اإلقدام ،و المساکن المنیعة و الحصینة تولَّد فی أهلها ملکات الجبن و األمان
و التفزَّع فواجب علی المدبّر ان یراقب المساکن و لکن ذلک بالعرض و ألجال أخاال
أهلها و علی سبیل االستعانة فقط» (فارابی.)42 :2132 ،

دوم) انواع مدینهها و همعیتها؛ تنوع و تکثرر مدینرههرا و گونراگون برودن اقسرام ن،
موهب ااتالف در نوع نگاهها به حقوق طبیعی است و این امر موهب میشود کره روزنرۀ
نگاهها به این مقوله ،متفاوت و مختل

باشد.

از نگاه فارابی ،مدینه شاید از نوع «ضروریه» یا «فاضله» باشرد .شرهروندان ضرروریه در
پی نند که به ضروریات اولیه در زندگی مدنی دست پیدا کننرد ،امروری کره صررفاً شرامل
استمرار نسل انسان ،گذران زندگی و حف حیات است .در مقابل شهروندان مدینۀ فاضرله،
تعاون و همکاری دارند تا برترین فضیلتها را بهدسرت ورنرد ،فضریلتهرای مربروط بره
وهودانسان ،قوام زندگی ،معیشت و حف حیرات (فرارابی .)43 :2132 ،وی در توضری و
تفسیر این معنا میگوید:
«در این میان طبقهای بر این باورند ،فضیلت برتر استفادۀ بیشتر از لذتهاسرت؛ طبقرۀ دیگرر
فضیلت را در رسیدن به رفاه و سایش معنا میکننرد؛ طبقرۀ سروم ن را در همرع برین لرذت و
سایش هستوهو مینمایند ،اما سقراط و افالطون و نیز ارسطو برای انسان دو نوع زنردگی در
نظر میگیرند :نخست؛ زندگی مبتنی بر اوردن و شامیدن و چیزهرایی کره در زنردگی روزمرره
نیازمند نها هستیم؛ دوم؛ زندگی ذاتی انسان که در استمرار اود قرائم بره ذات اسرت و نیازمنرد
استفاده از امکانات بیرون از ذات انسان نیست که حیات ااروی است  ...در نگراه ایشران مدینرۀ
فاضله رمانشهری است که شهروندان ن ،در پی دستیابی به کمال اایر و سعادت نهاییانرد ،لرذا
الزم است براالف دیگر مدینهها ،از فضیلتهای الزمۀ این غایرت و مقحرد براروردار باشرند،
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زیرا مدینه که اهل ن اهتمام اود را منححر در تححیل لذتها نمودهاند ،اود را نیازمنرد همرۀ
فضیلتها نمیدانند ،شاید اود را نیازمند هیچ فضیلتی نبینند ،بهطبیعی عدالت مرورد نظرر ایشران
نیز ،بر پایۀ فضیلت استوار نیست و در اهتماع اود ،به حاکمیت شبهعدل کره در واقرع عردالت
نیست ،اکتفا میکنند» (فارابی.)43 :2132 ،
چنانکه از این عبارت استفاده میشود ،نوع نگاه هوامع و حکومتها به اهرداف و مقاصرد
نها در تعری

فضیلتها و ارزشهای مدنی و حقوق ذاتی و اکتسابی مؤثر است و هامعرهای

که هدف اود را رسیدن به لذتهای حسی میداند ،حقوق طبیعی اود را نیز از همین روزنه
میبیند و بر اساس معیارهای حسی سنجشپذیر میداند یرا هامعرهای کره رفراه و سرایش را
رمان اود میداند و به چیزی ورای ن باور ندارد و حقوق ارود را نیرز در همرین محردوده
تعری شدنی میداند و این نسبیت بر همۀ دیدگاه هرا سرایه افکنرده اسرت کره نروع نگراه بره
مقحدحیات زندگی فردی و مدنی در معناداری حق طبیعی نقش انکارناپذیری دارد.
رابطۀ طولی انواع حقوق طبیعی
از نگاه فارابی شناات هایگاه حقوق ،بدون توهه به ساحت مدینۀ فاضرله نراممکن اسرت،
وی باور داشت که مدینۀ فاضله بازتابدهندۀ باالترین مقیاس از حق است و مدینره از ایرن
منظر به بدن کامل و براوردار از سالمت شباهت دارد و در پرتو این مقایسه مریتروان بره
اندامواره ای از مدینه و حقوق حاکم بر ن فکرکرد ،بدنی کره همرۀ قروا و اعضرای ن مری
کوشند زندگی ظاهری انسان به کمال برسد و از روند تکاملی محافظت میکنند ،همانگونه
که اعضای بدن متنوع هستند و بهطور فطری قوای گوناگونی دارد که هر یک تحت ریاست
قلب ،وظای

ذاتی و تکامل سااتاراود را انجام میدهند ،بعضی در منزلت برتر و حاکم و

بعضی دیگر در منزلت کمتر و فرمانبرند ،مدینۀ فاضله نیز در شاکله و سااتار اود از نظرم
طولی براوردار است و در این نظم ،اهزای مختل الفطرهای نقش ایفا میکنند و بر اسراس
فطرت ذاتی هامعه ،هایگاه و منزلت اشخاص و طبقات نیز متفاوت است .تفاوتی که نره از
امور اکتسابی ،بلکه از درون و ذات هامعه برمیایزد ،همانند نچه در سرااتار بردن اتفراق
میافتد ،با این تفاوت ،فعالیت قوای بدنی و حف سااتار ن بهصورت کامالً طبیعی انجرام
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می پذیرد ،اما اهزا و ارکان مدینۀ فاضرله ،در عرین فعالیرت طبیعری و فطرری ،از ملکرات و
هیآتی براوردارند که موهب میشوند تا نچه در مدینه صورت می پرذیرد ،بریش از نکره
تحت تأثیرطبیعت قرار گیرد ،متأثر از اردۀ زاد و ااتیار ارکان باشد (فارابی.)223 :2131 ،
فارابی ،در عین اهتمام به نقش اراده در تححریل مراترب اهتمراعی و حقروق مکتسربه،
نچه در این مرحله اتفاق میافتد را برااسته از بنیانهای فطری و طبیعری دانسرته اسرت و
اهلیتها و وضعیتهای اشخاص و طبقات را مبتنی بر امور ذاتی تفسیرپذیر میداند و همۀ
مراتب ،حق را طبق این اصل تجزیهوتحلیل میکند و در اشاره بره دسرتاورد ارود در ایرن
زمینه که بر اساس ن انسان از غاز موهودیت اود از یک توانایی ذاتی براوردار است که
تححیل ن اکتسابی نیست و به موزات این توان و قابلیت ،از حقوق ذاتی بهرهمند اسرت و
مینویسد:
«هی القوه التی یفطر علیها االنسان من اول وجوده فلی

الای االنساان اکتساابهاا»

(فارابی32 :2181 ،؛ التنبیه علی سبیل السعاده)3 :2132
بارزترین ویژگی این قابلیت و توانایی ذاتی ن است که زیرساات اراده و انتخابهرای
انسان بهشمار می ید و از این حیث ،مقدم برر اراده و اواسرت اوسرت ،چنانکره در تعبیرر
فارابی از این واقعیت میاوانیم:
« ان االشیاء التی توجد لالنسان بالطبیعه و الفطره تتقدم فای الزماان االراده واالختیاار»
(فارابی ،السیاسه المدنیه)34 :2113

بر این اساس نچه انسان بهصورت طبیعی و فطری از ن براروردار اسرت ،بره لحرا
زمانی و تاریخی زیرساات دستاوردهای ارادی و ااتیراری در همرۀ حروزههرای فرردی و
اهتماعی بهشمار می ید.
نتیجهگیری
فارابی در رویکرد متفاوتی به حوزۀ حق بهویژه حق طبیعی ،ماهیت این دسرته از حقروق را
نه از هنس اعتباریات قانونی صرف و مقرررات وضرعی محرب ،بلکره در ردیر

ایرر و
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فضیلت میختهای از وهود و ارزش می داند که مشرروعیت و اعتبرار ارود را از پیونرد برا
هریان عمومی فرینش و در چراۀ حیات انسان بهدست می ورد ،حقی که از یک سرو برا
توهه به قانونها و سنتهای الیتغیر القت ،ثابت و انتقالناپذیر است و از دیگرر سرو ،برر
اساس محال و حکمتهای الهی با حف زیرسااتهای تکوینی اود ،به فرااور حراالت
و شرایط انسانها تعری

میشود و نچه بهطور مستقیم حق را بهوهود می ورد و انسان را

نسبت به ن سزاوار و در راستای تحققش قدرتمند و توانا میسازد ،موقعیرتهرا و قابلیرت
هایی است که ابتدا از هریان فرینش و سپس از اهلیتهرای اکتسرابی در چرارچوب نهرا
سرچشمه می گیرد .امرا چنانکره در تبیرین ایرن قسرمت از نظریرۀ وی گذشرت ،چگرونگی
پیوستگی حق با هستی و اینکه رابطۀ حق و قوانین طبیعی ،بر چه اساسی سرازمان واحردی
را شکل دادهاند ،از هملۀ کاستیهای نیازمندتکمیل اندیشۀ وی است.
از نجا که تشخی

و تعیین حق ،پیوسته مورد نزاع و محرل بحرث صراحبنظرران و

فیلسوفان حوزۀ حق و ااالق بوده است ،از منظر فارابی ،در این زمینره معیارهرا و ضروابط
کلی و ثابتی وهود دارد که با اعتماد به نها ،میتوان در قضاوت نسربت بره وهرود و عردم
حق به منطق ناظر و تعیینکننده ای رسید ،این معیارها با وهود تعدد از حیث عنوان ،در سه
اصل مطابقت با مقحد وحی و شریعت ،وحدت حق و موافقت با فطرت سرلیمه تلخری
شدنی هستند.
نچه برای فیلسوفی چون فارابی اهمیت دارد ،بازگرداندن کثرتها و تعددهرای حقروق
به نقاط وحدت و اتفاق است .وی در راستای تحقق این معنا ،به حقوقی بنیادین متعهد شد
که زیرساات همۀ حقوق و قانونها بهشمار می یند و در واقع بازگشت هر حق و امتیرازی
به این امور است کره عبارتنرد از حرق سرالمتی ،حرق کرامرت ،حرق رفراه عمرومی ،حرق
براورداری از تمتعات مشروع و حق فعالیت برای تححیل حقوق بنیادین.
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 .23روزدری ،علرری ( 2421ق) .تقریاارات آیااه المجاادد الشاایرازی،چ اول ،قررم :مؤسسررۀ
لالبیت(ع).
 .28ریسونی ،احمد ( .)1221الکلیات االساسیه للشریعه االسالمیه ،چ اول ،محرر :دارالکلمره
للنشر والتوزیع.

 .21زمانی ،سید قاسم (پاییز و زمستان  .)2183شبیهسازی درمانی و حق بر سالمتی در قلمرو
حقو بینالملل بشر ،پژوهش حقوق و سیاست ،شمارۀ .21
 .12صدر ،رضا ( 2412ق) .االجتهاد والتقلید ،چ اول ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
 .12صدر ،شهید سید محمد ( 2412ق) .ماوراء الفقه،چ اول ،بیروت :داراألضرواء للطباعرۀ و
النشر و التوزیع.
 .11عالمه حلی ،حسنبن یوس

( 2413ق) .نهایة الوصول الی علم األصول،چ اول،قم ،بینا.

 .11فارابی ،ابونحر ( .)2131آراء اهال المدیناه الفاضاله،چ اول،تحقیرق ألبیرر نحرری نرادر،
بیروت :بینا.

 .14رررررررررررررر ( .)2113احصاء العلوم ،چ اول،بیروت :مکتبه الهالل.
 .13ررررررررررررر ( .)2181کتاب تحصیل السعادة تحصیل،چ اول ،تحقیق د .هعفر لیاسین،
الطبعۀ الثانیه ،بیروت :بینا.
 .13ررررررررررررر ( 2143ق) .التعلیقات،چ اول ،حیدر باد هند ،بیها :بینا.
 .13ررررررررررررر ()2132التنبیه علی سبیل السعاده،چ اول،انتشارات حکمت،تهران.
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 .18رررررررررررررر (.)2113السیاسه المدنیه،چ اول،بیروت،دارومکتبه الهالل.
 .11ررررررررررررر (بیتا ال ) .الموسیقی،چ اول ،تحقیق عطاس عبردالملک اشربه ،قراهره:
دارالکتاب العربی للطباعه والنشر.
 .12رررررررررررررر ()2428المنطقیات،چ اول،کتابخانه یت اهلل العظمی مرعشی نجفی،قم.
 .12رررررررررررررر (بیتا ب) .الموسیقی الکبیر ،چ دوم،قاهره ،بیها :بینا.
 .11رررررررررررررر ( .)2132فصول منتزعة فصول ،چ دوم،تحقیق د .فروزی نجرار ،بیرروت:
بینا.
 .11ررررررررررررر ( .)2138الملَّة الفاضلة و نصوص اخاری،چ اول ،تحقیرق محسرن مهردی،
بیروت :دارالمشرق.
 .14رررررررررررررر ( 2141ق) .کتاااب الحااروف ،چ دوم،تحقیررق محسررن مهرردی ،بیررروت:
دارالمشرق.
 .13کمپررانی ،شرریخ محمدحسررین اصررفهانی ( 2428ق) .حاشاایه المکاسااب ،چ اول ،قررم:
انوارالهدی.
 .13الفاسی ،عالل ( .)2111مقاصدالشریعه االسالمیه و مکارمها ،منشورات عرالل الفاسری ،چ
اول ،بیها :بینا.
 .13کندی ،ابویوس

یعقوببن اسحاق ( .)2132رساائل الکنادی الفلسافیه ،چ اول،محمرد

عبدالهادی ابوریده ،قاهره ،بینا.
 .18لوکری ،ابوالعباس ( .)2131بیان الحق بضمان الصد ،چ اول ،مقدمه و تحقیق دکتر سرید
ابراهیم دیباهی ،تهران :مؤسسۀ بینالمللی اندیشه و تمدن اسالمی.
 .11وافی ،علی عبدالواحد ( .)2132المدینه الفاضاله للفاارابی،چ اول ،القراهره :لجنره البیران
العربی.
 .42ماهد فخری ( .)2131سیر فلسفه در جهان اسالم ،چ اول،ترهمۀ فارسری ،تهرران :مرکرز
نشر دانشگاهی.
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 .42وحید اراسانی ( 2418ق) .تحقیق االصول ،چ اول،تقریر سید علی حسرینی میالنری،قم:
انتشارات الحقائق.

