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 عمیر   یریرپر  یتأثو نظرر بره    سیاسری و قورو ی   یها نظامغایات و اهداف کلیه 

تحلیر    -روش توصیفینوشتار با  این ،فالسفه سیاسی مسلمان از فیلسوفان یونانی
نظریرات دو   وگسرترده  پرسش خود را پیرامون معرانی   ،نگرشی تطبیوی سنادی واِ

 .کشرد  یمرا به نود  ها آنو افالطون و ارسطو  رار داده  یعنی ؛فیلسوف شهیر یونان
اص  ویژگی نفر   در عدالت  ،در اندیشه افالطون مواله قاضر آن است کهفرضیه 

خرویش   ژهیر کرار و هررک  بایرد بره     و ابدی یمفردی است که در جامعه انعکاس 
قکومت نیز شایسرته خردمنردان و قکیمران     .نکند یچیسرپمشغول باشد و از آن 

 و آن را فضریلتی  دانرد  یمر عدالت را اعطای ق  به سرزاوار آن   ،است و اما ارسطو
 آن باید به هرکسی آنچه را که قر  و اسرتحواا اوسرت داد.    موجب  بهکه  داند می

 ،در قد وسط است و این قد نیز قدی طبیعری اسرت و طبیعرت    زیهر چفضیلت 
 یجرا   بره ارسطو  است. ها ینابرابرو عدالت دنباله همین  شود یمخود نابرابر تلوی 

ی علمر برا د رت   کوشرد ترا    ارائه دهد، مى مانند افالطون از عدل تعریف کلى که آن
و پرهیرز   وى یاستورایانواع آن را برشمارد و این ناشى از روش تجربى و  بیشتری

 نگرى است. از کلى
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 مقدمه
 اسرت.  ییهمترا  یبر مفهوم عدالت دارای اهمیت  ،عمومیو قووا  در علم سیاست

 ،و مشرروعیت یاسی و وجه تمایز آن برا زور اسرت    درت س ریناپ   کیتفکعدالت جزء 

اجتمراعی   و عدالت مبنرای تعهرد سیاسری    .کند یاد مردم را از آن تضمین می درت و انو

محرور مباقرف فلسرفه    در مرکز و ، بنابراین؛ ت از دولت و  وانین آن استافراد در اطاع

 شرمرد غایت سیاسری   نیتر جامعآن را  توان یم رار دارد و به تعبیری  و قوو ی سیاسی

عردالت را   ،معاصر؛ جران راولرز   پرآوازه لسوفیف که طور همان. (081:0960)اخوان کاظمی،

 سراختار بنیرادین جامعره بره شرمار آورده اسرت.       نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی و
(Rawls,1987: 27) 

و  هررا فیررتعرابهررام در  ،بحررف از ایررن مفهرروم بنیررادین  یهررا یدشررواریکرری از 

را  مفهررومو قترری برخرری اندیشررمندان برشررمردن همرره معررانی ایررن  معررانی آن اسررت 

و  ، فالسررفه سیاسرری وجررود نیبرراا .(Perelman,1970:12) داننررد ینمرر وهمرری برریش 

 یهررا یپرررداز  هیررنظردر ایررن زمینرره  یخرروب  برره -در عررالم غررر  ژهیررو برره –قوررو ی 

 یهرا  هیر پا نیترر  مهرم د کره از  کرر و بایرد اععران    (Hoff,1991) دانر  دادهانجام   یا گسترده

یونررانی یعنرری افالطررون و  پرررآوازهاصررلی ایررن تررأمالت و آراء، نظریررات دو فیلسرروف 

عمیرر  آراء ایررن دو   ریتررأثهررم منکررر   کرر  چیهرر ،از سرروی دیگررر  ارسررطو اسررت. 

اء اسرالمی  ررا برا آ  ؛ نظراتری کره  نرامی برر فالسرفه سیاسری مسرلمان نیسرت       مندشیاند

 اند. را بازتولید کرده  یا تازهابداعی  یها شهیاند و ممزوج

 اسالمى و فیلسوفان بزرگ مسلمان همانند ابونصرر  فلسفه سیاسیمعروف است که 

 از تعالیم و آراى فیلسوفان یونان و غیره، طوسى نیرالدینص  خواجهفارابى، ابوعلى سینا، 

 اند و برخى در ایرن وادى چنران راه افررا     بهره برده ،افالطون ژهیو بههمچون ارسطو و 

 فیلسوف سیاسى اسالم یعنى ابونصرر  نیتر بزرگکه معتودند عواید سیاسى  اند گرفته شیپ

 ژهیر و بره فارابى ر که موتداى غالب فالسفه بوده است ر یکسره برگرفته از آثار افالطون،   

 ک  چیهاین ادعا گرچه اقتیاج به اثبات دارد؛ اما  .(09 :0919،قلبی) اوستکتا  جمهور 

 هرچنرد  .نیسرت  مسرلمان ى سیاسى  افالطون بر فالسفه منکر تأثیر عمی  آراى ارسطو و
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  –قوزه و چه در سرایر موضروعات فلسرفی   چه در این  –اندیشمندان مسلمان  از برخی

اى را ابرداع   هراى ترازه   و اندیشره  ممرزوج  ،را با آراى اسالمى گفته شیپآراء یونانی  غالباً

 .(012، 0968،اخوان کاظمی؛ 0910ر.ک: داوری،) دندکر

و نظریرات   ها دگاهید پرسش و موایسه تطبیوی اهمیت پاسخ به ،با عکر این مودمات

و تفسریر عردالت افالطرونی و     بسیار مهم دو فیلسوف مشرهور یونران پیرامرون عردالت    

  عردالت در فلسرفه  از مفهروم   سراال بردین ترتیرب    .دشرو  یم ارسطویی واضح و مبرهن

 .افالطون و ارسطو پرسش اصلی این تحوی  استسیاسى 

در اصر    عردالت  ،افالطرون فرضیه نوشتار قاضر دال بر این است کره در اندیشره   

 ژهیوکرار کر  بایرد بره     هرر  و ابرد ی یمویژگی نف  فردی است که در جامعه انعکاس 

شایسته خردمندان و قکیمران   نیز قکومت .دنکن یچیسرپخویش مشغول باشد و از آن 

آن  بره موجرب  کره   داند می فضیلتی و ارسطو عدالت را اعطای ق  به سزاوار آن است؛ 

در قرد وسرط    زیر هر چ لتیفض باید به هرکسی آنچه را که ق  و استحواا اوست داد.

و عردالت   شرود  یمر نابرابر تلوی  خود ،است و این قد نیز قدی طبیعی است و طبیعت

 مانند افالطون از عدل تعریرف کلرى   که آن به جایارسطو  است. ها ینابرابردنباله همین 

انرواع آن را برشرمارد و ایرن ناشرى از روش      یترر  یعلمبا د ت کوشد تا  ارائه دهد، مى

 نگرى است. و پرهیز از کلى وى استورائیتجربى و 

 اگرچره  گفرت  یدبا  -است عکرشدهکه در منابع هم  – در مورد پیشینه این پژوهش

عدالت هریک از این دو فیلسوف به رشته تحریر درآمرده   یها هینظر دربارهنوشتارهایی 

و   یا سهیموا جنبه .هستندبعد تطبیوی  ژهیو بهفا د جامعیت الزم و غالباً  ها نگاشتهاما این 

 آن برشمرد. یها ینوآوراز  توان یمرا قاضر مواله  یها  یتحلنوع 

 

 ى سیاسى افالطون عدالت در فلسفه. 1

 عدالت آتنى بحرانپیشینه مفهومی و  .1-1

ایرن   ظهرور نرامتمرکز  نظریات عدالت نزد افالطون و ارسطو مدون است اما اولرین  

 در .خرورد  یمر در اشعار هومر و هزیود بره چشرم    ،یونان یا اسطورهنظریات در اندیشه 
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 ،عدالت و معانی ایرن مفهروم    الهه درباره عدالت دارای تصاویر است. ،یا اسطورهاندیشه 

مظراهر   از .مکترو  وجرود دارد   یمطالب ،در آثار و اشعار شش  رن پیش از میالد مسیح

از عدالت؛ تصور تناسب و نظامی است که در آنجا همراهنگی   یا اسطورهاصلی برداشت 

عدالت نسبت بره سرایر صرفات در     اولویتو  یبرتر بر رار است. یا ژهیو  -رمونیها –

ابتدا تجسم  ردرت فیزیکری    همچنان که هرکول :نیز وجود داشته است  یا اسطورهتفکر 

 (Vecchio, 1938: 7-9). دشو یممدافع عدالت  ستمگری، اما پ  از بوده 

 یونران   از مسائ  فلسفى دیگر به فالسفه این بحف مانند بسیارى  ریشه بدین ترتیب

 عردالت بره سرورا ، افالطرون و ارسرطو منسرو         براره ها در . اولین تعریفگردد یم باز

است. سورا  در سخنان خود اغلب رشته سخن را به عردالت کشرانده و در هرر گفترار     

دانریم، او   گوشه و بُعدى از معناى عدالت را روشن کرده است. ترا جرایى کره مرى     خود

اى هر  کرد. نوشرته  شفاهى الوا مى به طورى تعالیم خویش را  ننوشت و همه هرگز چیزى

نرسریده اسرت. اطالعرات مرا      مستویم به ما به طورقکماى پیش از سورا   از کی  چیه

و از طری  آثار دیگران است. افالطرون نخسرتین    دوم  دستمحدود به منابع  ،وی  درباره

هایش در دسرترس اسرت. او شراگرد سرورا  برود. بیشرتر        که امروزه نوشته کسى است

هراى افالطرون اسرت. افالطرون      مأخوع از نوشرته  ست استسورا  در د اطالعاتى که از

از ى، رخر ب  و بره عویرده    رون و اعصار   فیلسوفان همه نیتر بزرگتردید یکى از  هیچ بى

براى بحرف عردالت در    دلخواه  بهاگر بخواهیم  رو  نیا ازفالسفه بوده است.  نیتر بزرگ

هاى  سورا  و شروع نوشته)ا.م( ر یعنى مرگ   922آغازى برگزینیم، سال  غر ،  فلسفه

 خوبى است. آغاز  نوطه افالطون ر

 هراى  است. اسرتدالل  شده  نوشتهیا مکالمه  وشنود گفتبیشتر آثار افالطون به شک  

 ها سرورا  اسرت.   شود که اغلب یکى از آن مختلف از زبان اشخاص گوناگون شنیده مى

 است.« میهمانى»و « جمهورى»هاى افالطونى،  مکالمه نیتر معروف

در و موضوع اصرلى آن عردالت اسرت.     جمهورىسرآغاز گفتار افالطون در کتا  

 عردالت اسرت و شراید در تراریخ جهران،       وان فرعى  دیمى این کتا  دربارهعن وتیقو

 عدالت، همرین کترا  باشرد. ایرن کترا  انرواع        درباره یموضوع  تکترین کتا   مفص 
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مر   معنا و مفراد کا  شناخت  یپگ ارد و در  و سنجش مى نود  بهنظرات را درباره عدالت 

وجرو برراى درک    جسرت  ،وگوهرا  گفرت هرا و   پرسرى  تعریف عدالت است. در این هم و

 کند. عدالت، سورا  نوش اصلى را ایفا مى قویوت

 ولرین جر ره و انگیرزه را در   نظمى، ا بى  ها و مشاهده بحرانشود که همیشه  گفته مى

 افالطرون برا بحرران     یجراد کررده اسرت. مواجهره    نظریرات اندیشرمندان سیاسرى ا     ارائه

 پررداز در  هراى ترالش یرک نظریره     تررین نمونره   عدالت آتنى، یکى از بهترین و  ردیمى 

 آترن، برا   شرهر  دولرت نظمى اخال ى است. به نظر افالطون، ورشکسرتگى   روشنگرى بى

 زیرادى  ی عرده  وتراژدى محاکمه و اعدام سورا  نمودارتر شد. مردى که براى افالطون 

شرهر آترن او    ،قال نیبااترین و بهترین مردان روى زمین بود.  از متفکرین، یکى از عا  

 دستگیر کرد، به محاکمه کشید و باالخره به مرگ محکوم کرد. افالطون سیاست شرهر  را

 او را بریش از همره تکران    آنچره دید؛ اما  ها و مشکالت زیادى مى ضعف به مبتالآتن را 

ى منظمى از سیاست و جامعه وادارش کررد، محاکمره و اعردام سرورا       داد و به مطالعه

 بود.

داد؟  سیاسى او این بود: چه طور چنین اتفا ى روى  آغاز نظریه  اولین ساال و نوطه

 مطرر  شرد: عردالت    گونره  نیر اهراى کترا  جمهرورى     ترین سراال  اساسى بیترت نیا به

تررین درجره، کردام نظرم سیاسرى       بخش کدام است؟ در ابتدایى چیست؟ جامعه سعادت

کنرد؟ در   که بهترین شهروند خود را ر مث  آتن که سورا  را بلعیرد ر اعردام نمرى      است

و  است؟ افالطرون در  درجه، کدام نظم اجتماعى در قویوت موطن مردمان خ باالترین

 یابد؛ بحرانى کره در پرى   عدالتى را، عام  بحران مى شناسى جامعه یونانى، بى آسیب موام

 نظمى اجتمراعى و اعردام   آتنى، باعف بى ی ناعادلهى  عدالتى زمامداران فاسد و جامعه بى

عردالت در کرانون توجره او،     رو  نیا ازتجسم فضیلت بشرى شده بود.  به عنوانسورا  

گیررد. کترا  جمهرورى برا پرسرش از عردالت آغراز         سیاسى  رار مى  مبحف اندیشه در

شود، برراى تکمیر  آن    هاى مادى شهر فارغ مى چون فیلسوف از تشریح جنبه شود و مى

 عادله و زمامرداران عرادل    فاضله   عدالت و جامعه یوجو جستشورانگیز، به  طى بحثى

 خیزد. برمى



 
 0921دوره دهم، شماره سوم، پاییز  6

 «ديکیوسون». مفهوم و معانی گسترده 2-1
ماننرد  است. ایرن لغرت    0«دیکیوسون»است،  شده  ترجمهیونانى که به عدالت   واژه

 این معانى از لغتى کره   است که همه یاصل  زبانترى در  شام  معانى وسیع« پولیتیا» لغت

بره   شود. فهمیده نمى  Justiceانگلیسى   است ر یعنى کلمه  شده  انتخا  آن  براى ترجمه

هراى   نشریب  فرراز و  گونه  نیا ازپیشاپیش  زمانی که آثار افالطون تا  خواننده همین دلی 

 در فهررم بسرریارى از کلمررات و عبررارات وى دچررار اشررکال و    لغرروى آگرراه نباشررد 

 انحراف خواهد شد.

 تر از عردل در پارسرى   یونانى عدل )دیکیوسون(، معنایى بسیار وسیع  همچنین واژه

 دانریم  عدالت را فضیلت دادرس یا فرمانرواى خو  مرى  امروزى دارد: ما معموالً عدل یا

 کنرد؛  اعالم مى طرفانه یبگوییم که دادرس عادل، کسى است که قکم  انون را  و مثالً مى

 بره  و فریبکارى و رعای  دیگرر بررهیرزد  ولى این صفت را در ستایش کسى که از دزدى 

ن معنراى پرهیزکرار و   بان فوهى و شررعى مرا عرادل بره همری     زبریم )اگرچه در  کار نمى

طررف   مثالً در اصطال  شاهد عادل؛ یونانیان چه صفت دادرس بى (.بوده است دامن پاک

یعنرى عردل    ؛دانستند فردى، هر دو را مصداا عدل مى یدامن پاکدارى و  خویشتن و چه

گرفتنرد. شراید    شخصى و توواى اجتمراعى مرى   یکار راستبه دو معناى  واقد  آن دررا 

نظررى   طرفى و بى بى کمال باتوانیم ممتحنى را که  گر مفید باشد؛ مثالً ما مىدی عکر مثالى

، لغرت  تولبم ریغاما براى شاگرد  ادگر بنامیمممتحن د گیرد خود امتحان مى از شاگردان

 اب   نیز در چنین قالتى افالطون لغت دادگردر نظر اما  .درستکار به کار ببریم درست و

دادگر و عادل است. از سوى  همهمچنان که ممتحن  ؛است عم  شاگرد مزبور اطالا به

 .است  عادل ریغطرف نیز بیدادگر و  شاگرد متولب و ممتحن غیر بى دیگر،

در  راموس فلسرفى افالطرون مفهروم      ،بینیم لغت عردالت یرا دادگررى    مى که چنان»

ترجمه « اصول و معتودات اخال ى» توان دارد که آن را به زبان مصطلح امروز مى خاصى

عدالت در نظر افالطون نوعى استعداد و تمای  درونرى اسرت کره در انسران جلرو       کرد.

گیرد و بشرر   هاى شدید وى را که طالب منافع خصوصى هستند، مى و انگیزه اقساسات

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Dikaiosnue 
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 شود ولى مورد نهى وجردانش هسرتند   به نفعش تمام مى ظاهر  بهکارهایى که  را از انجام

 .(09 :0919)فاستر، «دارد ازمىب

که عدل چیست؟ درست نظر کنیم، معنرایش   ،اگر در ساال افالطون ،با این توضیح

خواهیم بدانیم اساس تعهد اجتماعى و اخال ى چیسرت و چررا فررد از     است که مى این

و اصرالً چررا    ها را دوست ندارد باید پیرروى کنرد   اخال ى و  وانینى که اغلب آن  واعد

سیاسرى  ررار     در مرکز و محور مباقف فلسفه ،خو  باشد؟ عدل به این معنى بایدفرد 

 ترین غایت سیاسى شمرد. جامع ،توان آن را به تعبیرى مى و (99 :0920عنایت،) دارد

 

 يونانی ینیب جهان. نوع تعامل و ارتباط عدالت افالطونی با 3-1

 توان آن جهان نظریه یا اقساسى داشتند که مى  از آغاز فلسفه، یونانیان دربارهپیش  

  وظیفره را دینى یا اخال ى نامید. مطاب  این نظریه، هر ک  یا هر چیزى داراى جایگاه و 

معینى است. این امر تابع مشیت زئوس نیست؛ زیرا کره خرود زئروس نیرز ترابع همران       

مفهوم سرنوشت و توردیر بسرتگى    هبر دیگران قاکم است. این نظریه باست که   انونى

اما هر جا که نیرو وجود داشته باشرد، تمرایلى   ؛ اند  انونخدایان نیز کامالً تابع این  دارد.

؛ خیرزد  برمرى  نجایازاو ستیزه  ین  انون، یعنى عدالت، وجود داردتجاوز از قدود ا براى

کند و نظمى را  را مجازات مى تجاوز کنندگانمتجسم،  یک نوع  انون فوا اُلمرى غیر اما

 کند. اند بر هم زنند، بار دیگر بر رار مى خواسته ها مى آن که

 ناهشیار وارد فلسرفه  به طوراصلى خود و شاید  صورت بهبینى،  این جهان  مجموعه

 یشناسر   جهران مبتنرى برر سرتیزه، ماننرد      یهرا  یشناسر   جهران بینى را در  شد. این جهان

 ماننرد نظریررات  ،همچنررین در نظریرات وقردت وجررودى   و اکلیتروس و امرردولک   هر

 نونبینى منشاء اعتواد به  رانون طبیعرى و  را    توان مالقظه کرد. این جهان پارمنیدس، مى

 بینرى  تصور افالطون از عدالت نیز مبتنى بر همین جهان  بشرى است. پیداست که شالوده

 یوجرو  جسرت سیاسرى،    اشتغال خاطر فالسفه نیتر مهمشاید » .(060 :0982)راس ، است

  است که بتوان بر اساس آن دربارهیا  انون عادالنه در جامعه بوده  مبنایى براى عدالت و

بشرى داورى کرد. برخى این مبنا را در  انون الهرى و یرا در  رانون     ی شده وضع وانین 



 
 0921دوره دهم، شماره سوم، پاییز  8

و کوشرش عور    اند و برخى دیگر آن را دسرتاورد تعور  بشرر     کرده وجو جستطبیعى 

یونان تصور بر آن بود که فرد در درون   اولیه  اند. در فلسفه دانسته انسان در تنظیم جامعه

یا  انون الهرى اسرت و    0«لوگوس»که ناشى از وجود  ،است  رارگرفته نوعى نظم جهانى

یا  رانون دولرت آشرکار     9«نوموس»انسان در چارچو   یاجتماع یزندگدر ، این  انون

آنتیگون، اثر معرروف سروفوک ،  هرمران ترراژدى در موابر  فرمران        تراژدىشود. در  مى

شود و بر این اسراس، فرمران    متوس  مى« مدون و تغییرناپ یر الهى  وانین غیر»کرئون به 

گوناگونى  وانین انسانى بر آن   بامالقظهشمرد. بعدها سوفسطائیان  مى قاکم را ناعادالنه

ها چون انسران را مویراس    ورى لوگوس نیست. آننوموس بازتا  د ی  و ضر شدند که

شمردند و در عرو،،  رانون و    دانستند، نوموس را واجد ارزش مطل  نمى مى کلیه امور

 دانستند. از عو  آدمى مى را برخاستهعدالت 

افالطون در این مفهوم تجدیدنظر کرد و عدالت را به چیرزى پایردارتر از نومروس    

برر اسراس    ،شود که دولت عدالت و تى قاص  مى ،ن معنىبه مُث  نسبت داد. به ای یعنى

ولت عادالنه، دولتى است کره در  باشد. د شده  میتنظیابند،  درمى فرزانگاناعالیى که  مث 

انسان عادل نیز انسرانى  که  گونه همان .ارى که شایسته آن است برردازدبه ک یکس هر آن

 رو  او تحت فرمانروایى عو ، هماهنگ باشد. بنابراین عردالت   گانه سهکه اجزاى  است

در پرى   ،ثرار بعردى خرود   افالطرون در آ  قرال   نیا باندارد.  شهر دولتربطى به نوموس 

همان نوشى  ،به  انون نوموس در تأمین عدالت ترى برآمد و عملى  عادالنه  جامعه ترسیم

 این استدالل که  انون بشرى در قردى کره  بخشید که  بالً به معرفت مث  داده بود؛ با  را

 .(91-96 :0910 )بشیریه، مودور انسان است، تجلى معرفت از مث  است

 

 افالطون پیرامون عدالت یها هينظرو  فيتعار .4-1

پرردازیم:   مى فالطون در پاسخ به ساال عدل چیستبراى توضیح بیشتر به جوا  ا 

 اى که معنى عردل  نظریه ،کند؛ یکى این مفهوم رد مى  مان خود دربارهرایج ز  سه نظریه او

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Logos 

2. Nomos 
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 آن را ،اى کره سوفسرطائیان   نظریه ،داند. دوم مى دار رساندن و ق  را به ق  را اداى دین

 مفاهیم مطل  اخال رى در قویورت وجرود     گفتند که عدل مانند همه ند و مىداد تعلیم مى

ر د  رانون  صرورت  بره فعرش باشرد   را که بره ن  آنچههر جامعه،   قاکمه  ندارد، بلکه طبوه

 روانین   ها ها  وانین مواف  طبع دموکراسى و آریستوکراسى دموکراسى که  چنانآورد؛  مى

منرافع   ها هر کر  کره بررخالف    این نظام  کنند و در همه توانگران وضع مى قافظ منافع

پر  عردالت    .(99 :0920)عنایرت،  بینرد  مجرم کیفرر مرى   به عنوانفرمانروایان  دم بردارد، 

اى کره بعردها در    با اندیشره  ،منافع  درتمندان نیست. این اندیشه در مضمون چیزى جز

کنریم   نظر  صرفاز اختالفات فرعى  که  چنانمارک  تجدید شد، یکسان است و   فلسفه

 ایرن دو   ه بگیریم، وقدتى مشهود در عصراره ا تصادى نظریات مارک  را نادید  صبغه و

 نظریه وجود دارد.

 یا اصول اخال ى، براى به وجرود آمردن   کردند که عدالت سطائیان تصدی  مىسوف 

  اع ضررورت قیراتى دارد؛ ولرى مسر له    یک اجتماع سیاسى و براى قفظ بواى آن اجتمر 

هرا   آنکردنرد.   و فضرای  بشررى اسرت، انکرار مرى      0«علو»ى  بعدى را که عدالت سازنده

 پر یر شرود   هراى دیگرر امکران    انسران  رزندگى انسان در جروا  که نیابودند براى  معترف

 اش و تمایالت خودخواهانره  محدود ،هاى انفرادى وى فعالیت که نیااى نیست جز  چاره

  جره یدرنتایرن اسرتدالل را، کره بشرر       امرا دنبالره  ؛ تسلیم  یود و مورررات اجتمراع شرود   

شرتند و  شرود،  برول ندا   ها، به انسانى بهتر تبدی  مى  یود و محدودیت گونه نیاپ یرفتن 

دانسرتند؛ بلکره بررعک ، اعتوراد داشرتند       را باعف باال رفتن علو و محاسن وى نمرى  آن

اش تنرزل علرو یرا     ى سیاسى اسرت، نتیجره   عضویت در جامعه   یودى که الزمه تسلیم به

 سوفسطائیان گرفته  اى که از نظریه نتیجه نیبنابرانه تر ى آن.  طبیعى انسان است فضیلت

 او را تبدی  بدی  کردن انسان به شهروندى بهترمربیان اجتماع با ت ،این است که شود مى

 .(26: 0919 )فاستر، کردند به موجودى بدتر مى

سوم، عدل محصول نوعى تواف  و تبانى اجتمراعى اسرت و افرراد بره       مطاب  نظریه

دهند که سود و صال  شخصى خود را در  جهت به مراعات  واعد اخال ى رضا مى این

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Arte 
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 ایشان نباشد، از بدرفتارى و نفع  بهو هرگاه خالف این رخ دهد و آن  واعد  نندبی مى آن

 .(99 :0920)عنایت، نادرستى پرهیز نخواهند کرد

دانرد، افالطرون    نخست که عردل را عبرارت از اداى دیرن مرى      در ردّ جدلى نظریه

. صحت و عدالت نیسرت  ،راستى کند که اداى هرگونه دینى مطاب   اقتجاج مى گونه نیا

لتی شرود، در چنرین قرا    عرد دیوانره مرى   گ ارد و ب اى به امانت مى اگر فردى اسلحه مثالً

 امانت و ردّ دین مواف  عدالت نیست. بازگرداندن

 عدل مانند مفراهیم مطلر  و   که نیادوم و سوم؛ یعنى  ول به   افالطون در ردّ نظریه

از زبران سرورا     منافع شخصى فرمانروایران اسرت   فوط فریبى براى قفظ اعتبارى دیگر

رادف نفرع و مصرلحت بره شرمار     متر  وا رع  درعدل  در این نظریه ،گوید که مى طور نیا

پرسد که اگر مرواردى پریش آیرد     مى آنگاهتر.  نهایت نفع و مصلحت طرف  وى ؛رود مى

فرمانروایان مصلحت خود را نشناسند و برخالف آن عم  کنند، تکلیف چیست؟ آیا  که

هرا را بایرد عادالنره دانسرت؟ ترازیمراخوس کره در        در این موارد اعمال دولرت  هم باز

گوید، براى رد این اشکال سورا ، ناگزیر  دوم سخن مى  مدافع نظریه به عنوانجمهورى 

ایرن ادعرا    .کنند ر تشخیص مصلحت خود خطا نمىد هگا چیهکه فرمانروایان  کند ادعا مى

برا یکرى از نکرات اساسرى مشرر        ،دهرد  مطل  تعمیم مرى  به طورقکمى را  چوننیز 

و سربب شکسرت    دیآ یدرممتضاد  هیز از اقکام مطل  و اعتبارى استپر سوفسطایى که

 شود. در مناظره مى ترازیماخوس

 کند که قکومت کردن، سر  ترازیماخوس را وادار به  بول این مطلب مى ،سورا 

 هاى اجتماعى دیگر مانند پزشکى و آموزگارى و چوپرانى و جرز   اى همچون قرفه قرفه

 انردوزى، بلکره در   که پزشک راستین کسى است که نه در غم مرال  طور همانو  آن است

 یرز چنران قکرومتى اسرت کره     تندرستى بیماران خود است، قکومرت وا عرى ن    اندیشه

 راى مصرلحت جمعرى اتبراع خرود بکوشرند     اعضایش نه برراى نفرع شخصرى، بلکره بر     

وضع محدودیت و  یرودات اجتمراعى برراى مرردم،      ،دیگر سوى از .(99-0 :0920)عنایت،

هرا برراى    اما  بول این محردودیت  کند هایى ایجاد مى محدودیت ها گرچه براى آزادى آن

شرود؛ زیررا    نهایى آن به نفع مردم تمرام مرى    الزم است و نتیجه ى کمال رسیدن به درجه
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هاى شهوانى نف ، براى نیر  بره کمرال انفررادى      مواب  طغیان خوددارى و ایستادگى در

هرا و  یرود    محردودیت  گونره  نیر ااِعمال عدالت و وضع  جهینت درضرورت قیاتى دارد. 

رسرد   به این پرسرش مرى   ،پ  از ساال از چیستى عدالت اجتماعى مفید است. افالطون

کارى که جمهرورى بایرد    نیتر مهم «عادل سودمند است؟ آیا عدالت به قال شخص»که 

رسراند   عدالت به نفع خود شخص عادل سود مرى  همین است که نشان بدهد انجام دهد

 وعدالت بیش از هرر چیرز دیگرر اقتیراج داریرد       به سعادتمند باشید که نیاو شما براى 

 .(01 :0912،)مگی بینواترین موجودات است ترین و بدبخت ، آدم ظالمعک  به

 سرخن او   پردازد. زمینره  مى گفته، به تعریف عدل پیش  افالطون پ  از ردّ سه نظریه

 در ضمن این تعریف، آن است که معنى عدل را مانند مفاهیم خوبى و زیبایى و دلیررى، 

 فردى، بلکه از دیدگاه اجتمراعى و کلرى   لحاظ ازیابیم که آن را نه  هنگامى درست درمى

از یکرى   0،«یهمره نگرر  »در بحف راجع به مُثُ ، این توجه به کلیّت یرا   که چنانبنگریم؛ 

نظام فکرى افالطون اسرت. او عردل را برر ایرن اسراس از دو راه تعریرف        اتیخصوص

 کند: مى

آیرد:   مرى  . نخست با تحلی  سرشت آدمى که بنا بر نظر افالطون از سه  وه فراهم0

انرد؛ دوم   ى تعو  و تمییز خو  از بد، که پیشینیان مرا آن را  روت نطر  نامیرده      وه اول

؛ و سروم  دارد یم واگیرى  که آدمى را در پى جلب منافع و خور و نوش و جفت شهوت،

دفع ضرر و می  به برترى و بلندپروازى است و  دماى مرا آن را  روت     انگیزه اى که  وه

اند. هر یک از این سه  وه در تن آدمى جایى معین دارد، بردین گونره کره     نامیده غضبى

در سر و شهوت در شکم و غضب در سینه آرمیده است. و اما عدل صرفتى   نط  با عو 

آیرد و مررد عرادل کسرى      تعادل میان این سه  وه در سرشت آدمى پدید مرى  است که از

  گ ارد که یرک  روه برر دو  روه     نمى کند و یک از این سه  وه را ادا مى است که ق  هر

منرد   فوط در این قال است که انسان در زندگى خرود از شرادى بهرره    دیگر تسلط یابد.

ى عدل در زبان پارسى و عربى چون بره معنرى    باید گفت که واژه شود. به این جهت مى

موصرود   در اص  به معناى راسرتى اسرت   که ، آنمعادل یونانى  اعتدال نیز هست، بهتر از

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Holism 
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آمیختگى معانى راستى و عدل، خرود مشرکلى در فهرم ایرن      رساند؛ زیرا افالطون را مى

 .(90-2 :0920)عنایت، است بحف از آراى افالطون بوده

 هراى گونراگون هسرتى آدمرى     هرا و جنبره   افالطون دادگرى را در هماهنگى توانایى

 رمرانى یرا شرهر   دادگرى را در فرد بیابد، آن را در نمونه شرهر آ  که آنبیند، او پیش از  مى

ترر از    ضایا در مویاس بزرگ آسان  زیرا مشاهده .(99 :0919)نویرب زاده،  یابد زیبا و نیک مى

آن ببینیم چه چیزهرایى شخصرى عرادل را     به جایاست، پ  بهتر است  مویاس کوچک

 و آورد چه عواملى دولت عادل را پدید مرى تحوی  این امر برردازیم که  آورد، به پدید مى

باشد، نخسرت چنرین دولترى     تصور  اب صفات بهترین دولت  ازجمله چون عدالت باید

الت آن دولرت را بایرد   از کمرا  کیر   کردام شود کره   مشخص مى آنگاه شود و وصف مى

 رسیم: گونه به روش دوم مى بدین .(019-10 : 0982)راس ، عدالت نامید

اى  هیکى از فضرای  چهارگانر   به عنوان. روش دیگر افالطون آن است که عدل را 9

 و گیرد. آن سه فضیلت دیگر؛ فرزانگى )قکمت( در نظر مى نزد یونانیان ارجمند بود که

 دارى یا انضبا  )عفت( است. هر یک از این سره فضریلت   و خویشتن دلیرى )شجاعت(

 کره فرزانگرى   طور نیافاضله اوست،   در مدینهالطون، خاص گروه معینى اخیر به نظر اف

از  دارى و انضربا   و خویشتن سراهیان( ژهیو بهو دلیرى از آن یاوران ) از آن فرمانروایان

 از ایرن سره گرروه   اما عدل فضیلتى است که در پرترو آن هرر یرک     ؛مردم است  آن توده

 رى را کره برراى  فوط کرا  یهرکسسان  خویش مشغول باشد و به همین  فوط به کار ویژه

 م دهد و در کرار دیگررى دخالرت نکنرد    انجا است و استعدادش را دارد شده ه ساختآن 

توان گفت که عدالت چه در شهر و چه در نف  انسان،  مى ،بنابراین .(92-8 :0920)عنایت،

است و ظلم موجب فساد و بیمارى. قال اگرر کسرى بررسرد کره      ضامن نظم و سالمت

 :0981)افالطرون،  کسى هست که در رجحان عدل تردید کنرد؟  آیاعدل بهتر است یا ظلم، 

901). 
 ،عدالت در نظر افالطون بخشى از فضیلت انسانى و در همان قرال  ،از سوى دیگر

 گرر ید  عبرارت   بره دهرد.   ها به هم پیوند مرى  اى است که مردمان را در داخ  دولت رشته

 و هرم او را اجتمراعى برار   کنرد   ، هم انسان را خرو  مرى  واقد  آن درخصلتى است که 
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 آورد. این موضوع، یعنرى یکسران دانسرتن اثرر عردالت در تربیرت نفر  بشرر و در         مى

 )فاسرتر،  سیاسرى افالطرون اسرت     ترین اص  در فلسفه ولین و اساسىاجتماعى کردن او، ا

0919 :6-21). 
 یرک  بره عنروان  جایگراه عردالت     بد نیست کره توضریح بیشرترى دربراره     نجایادر 

 از یجزئر فضیلت انسانى و ارتبا  آن با سایر فضای  آورده شرود. افالطرون عردالت را    

 انرد ر ولرى شراید ترجمره      که آن را فضیلت ترجمه کررده « آرته»داند.  فضای  انسانى مى

اسرتحواا  اش  عبارت از خصیصه یا صرفتى اسرت کره بره دارنرده      ر باشد 0«علو»بهترش 

اسرت شخصرى نجرارى     ممکرن  مثالً .(09 :0919)فاستر،بخشد  نامیده شدن را مى« خو »

 اما انسان خوبى نباشد. بسیار ماهر باشد

کند  افالطون این فر، را که اصالً چیزى به نام فضیلت انسانى وجود ندارد رد مى

پرردازد. وى چهرار صرفت خررد، شرجاعت،       فضیلت و بیران آن مرى   یوجو جستبه  و

 از این هرکدام  داند. دارنده ت و علو انسانى مىفضیل  سازنده ،و عدالت را اعتدال رعایت

 ،خرو   معنرا   تمام  بهانسان  ،هر چهار صفت را  داند و دارنده را انسانى خو  مىصفات 

 آورد. شمار مى به

 را دارد،« درمجمروع قُسرن  »  گرر جنبره  از این دیدگاه عدالت نسبت به محاسرن دی 

بره ایرن معنرى کره ارتبرا  میران        ؛هسرت درست نظیر آن کمال کلى که در فن معمارى 

سایر محاسن بشرى نظیر آن پیوندى است که میان هنر یک معمرار و کارهراى    عدالت و

کنترلرى و  ، جود دارد. معمرار برا نورش نظرارتى    ( وغیره و )بنا، نجار، آهنگر زیردستانش

ب و گیرد و تناسر  خود نسبت به زیردستانش، قُسن کلى بنا را در نظر مى  کننده هماهنگ

ممکن است بسیار خرو      ساختمانیک در ،مثال  عنوان به کند. مى اعتدال بنا را قفظ

 رواره بره کرار     نامتناسب و بى یا گونه  بهمعمار نباشد  باشد؛ ولى اگر نظارت شده ساخته

  (Velastos, 1971: 38-45).رود

که در سرشت عدالت نهفتره اسرت، ایرن عنصرر     « مجموع در ینیقسن آفر»صفت 

شناسد. وضرع ایرن عنصرر     را که نخستین مظهر عدالت است به ما مى کننده ینهو  مواوم

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Exellence 
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گفته شبیه است که  درت و قسن تشرخیص وى از مجرراى    وضع معمار پیش مواوم، به

هرا جلروگیرى    هراى آن  کرارى  دارد، از افررا   ردستیزتأثیرى که در کارگران  آن نفوع و

زیبرایى و    کره الزمره  « مجموع درقسن »شان را به نفع آن صفت  آزادى هنرى کند و مى

 هرا و  جلو تنردروى  ،کند. عدالت نیز به طریوى مشابه محدود مى ،ساختمان است تناسب

هاى بشر را که ممکرن اسرت از نظرگراه منرافع شخصرى وى زیبرا، ولرى از         کارى  افرا 

کنرد و او را از ارتکرا     شد، سد مرى قووا و مصالح دیگران زشت و ناهنجار با نظرگاه

 .(29 :0919 ،)فاستر دارد ن هر دو در وجودش هست بازمىمی  و استعداد آ اعمالى که

 

 عدالت افالطون  ا نسبت به نظريهبرخى انتقاده. 5-1

 است. مرثالً  شده  مطر ى عدالت انتواداتى نیز  هاى افالطونى درباره دیدگاه  نهیدرزم

 هرا و  افالطرون از غرایرز، انگیرزه     گانره  سره بنردى   آشرکار اسرت کره دسرته    »  شرده   گفته

تروان   . صفات، تمایالت و نیروهاى انسان را نمرى «لوقانه است استعدادهاى انسان، ساده

 در استعداد عهنى، آن میرزان کره   ژهیو بهها،  مشخص کرد و تفاوت« ورفته شسته» طور نیا

 که ارسطو بعردها گفرت کره تجربره نیرز      طور همانکرد، زیاد نیست.  افالطون تصور مى

 هرا، کره بنرا بره     راهنماى رفتار انسان است و اهمیت دارد. تبیین رفتار افالطون از انسران 

 سرشت زرین، سیمین و آهنین خود به یکى از سه طبوه تعل  دارند، آزادى را نیز از بین

 (.66 :0919)عالم، «برد مى

در  دهرد  عریفى که از عدالت بره دسرت مرى   پ  ت افالطون، در»به نظر کارل پوپر، 

از بیخ و بن طالب یک قکومت استعبادى )برده پرورى( طبواتى اسرت و تصرمیم    ،وا ع

در کتا  جمهورى، از مفهوم لفظ عردالت   چنین قکومتى برپا کند. تفسیر افالطون دارد

 یک بدعت بود و جُهد او برر ایرن   ،در وا ع گرایى و ضد مساواتى دارد تمامیت  جنبه که

مرردم   مراد عموم آنکه قال رار داشت تا قکومت استعبادى طبواتى را عادل نشان دهد؛ 

 (.019-9 :0980)پوپر، «ظ عدالت کامالً متضاد با آن بوداز لف

 هراى  ردیمى   نگررش  تیکفا  عدمنظران، انتواد مهم دیگر،   از دید برخى از صاقب

 ویرژه  هراى یونران باسرتان، بره     عردالت در اندیشره  ، این عده نظر ازعدالت است.   درباره
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 شود که همچون اصلى ازلى مى وجو جستافالطون، در مفهوم انتزاعى یا هندسى تعادل 

 رود. مثرال عردالت، ماننرد سرایر مُثُر ،      هاى مختلف به کار مى و غیر اب  بحف در قوزه

گرروه کروچکى از    ظراهر   بره وگرویى اسرت.     ابر  گفرت   قاوى قویوت دربسته و غیر

مردم را قوى براى تصررف    کنند و عامه شناسند و یا کشف مى این مثال را مى فرزانگان،

  است که دربراره  یا شده  دادهمعنا نیست؛ زیرا مثال عدالت اص  انتزاعى و از پیش  در آن

 ، بحرف عردالت همچرون سرایر    گرید  عبارت  بهتوان کرد.  نمى وگو گفتبیش از این  آن

 عمرومى جامعره    هنى و تک گفترارى دارد و برا عرصره   خصلتى تک ع نجایاها، در  بحف

 بلکره  نیست دخالت گراى فعال و  ، عدالت در تعادل، نظریهعالوه بهکند.  ربطى پیدا نمى

بره  ى یوتوپیا نیست، بلکه هرر چیرز را    فاضله  کند. مدینه ود طبیعى را بیان مىوضع موج

جامعره  خود گ اشتن است. عدالت در اصر  ویژگرى نفر  فرردى اسرت کره در        جای

 و شرهوت  ، شرجاعت  ،تعور  اسرت؛ فضریلت اراده    و یابرد. فضریلت فکرر    مى انعکاس

شود. جامعره نیرز سره     قاص  جمع این سه فضیلت، عدالت خوانده مى .است روى میانه

ر جامعره، عردالت اجتمراعى    و رهبرى. تعادل میان این سره د  دفاع نیاز دارد: نیاز به بوا،

اساسى طبیعرى و غیرفعرال اسرت. دولرت و      به طورمفهوم عدالت  شود. پ  خوانده مى

 یروآورند.  کنند، بلکه افراد عادل، دولت عادل به وجود مى نمى جامعه افراد عادل ایجاد

متأثر اى بسته است و مفهوم عدالت در آن نیز  افالطون، متافیزیک جامعه  ، فلسفهرفته  هم 

 (.8-1 :0918)بشیریه،  تویژگى کلى اس از همین

 توان گفرت فا رد   مىالبته انتواد اخیر از افالطون، جدل برانگیز و  اب  نزاع است و  

 .تحلی  الزم است

 

 سیاسى ارسطو  عدالت در فلسفه. 3

 . عدالت در آثار ارسطو1-2
عدالت بحف مفصلى دارد، یکى در کتا  سیاست   ارسطو در دو کتا  خود درباره

 دیگرى در کتا  اخالا نیکوماخ . بررسى موضوع عدالت، تمام کتا  پنجم اخالا و

تطبیر    درصردد نیکوماخ  را به خرود اختصراص داده اسرت. وى در سیاسرت بیشرتر      
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عریف عدالت کمترر پرداختره   کیفیت پیاده کردن آن بوده و به همین جهت به ت عدالت و

نامرد؛ ولرى در اخرالا،     علرم قوروا را علرم سیاسرت مرى      ، ارسطواین کتا  ت. دراس

و این بحف اگرچه زیبایى و گیرایرى   عدالت بحف کرده است ماهیت ، بیشتر ازعک  به

ماننرد   کره  آن بره جرای  گواه د ت نظر علمى اوسرت. ارسرطو   ندارد؛ سخنان افالطون را 

د تا انواع آن را برشمارد و این ناشرى از  کوش ارائه دهد، مى افالطون از عدل تعریف کلى

وى در کترا  اخرالا    نگررى اسرت.   و پرهیرز از کلرى   ىنگرر و  روش تجربى و جزئرى 

کنرد و   مرى  ادر به انجام دادن اعمال عادالنره اى است که افراد را   عدالت ملکه» گوید: مى

 «این است عک   به 0و ظلمکند  ها را وادار به رفتار صحیح و مای  به امور صحیح مى آن

  شرود کره مرا را آمراده     ى نامیده مرى عدالت آن صفت» یا به تعبیر دیگر: .(096 :تا یب)ارسطو، 

 در مرورد طرور   همین ؛کند ها و به اجرایشان متمای  مى به انجام آن اعمال درست و وادار

 کنررد. ایررن  شایسررت مررى ظلررم کرره مررا را وادار و متمایرر  برره ارتکررا  کارهرراى نا    

 .(099 :0980)ارسطو،  «کلى بحف ما  رار خواهد گرفت  تعریف شالوده

 

 عدالت ارسطويی یها هينظرو  فيتعار .2-2

 داند کره  اما لفظ عدالت داراى معانى گوناگونى است. ارسطو عدل را هشت نوع مى

 اند از: عام و خاص، توزیعى و اصالقى، مطل  و نسبى )یرا سیاسرى(، طبیعرى و    عبارت

 کام  جدا نیستند، بلکه گراه برا   به طور انونى. مصادی  این هشت نوع عدل از یکدیگر 

 گیرند. یکدیگر تداخ  دارند و درون هم جاى مى

نام دیگر عدل عام و عدل خاص، عدل کلى و عردل جزئرى اسرت. عردل عرام یرا       

عردل  مطل  درستکارى و راستى و به مفهوم رعایت  وانین و پیروى از آن است.  9کلى،

اى کره   ، به معناى برابرى است و آن است که هر ک  در جامعه9عدالت جزئى خاص یا

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 طرالی  در تعریرف عردالت بره جراى کلمره       ارسرطا اخرالا  ى عربرى کترا     در ترجمره  اسحاق بن  نننی   . 0

injustice 019: 0212،ارسطا طالی  )ر. ک، .نیز استفاده کرده است« العدل»ظلم، از کلمه  بر کاربرد لفظ، عالوه-

019.) 
2. la justice universelle 
3. la justice particuliere 
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رفترار   ینیب کسانیآید با همنوعان خود از روى انصاف و  و آزاد فراهم مى افراد برابراز 

 «امروال   تنظیم سهام یا مبادله»به معناى این نوع عدالت را نیز  ارسطو شناسانبرخى  کند.

 -اند. این عدالت جزئى یرا خراص هرم دو نروع اسرت: الرف       دانسته نیز (028 :0919)برن،

 )اصالقى یا جبرانى(. 9تعویضى -  0توزیعى.

هرا و مزایراى    هرا و پراداش   الف( عدالت توزیعى آن اسرت کره مناصرب و اقتررام    

از  ها میان افراد توسیم شود. این عدالت عبرارت اسرت   دیگر از روى شایستگى اجتماعى

و لیا رت او. توجره ارسرطو در     بااستعدادمتناسب  ک  و توسیم  سمت هر تسهیم سهم

توجه  مثال  به عنوان .در بین یونانیان مرسوم بوده است به امورى است که معطوف نجایا

یونانى( برا مخرارج     اجتماعى )مث  تأسی  یک مستعمره السهم توسیم ق  او معطوف به

المرال   دولرت و بیرت    نظور، مربو  به خزینهم وجه  چیه  بهبوده است؛ ولى  جمعى  دسته

دار توسریم دارایرى و    این نوع عدالت مرتبط با دولت است و دولرت عهرده   نبوده است.

 همشهریان است. موامات بین

 و نصیب آنان نیز برابرر نخواهرد برود    در عدالت توزیعى اگر اشخاص برابر نباشند،

 که در آن شایستگى و مو عیرت  ؛عادل کسى است که میان اشخاص و اشیاء تناسب دهد

 شود. وضعیت اشیاء در نظر گرفته مى طور نیهمافراد و 

  ( اما در عدالت تعویضى )که مخصوص معامالت است و در آن بایرد مسراوات  

در آن بایرد  یعنرى   ؛رعایت شود( نسبت در آن، برابرى در عدد و تناسرب عرددى اسرت   

 .(012 :0998)جوان، برابرى لحاظ شود نوعى

هرایى   ها و نادرسرتى  اصالقى یا تعویضى عبارت از ترتیباتى است که ناروایىعدل 

 غصرب   مانند موررات قووا مدنى درباره آید اصال  کند؛ که در روابط افراد پدید مى را

 از کسى گرفته باشد، باید به او باز پر   ناق   بهآن هرگاه کسى چیزى را  به موجبکه 

مربرو  بره    گرید عبارت بهر   استدالت تعویضى مربو  به  ضا ع .(28 :0920)عنایت، دهد

دار تعویض عدالت از ظالم به مظلوم است و این امر یرا در   است ر و عهده  ى  ضائیه  وه

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. la justice Distributive 
2. R .al ecitsuj َ eparative ou Redressment 
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و وام و امثرال   فرروش  و دیخرى طرفین مانند  است؛ یعنى ناشى از اراده معامالت ادارى

است؛ مانند سر ت و تجاوز و تعدى. ایرن عردالت بره     یرارادیغرفتار  و یا در هاست آن

 اضى در هرر دو قرال )ارادى یرا      وظیفه که در آن شده استنامیده  این سبب تعویضى

در عردالت   .(992 :0919)هاشمی قائری، استخود   بازگرداندن امور به محدوده غیرارادى(

 طرور   بره افراد منظور نیست و  اضى عرادل بایرد بره طررفین      تعویضى استعداد و لیا ت

 کنار بگ ارد. را یداور شیپمساوى بنگرد و 

 مسراوات در  کره  نیر ایگانه مبدأ در ا سام عدالت جزئى همان مساوات است، جرز  

 مجریه و قاکمه( اسرت،  رائم برر     ى عدالتى که مربو  به دولت ) وهعدالت توزیعى یعن

 تعویضى  ائم بر نسبت قسابى؛ زیرا در عدالت توزیعى فض نسبت هندسى است و در 

 یقال درشود؛  فضیلتش از عدالت برخوردار مى  اندازه بهشود و هر ک   افراد رعایت مى

 کنرد و طررفین   اسرت، مالقظره مرى    شرده   وا رع عدالت تعویضى فوط ظلمى را کره   که 

 کره او از سرتمدیده   طرور  هماندرست  ؛گیرد شمارد و از ستمگر مى اوى مىدعوى را مس

 موضروع آن  کره  نیااعتبارى ر از جهت  « قد وسط»  فته است. این امر گرچه از  اعدهگر

از جهرت فاعر  در آن    همره   نیر ا برا سرت،  ا معین به تعیّن قسابى نشده است ر اسرتثنا  

 ی)هاشررم اسررت« مظلرروم»و « ظررالم»بررین « وسررط» ؛ زیرررا عرردالت در آندارد مطابوررت

 (.992-991 :0919،یقائر
 را از دیگرر توسریمات عردالت خراص از دیرد      0«عدالت تبدیلى یا اقتسابى»برخى 

 هراى پرولى   اند. عدالت تبردیلى در مبرادالت و روابرط تجرارى و سرازمان      ارسطو دانسته

 معرادل نیسرت، لر ا پرول     الزامراً نظارت دارد. چون مزد امروز کارگر با مرزد روز دیگرر   

 (.021 :0919)برن، کند مبادالتى را بر رار مىو امر اى است که تناسب بین این د وسیله

 سایر انواع عدالت باید گفت که ارسطو عدل مطل  را تعریف نکررده اسرت؛    درباره

 ولى پیداست که موصود از آن، عدلى است که وابسته به نوع خاصى از نظرام سیاسرى و  

 ابرط بشرى واجرب اسرت و برر رو     بلکه رعایت آن براى سراسر جامعهاجتماعى نیست، 

 کند. افراد انسان قکومت مى به عنواناى خاص، بلکه  اعضاى جامعه به عنوانافراد، نه 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. la justice dَ Echange ou commutative 
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 بره عنروان  نامد، فورط در روابرط دو ترن     اش مى عدل نسبى که ارسطو عدل سیاسى

اى خاص با نظام سیاسى معین صادا است و رعایت آن نیرز فورط در آن    جامعه اعضاى

 خاص واجب است. نظم سیاسى

 اء آن نظم طبیعرى و فطررى امرور اسرت    عبارت از آیینى است که منش عدل طبیعى

وجرود آن چرون بردیهى اسرت از عور        ؛ وهمچون گردش شب و روز و سوزش آتش

 انون، یعنى به وسراطت عور     قکم بهنیاز است. ولى عدل  انونى آن است که  بى آدمى

)عنایرت،    انون معین شرود  قکم  بهکه  ها قب ها و مدت  شود، مانند مبلغ جریمه بر رار

0920: 028). 

عدالتى )ظلم(، هم افرا  اسرت   است؛ زیرا بى« قد وسط»یک  قال  نیع درعدالت 

اسرت،   گرفتره   تعلر   طررف   کیر عدالتى، میزان افزونى که بره   هم تفریط. یعنى در بى و

اسرت. سرعى ارسرطو در یرافتن تعریرف       شده   یتحمدیگرى  به ضررى است که معادل

و عردالت   0عردالت مُردون و  رانونى     رابطره   او این تعریف را از مطالعه است وفضیلت 

زیرا تواب  برین طبیعرت و  رانون، مورام      (0090 :تا یب )ارسطو، آورده است طبیعى به دست

 دارد. سوفسطائیان  فسطهبارزى در س

ثابت اسرت و ارتبراطى برا آرا و عوایرد مختلرف       جا همهعدالت امرى طبیعى و در 

خاصرى رایرج    صرورت   بره ولى عدالت مدون و  انونى در این مدینه و آن مدینه  ندارد،

سوفسطائیان مدعى بودنرد کره عردالت در طبیعرت وجرود نردارد؛ زیررا طبیعرت          است.

بره  عاتى امرى نسبى و متغیّر است. ارسطو  به طور است، در قالتى که عدالت یکنواخت

ى طبیعرت  ررار نگرفتره،     داده است که  وانین قوو ى و  ضایى مدون بر پایه آنان پاسخ

به یک نوع نیست؛ زیرا شرک  قکومرت در    جا همهو در  افراد است  اراده بلکه مبتنى بر

ها، یرک نروع قکومرت وجرود دارد کره       یکسان نیست و در بین انواع قکومت جا همه

الت توانرد برا عرد    مى ،است که عدالت  انونى یا مدونهاست. به همین سبب  آن بهترین

 .(021-26 :0919)برن، طبیعى متفاوت باشد ابتدایى و

 ارسررطو در موابرر ، از اعتبررار  ررانون بشرررى دفرراع کرررد. بررا توجرره برره برداشررت  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. la justice positive ou legal 



 
 0921دوره دهم، شماره سوم، پاییز  20

 کره  آنجرا  ازبالووه در هر چیز است،  آنچه تیفعلارسطو از مفهوم طبیعت به معنى کمال 

 طبع عوالنى و اخال ى و مدنى است،  انون انسانى را هم باید با توجه بره  به طورانسان 

 رفتار برابر برا  به عنوانها داورى کرد. ارسطو عدالت را  میزان فعلیت یافتگى این ویژگى

افراد برابر و رفتار نابرابر با افراد نابرابر تا جرایى کره بره وجروه نرابرابرى آنران مربرو         

شهروندان یا آزادگان   بر برابرى همه ،سو کیبنابراین ارسطو از کرد.  تعریف مى شود، مى

 ،سرشرت  قکرم   بهچون به نظر او برخى از مردم  ،گ اشت؛ ولى از سوى دیگر مى تأکید

 رفتارى نابرابر داشت. ،ها در موایسه با آزادگان باید با آن و اند برده

کراران اسرت کره     مفهوم عدالت منفى یا عردالت محافظره   یربنایز ،برداشت ارسطو

 که آنرواج یافت و بر اساس آن دولت نباید میان شهروندان تبعیض بگ ارد، مگر  بعدها

 ها از  ب  تفاوت وجود داشته باشد. مفهوم عدالت مثبت یا عدالت بره مفهروم   بین آن در

  بلى و طبیعى در میان افراد راهاى  رادیکال، که بر اساس آن دولت باید بکوشد نابرابرى

 (.96 :0910)بشیریه، ر مواب  مفهوم ارسطویى  رار دارداز بین ببرد، د

 

 . برخی تمايزات عدالت ارسطويی با عدالت افالطونی3-2

اسرت.   ترر  انره یگرا عرت یطبى عدالت ارسطو، به نحو آشکارترى از افالطرون،   نظریه

در قد وسط است و این قد نیرز قردّى   عدالت در تعادل است. فضیلت هر چیز  بازهم

 هرا  ى همرین نرابرابرى   شود و عدالت در ادامه است. طبیعت، خود نابرابر تلوى مى طبیعى

و رفترار   عدالت عبارت است از رفتار برابر با افراد برابرر از قیرف مروردنظر    ست. پ ا

ردگان و زنران  ب جامعه ،طبیعتاز همان قیف. پ  چون در  بازهم ،نابرابر نابرابر با افراد

در مردارج تکامر  مراده و    ها عین عدالت است.  نابرابرند، رفتار نابرابر با آن و شهروندان

رقلره  زن یرک م  ،مثرال  به طورهر یک موامى دارد.  بیگانه و شهروند ،برده ،صورت، زن

 .(1 :0918ه،یری)بش تر است مرد عوب در تکام  از

 بره   میتسره عدالت مسراوات نیسرت، بلکره      دارد که الزمهپن ارسطو مى بیترت نیا به

 جره ینت در، فوط گاهى همان مساوات اسرت.  نسبت  به میتسهصحیح است؛ و این  نسبت 

دانرد؛ زیررا او در اسراس     تر از همه مى عدل توزیعى را مهم ،ارسطو از میان انواع عدالت
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 قوروا و  ،پایگراه ید که گو داند و مى خود عدل را نه در برابرى، بلکه در تناسب مى فکر

 شایستگى و دانایى او باشد. از ایرن سرخن دو    اندازه  بهامتیازات هر ک  در جامعه باید 

 توان گرفت: نتیجه مى

 چون شایستگى و دانایى، مخصوص به گروه اندکى از مردمان اسرت  که آننخست 

 ى مرردم، کمرال   آریستوکراسى یعنى قکومت گروه اندک شایستگان و دانایان برر تروده  

 در جامعه ناپسرند  تنها  نهنابرابرى  که آنمطلو  )نه ممکن( جامعه سیاسى است؛ و دوم 

 بنیراد آن شایسرتگى و دانرایى    کره  یصورت درنیست، بلکه شر  الزم بواء آن است، البته 

  یرا نرابرابرى بالفاصرله بره مسر له      برابررى   مس له بیترت  نیا  به .(21 :0920عنایت، ) باشد

کند و فوط و تى دلیلى براى رفتار نابرابر با افراد وجود نداشرته   پیدا مى شایستگى ارتبا 

 به برابرى رفتار کرد. ها باشد، باید با آن

 عردالت »ترر از   خورد که عالى در سخنان ارسطو به چشم مى ،نوعى دیگر از عدالت

 .انرد  کررده  ادیر عردل و انصراف نیرز       اعرده   بره است و آن انصاف است و از آن «  انون

 اضرى بایرد برر     ارسطو این  اعده را مخصوص  ضات دانسته است؛ به ایرن معنرى کره   

 انون را برطرف کند. عم  منصفانه بر عم  عادالنره تررجیح دارد.     انصاف نویصه اساس

 عدالت بوده و در نوعیّت از آن باالتر است. جن   همانصاف  در وا ع 

 تحمر    اب تصحیح  انون است، به صورتى که  انون را براى عموم   منزله بهانصاف 

  ررار  گر ار   رانون کند. در موارد عیب و نوص  انون،  اضى منصف خود را جانشین  مى

 گیرد و همانند دهد و جهت جلوگیرى از ظلم  انون معیو ، از رو  انصاف الهام مى مى

 کند. انه تصحیح مىاولیه،  انون عمومى را با  ضاوت منصف گ ار  انون

 عدالت این است که ارسطو عدالت را بره   ارسطو و افالطون در مس له از اختالفات

داند؛ زیرا ارسطو صفات افراطى و تفریطرى انسرانى    نمى طیتفر و  افرا معناى قد وسط 

دانرد و از فضرای  بره     ها را همراه صفت عدالت مى م موم دانسته و تنها قد وسط آن را

هراى   آورد. ولى افالطون معتود نیست که صفات فضریله، همگرى داراى جنبره    مى شمار

هرم افرزایش یابرد،     هر ردر قکمت صفتى است کره   مثال به عنوانباشد؛  طیتفر و  افرا 

 است نه م موم. مطلو 
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 عدالت ارسطو  ت به نظريهبرخى انتقادها نسب .4-2
اى عویرده دارنرد    عده ،مثال طوربه عدالت ارسطو شده است.   انتواداتى نیز از نظریه

ى فردیت در  در سخنان ارسطو و افالطون عدالت به معناى اخال ى ر که بیشتر جنبه » که

است ر از عدالت به معناى قوو ى ر که مربو  به روابط اجتماعى اسرت      موردتوجه آن

بحف مفصرلى    این دو اندیشمند با همه ،. از سوى دیگریکدیگر تفکیک نشده است ر از

 هاى خود معیار مشخصى کره بتوانرد در   از نوشته کی  چیهاند در  عدالت داشته  درباره که

 اند. تنهرا  در تشخیص عدالت مفید افتد عکر نکرده گ ار  انونموام عم  براى قوو دان و 

 انرد،  روانین   معیار قووا افراد در روابط اجتماعى تأکید کررده  به عنوانچیزى که بر آن 

 طبیعت آن را ی بامطالعهطبیعت و قووا فطرى است، یعنى معتودند که قوو دانان باید 

 .(020ر022 :0986 ،دفتر همکارى) «رندیکارگ بهکشف کنند و در وضع و تفسیر  وانین 

 از هراى  ردیمى )اعرم    نگررش  تیکفا  عدمانتوادات دیگر، اعتواد برخى به  ازجمله

 عدالت است. به نظر این عده، خصلت تک عهنرى و ترک    افالطونى و ارسطویى( درباره

 اععان صراقت  بهو بعضى  کرده است وگو تگف  اب  ریغها را  ها، آن گفتارى این نگرش

 توانرد بره کرار امرروز     ده و نمىهاست که مر برداشت ارسطو از عدالت  رن»دارند که  مى

  همه، ارسطو از قال نیدرعگرچه این دیدگاه هم وجود دارد که  .(1-6 :0918)بشیریه، «آید

متأخر نیز در ایرن    تر بحف کرده است و بیشتر فالسفهعدالت بیش  خود درباره گ شتگان

تروان اععران کررد کره انتورادات       انرد. بنرابراین مرى    دیدگاه ارسطو را تعویب کررده  زمینه

ى است و تاکنون دفاعیات متعددى هم و  اب  نود و بررس زیجدل برانگبسیار  ،شده طر 

 ارسطو و افالطون در این با  و سایر آراى ایشان صورت گرفته است. از نظریات

 

 یریگ جهینت

الت افالطونی و ارسرطویی اسرت و   عمی  نظریات عد یگستردگ انگریباین نوشتار 

شاید چندان  سنگ گرانبه همین دلی  تلخیص و استنتاج آراء این دو اندیشمند  در وا ع 

دلیر  و   نیترر  مهرم در تبیرین   توان یم ،این مالقظه با مورون به صحت و رسایی نباشد.

که در اندیشره   مبنای تفاوت دیدگاه دو فیلسوف در این مبحف عدالت چنین اععان نمود
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 .ابرد ی یمر در اص  ویژگی نف  فرردی اسرت کره در جامعره انعکراس       عدالت ،افالطون

، خشرم  عور ،  – گانه سهیک از  وای  که هر شود یماین فضیلت در فرد محو   یهنگام

باشرد و   فرمرا   قکرم  ها آندر جای خود  رار گیرند و نظمی خاص بر روابط  –شهوت 

شروند و تمرام  روای نفسرانی      دار عهدهوظیفه خاص خود را « یکار شیخو»با  هرکدام

نیز شایسرته خردمنردان و    قکومت مانند خشم و شهوت باید زیر فرمان عو   رار گیرد.

برر   –پاسرداران و تروده مرردم     –دیگرر   طبوره  دوقکیمان است و عدالت آن است که 

خویش  ژهیکار وموضع خود  رار گیرند و قکیمان بر آنان قکومت نمایند و هرک  به 

 د.ی نکنتخطاز آن  مشغول باشد و

بره  و آن را فضریلتی کره    دانرد  یمر اعطای ق  بره سرزاوار آن   اما ارسطو عدالت را 

در  زیر هرر چ  لتیفض آن باید به هرکسی آنچه را که ق  و استحواا اوست داد. موجب

و  شود یمنابرابر تلوی  خود ،قد وسط است و این قد نیز قدی طبیعی است و طبیعت

اگرچه زیبرایى و  ارسطو پیرامون عدالت  یها بحف است. ها ینابرابرعدالت دنباله همین 

 کره  آن بره جرای  د ت نظر علمى اوست. ارسرطو   گواه گیرایى سخنان افالطون را ندارد؛

کوشد ترا انرواع آن را برشرمارد و ایرن      ارائه دهد، مى مانند افالطون از عدل تعریف کلى

 نگرى است. کلىو پرهیز از  نگر وى ناشى از روش تجربى و جزئى

 خواجره و  ابروعلی سرینا   ،بدون شرک فیلسروفان برزرگ مسرلمان هماننرد فرارابی      

و ایرن نظریرات را برا آراء     انرد  بررده طوسی از این تعالیم و آراء بهره فراوان  نیرالدینص 

در فلسرفه سیاسری    ،نمونره  عنروان  بره  .اند نموده دیبازتولو  فیتأل ،اسالمی خود ترکیب

 ترر  گستردهو  تر متنوعهم عدالت از مفاهیم کلیدی است و هم در محتوایی بسیار  ،فارابی

عردالت   ،افالطرون  بررعک  موضوع اصلی اندیشره وی   0.شود یماز فالسفه یونان طر  

نبوت و مسائ  مربو  به آن دو آغراز   ،او با خداشناسی بحف نیست بلکه سعادت است.

و اندیشه شریعی   ها آنکه فرعی از این مباقف است و با  انجامد یمو به عدالت  شود یم

گونراگون از   یهرا  فیر تعرضمن ارائره   ،یفاراب .(019 :0981نعمه ،) داردارتباطی تنگاتنگ 

 ،اخروان کراظمی  )سرازد  دینی هماهنگ  یها آموزهدارد تا عدالت عولی را با  یسع ،عدالت

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 (Khadduri,1984برای آشنایی بیشتر با تعاریف اندیشمندان مسلمان از مفهوم عدالت ر،ک؛ ) - 0
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افالطرونی   یها شهیاند یریگ واممسلمانان با « فیلسوف اول» به عنوان یو .(82-99: 0916

بر غالرب فیلسروفان    ،و طر  نظریه عدالت در همین راستا ها آنو ارسطویی و بازسازی 

 0است. کرده یاثرگ اردر  رون میانه  ژهیو به مسلمان

اندیشرمندان   امرام علری )ع( و همچنرین    فیتعریرف عردالت در تعرار    نیترر  جیرا 

هر   رار دادن یعنی است؛« فی موضعه و اعطاء ک  عی ق  قوه یش ک وضع » اسالمی:

دار و استیفای قووا و عطا به میزان  ق  بهرساندن ق  مناسب خویش و  چیز در جای

. بره نظرر نگارنرده بخرش اول ایرن      هاسرت  اسرتحواا استحاا و ایفای اهلیت و رعایت 

چشرم  ه اندیشه افالطون و بخش دوم آن در اندیشه ارسطو بیشرتر بر   در تعریف مرکب،

از عردالت در عصرر قاضرر و     شاید بتوان گفت تعاریف ارسرطو  وجود  نیا با خورد یم

و تبیرین   هرا  سره یموااست و نگارنده این  تر یکاربردو  تر ینیع ،تجربه جمهوری اسالمی

 بره  .(0968،)اخروان کراظمی   را در دیگر آثار خویش به انجرام رسرانده اسرت    این مطالب

 را یونعردالت افالطر   نظریره فرراوان   یرادهایادر نوشتار دیگری نویسنده  ،نمونه عنوان

 کلیره آن برر   یع( و سرآمد) یعلامام  یها شهیاند یبر سترگ دیبا تأک کرده است و ثابت

برا محتروا و    ،یعلرو  اندیشره است که مفهوم عردالت را در   بر آن ،یمکاتب و آراء بشر

 ن،افالطرو  اندیشره برا   اسیتر در   گسترده یو به نحو تر یتر و عمل کام  ،یمتعال یاهداف

عدالت  نظریهمتعدّد  صیها و نوا از ضعف یعدالت علو اندیشه چراکه؛ است شده مطر 

 ،ینیع یاست و با مفهوم یمانیو ا یاله یو مبنا شهیر یکامالً مبرّا است و دارا یافالطون

 یاله یبه سعادت و رستگار  یدر جهت ن یو ابزار عتمداریشرو  ریمصداا پ ملموس، 

 یعدالت علو که آنضمن . است ریافعال خ یکسب ملکات فاضله و انجام اراد  یاز طر

 یدارد و مبنرا  زیست و ظلم انهیگرا آرمان یبوده و خصلت یتک گفتارفا د وجه متصلّب و 

و  یفررد  صربغه  بررخالف اسرت و   یالهر  عتینرزد آن، شرر   عردالت و اسرتحواا   نییتع

آن،  ینرا اسرت و برر مب   یوجه غالب عدالت اجتمراع  یدارا ،یعدالت افالطون یجبرگرا

 فیانجرام تکرال   زانیو م یساالر ستهیشا بر اساس یاجتماع مراتب سلسلهامکان ارتواء در 

 .(092-080 :0962خوان کاظمی،ا) همگان وجود دارد یبرا

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 (  Madkour,1934( ،)Rosenthal,1962برای اطالع بیشتر ر،ک؛ ) - 0
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