نگرشی تطبیقی به مفهوم عدالت در فلسفهى سیاسى افالطون و ارسطو
بهرام اخوان كاظمی



چکیده
با توجه به جایگاه مفهوم سترگ عدالت ،به عنوان یکی از مهمترین و بنیادیتررین
غایات و اهداف کلیه نظامهای سیاسری و قورو ی و نظرر بره تأثیرپر یری عمیر
فالسفه سیاسی مسلمان از فیلسوفان یونانی ،این نوشتار با روش توصیفی -تحلیر
اِسنادی و نگرشی تطبیوی ،پرسش خود را پیرامون معرانی گسرترده و نظریرات دو
فیلسوف شهیر یونان؛ یعنی افالطون و ارسطو رار داده و آنها را به نود میکشرد.
فرضیه مواله قاضر آن است که در اندیشه افالطون ،عدالت در اص ویژگی نفر
بایرد بره کرار ویرژه خرویش

فردی است که در جامعه انعکاس مییابد و هررک

مشغول باشد و از آن سرپیچی نکند .قکومت نیز شایسرته خردمنردان و قکیمران
است و اما ارسطو ،عدالت را اعطای ق به سرزاوار آن مریدانرد و آن را فضریلتی
میداند که به موجب آن باید به هرکسی آنچه را که قر و اسرتحواا اوسرت داد.
فضیلت هر چیز در قد وسط است و این قد نیز قدی طبیعری اسرت و طبیعرت،
خود نابرابر تلوی میشود و عدالت دنباله همین نابرابریها است .ارسطو بره جرای
آنکه مانند افالطون از عدل تعریف کلى ارائه دهد ،مىکوشرد ترا برا د رت علمری
بیشتری انواع آن را برشمارد و این ناشى از روش تجربى و استورایی وى و پرهیرز
از کلىنگرى است.

واژگان كلیدی :ارسطو ،افالطون ،عدالت ،فلسفه سیاسی ،مشروعیت.
––––––––––––––––––––––––––––––––
 استاد علوم سیاسی ،دانشکده قووا و علوم سیاسی ،دانشگاه شیراز
تاریخ دریافت0921/10/92 :

kazemi@shirazu.ac.ir

تاریخ پ یرش0921/10/92 :

دوره دهم ،شماره سوم ،پاییز 0921

2

مقدمه
در علم سیاست و قووا عمومی ،مفهوم عدالت دارای اهمیت بریهمترایی اسرت.
عدالت جزء تفکیک ناپ یر درت سیاسی و وجه تمایز آن برا زور اسرت و مشرروعیت،
درت و انویاد مردم را از آن تضمین میکند .عدالت مبنرای تعهرد سیاسری و اجتمراعی
افراد در اطاعت از دولت و وانین آن است؛ بنابراین ،در مرکز و محرور مباقرف فلسرفه
سیاسی و قوو ی رار دارد و به تعبیری میتوان آن را جامعترین غایت سیاسری شرمرد
(اخوان کاظمی .)081:0960،همانطور که فیلسوف پرآوازه معاصر؛ جران راولرز ،عردالت را
نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی و سراختار بنیرادین جامعره بره شرمار آورده اسرت.
()Rawls,1987: 27

یکرری از دشررواریهررای بحررف از ایررن مفهرروم بنیررادین ،ابهررام در تعریررفهررا و
معررانی آن اسررت و قترری برخرری اندیشررمندان برشررمردن همرره معررانی ایررن مفهرروم را
وهمرری برریش نمرریداننررد ) .(Perelman,1970:12بررااینوجررود ،فالسررفه سیاسرری و
قوررو ی – بررهویرژه در عررالم غررر  -برره خرروبی در ایررن زمینرره نظریره پررردازیهررای
گستردهای انجام دادهانرد ) (Hoff,1991و بایرد اععران کررد کره از مهرمتررین پایرههرای
اصررلی ایررن تررأمالت و آراء ،نظریررات دو فیلسرروف پرررآوازه یونررانی یعنرری افالطررون و
ارسررطو اسررت .از سرروی دیگررر ،هرریچکرر

هررم منکررر تررأثیر عمیرر آراء ایررن دو

اندیشمند نرامی برر فالسرفه سیاسری مسرلمان نیسرت؛ نظراتری کره را برا آراء اسرالمی
ممزوج و اندیشههای ابداعی تازهای را بازتولید کردهاند.
معروف است که فلسفه سیاسی اسالمى و فیلسوفان بزرگ مسلمان همانند ابونصرر
فارابى ،ابوعلى سینا ،خواجه نصیرالدین طوسى و غیره ،از تعالیم و آراى فیلسوفان یونان
همچون ارسطو و بهویژه افالطون ،بهره بردهاند و برخى در ایرن وادى چنران راه افررا
پیشگرفتهاند که معتودند عواید سیاسى بزرگترین فیلسوف سیاسى اسالم یعنى ابونصرر
فارابى ر که موتداى غالب فالسفه بوده است ر یکسره برگرفته از آثار افالطون ،برهویرژه
کتا

جمهور اوست (قلبی .)09 :0919،این ادعا گرچه اقتیاج به اثبات دارد؛ اما هیچک

منکر تأثیر عمی آراى ارسطو و افالطون بر فالسفهى سیاسى مسرلمان نیسرت .هرچنرد
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برخی از اندیشمندان مسلمان – چه در این قوزه و چه در سرایر موضروعات فلسرفی–
غالباً آراء یونانی پیشگفته را با آراى اسالمى ،ممرزوج و اندیشرههراى ترازهاى را ابرداع
کردند (ر.ک :داوری0910،؛ اخوان کاظمی.)012 ،0968،

با عکر این مودمات ،اهمیت پاسخ به پرسش و موایسه تطبیوی دیدگاهها و نظریرات
بسیار مهم دو فیلسوف مشرهور یونران پیرامرون عردالت و تفسریر عردالت افالطرونی و
ارسطویی واضح و مبرهن میشرود .بردین ترتیرب سراال از مفهروم عردالت در فلسرفه
سیاسى افالطون و ارسطو پرسش اصلی این تحوی است.
فرضیه نوشتار قاضر دال بر این است کره در اندیشره افالطرون ،عردالت در اصر
ویژگی نف

فردی است که در جامعه انعکاس مییابرد و هرر کر

بایرد بره کرارویژه

خویش مشغول باشد و از آن سرپیچی نکند .قکومت نیز شایسته خردمندان و قکیمران
است؛ ارسطو عدالت را اعطای ق به سزاوار آن و فضیلتی میداند کره بره موجرب آن
باید به هرکسی آنچه را که ق و استحواا اوست داد .فضیلت هر چیرز در قرد وسرط
است و این قد نیز قدی طبیعی است و طبیعت ،خود نابرابر تلوی مریشرود و عردالت
دنباله همین نابرابریها است .ارسطو به جای آنکه مانند افالطون از عدل تعریرف کلرى
ارائه دهد ،مىکوشد تا با د ت علمیترری انرواع آن را برشرمارد و ایرن ناشرى از روش
تجربى و استورائی وى و پرهیز از کلىنگرى است.
در مورد پیشینه این پژوهش – که در منابع هم عکرشده است -باید گفرت اگرچره
نوشتارهایی درباره نظریههای عدالت هریک از این دو فیلسوف به رشته تحریر درآمرده
اما این نگاشتهها غالباً فا د جامعیت الزم و بهویژه بعد تطبیوی هستند .جنبه موایسهای و
نوع تحلی های مواله قاضر را میتوان از نوآوریهای آن برشمرد.
 .1عدالت در فلسفهى سیاسى افالطون
 .1-1پیشینه مفهومی و بحران عدالت آتنى
نظریات عدالت نزد افالطون و ارسطو مدون است اما اولرین ظهرور نرامتمرکز ایرن
نظریات در اندیشه اسطورهای یونان ،در اشعار هومر و هزیود بره چشرم مریخرورد .در

دوره دهم ،شماره سوم ،پاییز 0921

4

اندیشه اسطورهای ،عدالت دارای تصاویر است .درباره الهه عدالت و معانی ایرن مفهروم،
در آثار و اشعار شش رن پیش از میالد مسیح ،مطالبی مکترو

وجرود دارد .از مظراهر

اصلی برداشت اسطورهای از عدالت؛ تصور تناسب و نظامی است که در آنجا همراهنگی
– هارمونی -ویژهای بر رار است .برتری و اولویت عدالت نسبت بره سرایر صرفات در
تفکر اسطورهای نیز وجود داشته است :همچنان که هرکول ابتدا تجسم ردرت فیزیکری
بوده اما پ

از ستمگری ،مدافع عدالت میشود

).(Vecchio, 1938: 7-9

بدین ترتیب ریشه این بحف مانند بسیارى از مسائ فلسفى دیگر به فالسفه یونران
باز میگردد .اولین تعریفها دربراره عردالت بره سرورا  ،افالطرون و ارسرطو منسرو
است .سورا در سخنان خود اغلب رشته سخن را به عردالت کشرانده و در هرر گفترار
خود گوشه و بُعدى از معناى عدالت را روشن کرده است .ترا جرایى کره مرىدانریم ،او
هرگز چیزى ننوشت و همهى تعالیم خویش را به طور شفاهى الوا مىکرد .نوشرتههراى
هیچ یک از قکماى پیش از سورا به طور مستویم به ما نرسریده اسرت .اطالعرات مرا
درباره وی ،محدود به منابع دست دوم و از طری آثار دیگران است .افالطرون نخسرتین
کسى است که امروزه نوشتههایش در دسرترس اسرت .او شراگرد سرورا برود .بیشرتر
اطالعاتى که از سورا در دست است مأخوع از نوشرتههراى افالطرون اسرت .افالطرون
بىهیچ تردید یکى از بزرگترین فیلسوفان همه رون و اعصار و بره عویرده برخرى ،از
بزرگترین فالسفه بوده است .از این رو اگر بخواهیم به دلخواه براى بحرف عردالت در
فلسفه غر  ،آغازى برگزینیم ،سال ( 922ا.م) ر یعنى مرگ سورا و شروع نوشتههاى
افالطون ر نوطه آغاز خوبى است.
بیشتر آثار افالطون به شک گفتوشنود یا مکالمه نوشته شده است .اسرتداللهراى
مختلف از زبان اشخاص گوناگون شنیده مىشود که اغلب یکى از آنها سرورا اسرت.
معروفترین مکالمههاى افالطونى« ،جمهورى» و «میهمانى» است.
سرآغاز گفتار افالطون در کتا
قویوت عنوان فرعى دیمى این کتا
مفص ترین کتا

جمهورى و موضوع اصرلى آن عردالت اسرت .در
درباره عردالت اسرت و شراید در تراریخ جهران،

تک موضوعی درباره عدالت ،همرین کترا

باشرد .ایرن کترا

انرواع
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نظرات را درباره عدالت به نود و سنجش مىگ ارد و در پی شناخت معنا و مفراد کامر
و تعریف عدالت است .در این همپرسرىهرا و گفرتوگوهرا ،جسرتوجرو برراى درک
قویوت عدالت ،سورا نوش اصلى را ایفا مىکند.
گفته مىشود که همیشه بحرانها و مشاهده بىنظمى ،اولرین جر ره و انگیرزه را در
ارائه نظریرات اندیشرمندان سیاسرى ایجراد کررده اسرت .مواجهره افالطرون برا بحرران
عدالت آتنى ،یکى از بهترین و ردیمىتررین نمونرههراى ترالش یرک نظریرهپررداز در
روشنگرى بىنظمى اخال ى است .به نظر افالطون ،ورشکسرتگى دولرتشرهر آترن ،برا
تراژدى محاکمه و اعدام سورا نمودارتر شد .مردى که براى افالطون و عردهی زیرادى
از متفکرین ،یکى از عا ترین و بهترین مردان روى زمین بود .بااینقال ،شرهر آترن او
را دستگیر کرد ،به محاکمه کشید و باالخره به مرگ محکوم کرد .افالطون سیاست شرهر
آتن را مبتال به ضعفها و مشکالت زیادى مىدید؛ اما آنچره او را بریش از همره تکران
داد و به مطالعهى منظمى از سیاست و جامعه وادارش کررد ،محاکمره و اعردام سرورا
بود.
اولین ساال و نوطه آغاز نظریه سیاسى او این بود :چه طور چنین اتفا ى روى داد؟
بهاینترتیب اساسىترین سراالهراى کترا

جمهرورى ایرنگونره مطرر شرد :عردالت

چیست؟ جامعه سعادتبخش کدام است؟ در ابتدایىتررین درجره ،کردام نظرم سیاسرى
است که بهترین شهروند خود را ر مث آتن که سورا را بلعیرد ر اعردام نمرىکنرد؟ در
باالترین درجه ،کدام نظم اجتماعى در قویوت موطن مردمان خو

است؟ افالطرون در

موام آسیبشناسى جامعه یونانى ،بىعدالتى را ،عام بحران مىیابد؛ بحرانى کره در پرى
بىعدالتى زمامداران فاسد و جامعهى ناعادلهی آتنى ،باعف بىنظمى اجتمراعى و اعردام
سورا به عنوان تجسم فضیلت بشرى شده بود .از این رو عردالت در کرانون توجره او،
در مبحف اندیشه سیاسى رار مى گیررد .کترا

جمهرورى برا پرسرش از عردالت آغراز

مىشود و چون فیلسوف از تشریح جنبههاى مادى شهر فارغ مىشود ،برراى تکمیر آن
طى بحثى شورانگیز ،به جستوجوی عدالت و جامعه فاضله عادله و زمامرداران عرادل
برمىخیزد.
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 .1-2مفهوم و معانی گسترده «ديکیوسون»
واژه یونانى که به عدالت ترجمه شده است« ،دیکیوسون» 0است .ایرن لغرت ماننرد
لغت «پولیتیا» شام معانى وسیعترى در زبان اصلی است که همه این معانى از لغتى کره
براى ترجمه آن انتخا

شده است ر یعنى کلمه انگلیسى  Justiceفهمیده نمىشود .بره

همین دلی خواننده آثار افالطون تا زمانی که پیشاپیش از این گونه فرراز و نشریبهراى
لغرروى آگرراه نباشررد در فهررم بسرریارى از کلمررات و عبررارات وى دچررار اشررکال و
انحراف خواهد شد.
همچنین واژه یونانى عدل (دیکیوسون) ،معنایى بسیار وسیعتر از عردل در پارسرى
امروزى دارد :ما معموالً عدل یا عدالت را فضیلت دادرس یا فرمانرواى خو

مرىدانریم

و مثالً مىگوییم که دادرس عادل ،کسى است که قکم انون را بیطرفانه اعالم مىکنرد؛
ولى این صفت را در ستایش کسى که از دزدى و فریبکارى و رعای دیگرر بررهیرزد بره
کار نمىبریم (اگرچه در زبان فوهى و شررعى مرا عرادل بره همرین معنراى پرهیزکرار و
پاکدامن بوده است) .مثالً در اصطال شاهد عادل؛ یونانیان چه صفت دادرس بىطررف
و چه خویشتندارى و پاکدامنی فردى ،هر دو را مصداا عدل مىدانستند؛ یعنرى عردل
را در آن واقد به دو معناى راستکاری شخصى و توواى اجتمراعى مرىگرفتنرد .شراید
عکر مثالى دیگر مفید باشد؛ مثالً ما مىتوانیم ممتحنى را که با کمال بىطرفى و بىنظررى
از شاگردان خود امتحان مىگیرد ممتحن دادگر بنامیم اما براى شاگرد غیر متولب ،لغرت
درست و درستکار به کار ببریم .اما در نظر افالطون لغت دادگر در چنین قالتى نیز اب
اطالا به عم شاگرد مزبور است؛ همچنان که ممتحن هم دادگر و عادل است .از سوى
دیگر ،شاگرد متولب و ممتحن غیر بىطرف نیز بیدادگر و غیر عادل است.
«چنانکه مىبینیم لغت عردالت یرا دادگررى ،در راموس فلسرفى افالطرون مفهروم
خاصى دارد که آن را به زبان مصطلح امروز مىتوان «اصول و معتودات اخال ى» ترجمه
کرد .عدالت در نظر افالطون نوعى استعداد و تمای درونرى اسرت کره در انسران جلرو
اقساسات و انگیزههاى شدید وى را که طالب منافع خصوصى هستند ،مىگیرد و بشرر
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Dikaiosnue
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را از انجام کارهایى که به ظاهر به نفعش تمام مىشود ولى مورد نهى وجردانش هسرتند
بازمىدارد» (فاستر.)09 :0919،

با این توضیح ،اگر در ساال افالطون ،که عدل چیست؟ درست نظر کنیم ،معنرایش
این است که مىخواهیم بدانیم اساس تعهد اجتماعى و اخال ى چیسرت و چررا فررد از
واعد اخال ى و وانینى که اغلب آنها را دوست ندارد باید پیرروى کنرد و اصرالً چررا
فرد باید خو

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

دارد (عنایت )99 :0920،و مىتوان آن را به تعبیرى ،جامعترین غایت سیاسى شمرد.
 .1-3نوع تعامل و ارتباط عدالت افالطونی با جهانبینی يونانی
پیش از آغاز فلسفه ،یونانیان درباره جهان نظریه یا اقساسى داشتند که مىتوان آن
را دینى یا اخال ى نامید .مطاب این نظریه ،هر ک

یا هر چیزى داراى جایگاه و وظیفره

معینى است .این امر تابع مشیت زئوس نیست؛ زیرا کره خرود زئروس نیرز ترابع همران
انونى است که بر دیگران قاکم است .این نظریه به مفهوم سرنوشت و توردیر بسرتگى
دارد .خدایان نیز کامالً تابع این انوناند؛ اما هر جا که نیرو وجود داشته باشرد ،تمرایلى
براى تجاوز از قدود این انون ،یعنى عدالت ،وجود دارد و ستیزه ازاینجا برمرىخیرزد؛
اما یک نوع انون فوا اُلمرى غیر متجسم ،تجاوز کنندگان را مجازات مىکند و نظمى را
که آنها مىخواستهاند بر هم زنند ،بار دیگر بر رار مىکند.
مجموعه این جهانبینى ،بهصورت اصلى خود و شاید به طور ناهشیار وارد فلسرفه
شد .این جهانبینى را در جهران شناسریهرای مبتنرى برر سرتیزه ،ماننرد جهران شناسری
هراکلیتروس و امرردولک

و همچنررین در نظریرات وقردت وجررودى ،ماننرد نظریررات

پارمنیدس ،مىتوان مالقظه کرد .این جهانبینى منشاء اعتواد به رانون طبیعرى و رانون
بشرى است .پیداست که شالوده تصور افالطون از عدالت نیز مبتنى بر همین جهانبینرى
است (راس « .)060 :0982،شاید مهمترین اشتغال خاطر فالسفه سیاسرى ،جسرتوجروی
مبنایى براى عدالت و یا انون عادالنه در جامعه بوده است که بتوان بر اساس آن درباره
وانین وضعشدهی بشرى داورى کرد .برخى این مبنا را در انون الهرى و یرا در رانون
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طبیعى جست وجو کردهاند و برخى دیگر آن را دسرتاورد تعور بشرر و کوشرش عور
انسان در تنظیم جامعه دانستهاند .در فلسفه اولیه یونان تصور بر آن بود که فرد در درون
نوعى نظم جهانى رارگرفته است ،که ناشى از وجود «لوگوس» 0یا انون الهرى اسرت و
این انون ،در زندگی اجتماعی انسان در چارچو

«نوموس» 9یا رانون دولرت آشرکار

مىشود .در تراژدى آنتیگون ،اثر معرروف سروفوک  ،هرمران ترراژدى در موابر فرمران
کرئون به « وانین غیر مدون و تغییرناپ یر الهى» متوس مىشود و بر این اسراس ،فرمران
قاکم را ناعادالنه مىشمرد .بعدها سوفسطائیان بامالقظه گوناگونى وانین انسانى بر آن
شدند که نوموس بازتا

د ی و ضرورى لوگوس نیست .آنها چون انسران را مویراس

کلیه امور مىدانستند ،نوموس را واجد ارزش مطل نمىشمردند و در عرو ،،رانون و
عدالت را برخاسته از عو آدمى مىدانستند.
افالطون در این مفهوم تجدیدنظر کرد و عدالت را به چیرزى پایردارتر از نومروس
یعنى به مُث نسبت داد .به این معنى ،عدالت و تى قاص مىشود که دولت ،برر اسراس
مث اعالیى که فرزانگان درمىیابند ،تنظیم شده باشد .دولت عادالنه ،دولتى است کره در
آن هر کسی به کارى که شایسته آن است برردازد .همانگونه که انسان عادل نیز انسرانى
است که اجزاى سه گانه رو او تحت فرمانروایى عو  ،هماهنگ باشد .بنابراین عردالت
ربطى به نوموس دولتشهر ندارد .با این قرال افالطرون در آثرار بعردى خرود ،در پرى
ترسیم جامعه عادالنه عملىترى برآمد و به انون نوموس در تأمین عدالت ،همان نوشى
را بخشید که بالً به معرفت مث داده بود؛ با این استدالل که انون بشرى در قردى کره
مودور انسان است ،تجلى معرفت از مث است (بشیریه.)91-96 :0910 ،

 .1-4تعاريف و نظريههای افالطون پیرامون عدالت
براى توضیح بیشتر به جوا

افالطون در پاسخ به ساال عدل چیست مىپرردازیم:

او سه نظریه رایج زمان خود درباره این مفهوم رد مىکند؛ یکى ،نظریهاى که معنى عردل
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Logos
2. Nomos
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را اداى دین و ق را به ق دار رساندن مىداند .دوم ،نظریهاى کره سوفسرطائیان ،آن را
تعلیم مىدادند و مىگفتند که عدل مانند همه مفاهیم مطل اخال رى در قویورت وجرود
ندارد ،بلکه طبوه قاکمه هر جامعه ،آنچه را که بره نفعرش باشرد برهصرورت رانون در
مىآورد؛ چنان که دموکراسىها وانین مواف طبع دموکراسى و آریستوکراسىها روانین
قافظ منافع توانگران وضع مىکنند و در همه این نظامها هر کر

کره بررخالف منرافع

فرمانروایان دم بردارد ،به عنوان مجرم کیفرر مرىبینرد (عنایرت .)99 :0920،پر

عردالت

چیزى جز منافع درتمندان نیست .این اندیشه در مضمون ،با اندیشرهاى کره بعردها در
فلسفه مارک

تجدید شد ،یکسان است و چنان که از اختالفات فرعى صرف نظر کنریم

و صبغه ا تصادى نظریات مارک

را نادیده بگیریم ،وقدتى مشهود در عصراره ایرن دو

نظریه وجود دارد.
سوفسطائیان تصدی مىکردند که عدالت یا اصول اخال ى ،براى به وجرود آمردن
یک اجتماع سیاسى و براى قفظ بواى آن اجتمراع ضررورت قیراتى دارد؛ ولرى مسر له
بعدى را که عدالت سازندهى «علو» 0و فضرای بشررى اسرت ،انکرار مرىکردنرد .آنهرا
معترف بودند براى اینکه زندگى انسان در جروار انسرانهراى دیگرر امکرانپر یر شرود
چارهاى نیست جز اینکه فعالیتهاى انفرادى وى ،محدود و تمایالت خودخواهانرهاش
تسلیم یود و مورررات اجتمراع شرود؛ امرا دنبالره ایرن اسرتدالل را ،کره بشرر درنتیجره
پ یرفتن اینگونه یود و محدودیتها ،به انسانى بهتر تبدی مىشرود ،برول نداشرتند و
آن را باعف باال رفتن علو و محاسن وى نمرىدانسرتند؛ بلکره بررعک  ،اعتوراد داشرتند
تسلیم به یودى که الزمه عضویت در جامعهى سیاسى اسرت ،نتیجرهاش تنرزل علرو یرا
فضیلت طبیعى انسان است نه تر ى آن .بنابراین نتیجهاى که از نظریه سوفسطائیان گرفته
مىشود این است که ،مربیان اجتماع با تبدی کردن انسان به شهروندى بهتر او را تبدی
به موجودى بدتر مىکردند (فاستر.)26 :0919 ،

مطاب نظریه سوم ،عدل محصول نوعى تواف و تبانى اجتمراعى اسرت و افرراد بره
این جهت به مراعات واعد اخال ى رضا مىدهند که سود و صال شخصى خود را در
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Arte
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آن مىبینند و هرگاه خالف این رخ دهد و آن واعد به نفع ایشان نباشد ،از بدرفتارى و
نادرستى پرهیز نخواهند کرد (عنایت.)99 :0920،

در ردّ جدلى نظریه نخست که عردل را عبرارت از اداى دیرن مرىدانرد ،افالطرون
اینگونه اقتجاج مىکند که اداى هرگونه دینى مطاب راستى  ،صحت و عدالت نیسرت.
مثالً اگر فردى اسلحهاى به امانت مىگ ارد و بعرد دیوانره مرىشرود ،در چنرین قرالتی
بازگرداندن امانت و ردّ دین مواف عدالت نیست.
افالطون در ردّ نظریه دوم و سوم؛ یعنى ول به اینکه عدل مانند مفراهیم مطلر و
اعتبارى دیگر فوط فریبى براى قفظ منافع شخصى فرمانروایران اسرت از زبران سرورا
اینطور مىگوید که ،در این نظریه عدل در وا رع متررادف نفرع و مصرلحت بره شرمار
مىرود؛ نهایت نفع و مصلحت طرف وىتر .آنگاه مىپرسد که اگر مرواردى پریش آیرد
که فرمانروایان مصلحت خود را نشناسند و برخالف آن عم کنند ،تکلیف چیست؟ آیا
باز هم در این موارد اعمال دولرتهرا را بایرد عادالنره دانسرت؟ ترازیمراخوس کره در
جمهورى به عنوان مدافع نظریه دوم سخن مىگوید ،براى رد این اشکال سورا  ،ناگزیر
ادعا مىکند که فرمانروایان هیچگاه در تشخیص مصلحت خود خطا نمىکنند .ایرن ادعرا
نیز چون قکمى را به طور مطل تعمیم مرىدهرد ،برا یکرى از نکرات اساسرى مشرر
سوفسطایى که پرهیز از اقکام مطل و اعتبارى است متضاد درمیآید و سربب شکسرت
ترازیماخوس در مناظره مىشود.
سورا  ،سر

ترازیماخوس را وادار به بول این مطلب مىکند که قکومت کردن،

قرفهاى همچون قرفههاى اجتماعى دیگر مانند پزشکى و آموزگارى و چوپرانى و جرز
آن است و همانطور که پزشک راستین کسى است که نه در غم مرالانردوزى ،بلکره در
اندیشه تندرستى بیماران خود است ،قکومرت وا عرى نیرز چنران قکرومتى اسرت کره
اعضایش نه برراى نفرع شخصرى ،بلکره برراى مصرلحت جمعرى اتبراع خرود بکوشرند
(عنایت .)99-0 :0920،از سوى دیگر ،وضع محدودیت و یرودات اجتمراعى برراى مرردم،
گرچه براى آزادى آنها محدودیتهایى ایجاد مىکند اما بول این محردودیتهرا برراى
رسیدن به درجهى کمال الزم است و نتیجه نهایى آن به نفع مردم تمرام مرىشرود؛ زیررا
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خوددارى و ایستادگى در مواب طغیانهاى شهوانى نف  ،براى نیر بره کمرال انفررادى
ضرورت قیاتى دارد .در نتیجه اِعمال عدالت و وضع ایرنگونره محردودیتهرا و یرود
اجتماعى مفید است .افالطون پ

از ساال از چیستى عدالت ،به این پرسرش مرىرسرد

که «آیا عدالت به قال شخص عادل سودمند است؟» مهمترین کارى که جمهرورى بایرد
انجام دهد همین است که نشان بدهد عدالت به نفع خود شخص عادل سود مرىرسراند
و شما براى اینکه سعادتمند باشید به عدالت بیش از هرر چیرز دیگرر اقتیراج داریرد و
 ،آدم ظالم بدبختترین و بینواترین موجودات است (مگی.)01 :0912،

بهعک

افالطون پ

از ردّ سه نظریه پیشگفته ،به تعریف عدل مىپردازد .زمینره سرخن او

در ضمن این تعریف ،آن است که معنى عدل را مانند مفاهیم خوبى و زیبایى و دلیررى،
هنگامى درست درمىیابیم که آن را نه از لحاظ فردى ،بلکه از دیدگاه اجتمراعى و کلرى
بنگریم؛ چنانکه در بحف راجع به مُثُ  ،این توجه به کلیّت یرا «همره نگرری» 0،یکرى از
خصوصیات نظام فکرى افالطون اسرت .او عردل را برر ایرن اسراس از دو راه تعریرف
مىکند:
 . 0نخست با تحلی سرشت آدمى که بنا بر نظر افالطون از سه وه فراهم مرىآیرد:
اول وهى تعو و تمییز خو

از بد ،که پیشینیان مرا آن را روت نطر نامیردهانرد؛ دوم

شهوت ،که آدمى را در پى جلب منافع و خور و نوش و جفتگیرى وامیدارد؛ و سروم
وهاى که انگیزه دفع ضرر و می به برترى و بلندپروازى است و دماى مرا آن را روت
غضبى نامیدهاند .هر یک از این سه وه در تن آدمى جایى معین دارد ،بردین گونره کره
نط با عو در سر و شهوت در شکم و غضب در سینه آرمیده است .و اما عدل صرفتى
است که از تعادل میان این سه وه در سرشت آدمى پدید مرىآیرد و مررد عرادل کسرى
است که ق هر یک از این سه وه را ادا مىکند و نمىگ ارد که یرک روه برر دو روه
دیگر تسلط یابد .فوط در این قال است که انسان در زندگى خرود از شرادى بهررهمنرد
مىشود .به این جهت باید گفت که واژهى عدل در زبان پارسى و عربى چون بره معنرى
اعتدال نیز هست ،بهتر از معادل یونانى آن ،که در اص به معناى راسرتى اسرت موصرود
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Holism
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افالطون را مىرساند؛ زیرا آمیختگى معانى راستى و عدل ،خرود مشرکلى در فهرم ایرن
بحف از آراى افالطون بوده است (عنایت.)90-2 :0920،

افالطون دادگرى را در هماهنگى توانایىهرا و جنبرههراى گونراگون هسرتى آدمرى
مىبیند ،او پیش از آنکه دادگرى را در فرد بیابد ،آن را در نمونه شرهر آرمرانى یرا شرهر
زیبا و نیک مىیابد (نویرب زاده .)99 :0919،زیرا مشاهده ضایا در مویاس بزرگ آسانترر از
مویاس کوچک است ،پ

بهتر است به جای آن ببینیم چه چیزهرایى شخصرى عرادل را

پدید مىآورد ،به تحوی این امر برردازیم که چه عواملى دولت عادل را پدید مرىآورد و
چون عدالت باید ازجمله صفات بهترین دولت اب تصور باشد ،نخسرت چنرین دولترى
وصف مىشود و آنگاه مشخص مىشود کره کردام یرک از کمراالت آن دولرت را بایرد
عدالت نامید (راس  .)019-10 : 0982،بدین گونه به روش دوم مىرسیم:
 .9روش دیگر افالطون آن است که عدل را به عنوان یکى از فضرای چهارگانرهاى
که نزد یونانیان ارجمند بود در نظر مىگیرد .آن سه فضیلت دیگر؛ فرزانگى (قکمت) و
دلیرى (شجاعت) و خویشتندارى یا انضبا (عفت) است .هر یک از این سره فضریلت
اخیر به نظر افالطون ،خاص گروه معینى در مدینه فاضله اوست ،اینطور کره فرزانگرى
از آن فرمانروایان و دلیرى از آن یاوران (بهویژه سراهیان) و خویشتندارى و انضربا از
آن توده مردم است؛ اما عدل فضیلتى است که در پرترو آن هرر یرک از ایرن سره گرروه
فوط به کار ویژه خویش مشغول باشد و به همینسان هرکسی فوط کرارى را کره برراى
آن ساخته شده است و استعدادش را دارد انجام دهد و در کرار دیگررى دخالرت نکنرد
(عنایت .)92-8 :0920،بنابراین ،مىتوان گفت که عدالت چه در شهر و چه در نف

انسان،

ضامن نظم و سالمت است و ظلم موجب فساد و بیمارى .قال اگرر کسرى بررسرد کره
عدل بهتر است یا ظلم ،آیا کسى هست که در رجحان عدل تردید کنرد؟ (افالطرون:0981،
.)901

از سوى دیگر ،عدالت در نظر افالطون بخشى از فضیلت انسانى و در همان قرال،
رشتهاى است که مردمان را در داخ دولتها به هم پیوند مرىدهرد .بره عبرارت دیگرر
خصلتى است که در آن واقد ،هم انسان را خرو

مرىکنرد و هرم او را اجتمراعى برار
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بشرر و در

اجتماعى کردن او ،اولین و اساسىترین اص در فلسفه سیاسرى افالطرون اسرت (فاسرتر،
.)21-6 :0919

در اینجا بد نیست کره توضریح بیشرترى دربراره جایگراه عردالت بره عنروان یرک
فضیلت انسانى و ارتبا آن با سایر فضای آورده شرود .افالطرون عردالت را جزئری از
فضای انسانى مىداند« .آرته» که آن را فضیلت ترجمه کرردهانرد ر ولرى شراید ترجمره
بهترش «علو» 0باشدر عبارت از خصیصه یا صرفتى اسرت کره بره دارنردهاش اسرتحواا
«خو » نامیده شدن را مىبخشد (فاستر .)09 :0919،مثالً ممکرن اسرت شخصرى نجرارى
بسیار ماهر باشد اما انسان خوبى نباشد.
افالطون این فر ،را که اصالً چیزى به نام فضیلت انسانى وجود ندارد رد مىکند
و به جستوجوی فضیلت و بیران آن مرىپرردازد .وى چهرار صرفت خررد ،شرجاعت،
رعایت اعتدال و عدالت را ،سازنده فضیلت و علو انسانى مىداند .دارنده هرکدام از این
صفات را انسانى خو

مىداند و دارنده هر چهار صفت را ،انسان به تمام معنرا خرو ،

به شمار مىآورد.
از این دیدگاه عدالت نسبت به محاسرن دیگرر جنبره «قُسرن درمجمروع» را دارد،
درست نظیر آن کمال کلى که در فن معمارى هسرت؛ بره ایرن معنرى کره ارتبرا میران
عدالت و سایر محاسن بشرى نظیر آن پیوندى است که میان هنر یک معمرار و کارهراى
زیردستانش (بنا ،نجار ،آهنگر و غیره) وجود دارد .معمرار برا نورش نظرارتى ،کنترلرى و
هماهنگکننده خود نسبت به زیردستانش ،قُسن کلى بنا را در نظر مىگیرد و تناسرب و
اعتدال بنا را قفظ مىکند .به عنوان مثال ،یک در

ساختمان ممکن است بسیار خرو

ساختهشده باشد؛ ولى اگر نظارت معمار نباشد به گونهای نامتناسب و بى رواره بره کرار
رود ).(Velastos, 1971: 38-45

صفت «قسن آفرینی در مجموع» که در سرشت عدالت نهفتره اسرت ،ایرن عنصرر
مواوم و نهیکننده را که نخستین مظهر عدالت است به ما مىشناسد .وضرع ایرن عنصرر
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Exellence
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مواوم ،به وضع معمار پیشگفته شبیه است که درت و قسن تشرخیص وى از مجرراى
آن نفوع و تأثیرى که در کارگران زیردست دارد ،از افررا کرارىهراى آنهرا جلروگیرى
مىکند و آزادى هنرىشان را به نفع آن صفت «قسن در مجموع» کره الزمره زیبرایى و
تناسب ساختمان است ،محدود مىکند .عدالت نیز به طریوى مشابه ،جلو تنردروىهرا و
افرا کارى هاى بشر را که ممکرن اسرت از نظرگراه منرافع شخصرى وى زیبرا ،ولرى از
نظرگاه قووا و مصالح دیگران زشت و ناهنجار باشد ،سد مرىکنرد و او را از ارتکرا
اعمالى که می و استعداد آن هر دو در وجودش هست بازمىدارد (فاستر.)29 :0919 ،

 .1-5برخى انتقادها نسبت به نظريه عدالت افالطون
درزمینه دیدگاههاى افالطونى دربارهى عدالت انتواداتى نیز مطر شده است .مرثالً
گفته شرده «آشرکار اسرت کره دسرتهبنردى سرهگانره افالطرون از غرایرز ،انگیرزههرا و
استعدادهاى انسان ،سادهلوقانه است» .صفات ،تمایالت و نیروهاى انسان را نمرىتروان
اینطور «شستهورفته» مشخص کرد و تفاوتها ،بهویژه در استعداد عهنى ،آن میرزان کره
افالطون تصور مىکرد ،زیاد نیست .همانطور که ارسطو بعردها گفرت کره تجربره نیرز
راهنماى رفتار انسان است و اهمیت دارد .تبیین رفتار افالطون از انسرانهرا ،کره بنرا بره
سرشت زرین ،سیمین و آهنین خود به یکى از سه طبوه تعل دارند ،آزادى را نیز از بین
مىبرد» (عالم.)66 :0919،

به نظر کارل پوپر« ،افالطون ،در پ

تعریفى که از عدالت بره دسرت مرىدهرد در

وا ع ،از بیخ و بن طالب یک قکومت استعبادى (برده پرورى) طبواتى اسرت و تصرمیم
دارد چنین قکومتى برپا کند .تفسیر افالطون در کتا

جمهورى ،از مفهوم لفظ عردالت

که جنبه تمامیتگرایى و ضد مساواتى دارد در وا ع ،یک بدعت بود و جُهد او برر ایرن
رار داشت تا قکومت استعبادى طبواتى را عادل نشان دهد؛ قالآنکه مراد عموم مرردم
از لفظ عدالت کامالً متضاد با آن بود» (پوپر.)019-9 :0980،

از دید برخى از صاقب نظران ،انتواد مهم دیگر ،عدم کفایت نگررشهراى ردیمى
درباره عدالت است .از نظر این عده ،عردالت در اندیشرههراى یونران باسرتان ،برهویرژه
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افالطون ،در مفهوم انتزاعى یا هندسى تعادل جستوجو مىشود که همچون اصلى ازلى
و غیر اب بحف در قوزههاى مختلف به کار مىرود .مثرال عردالت ،ماننرد سرایر مُثُر ،
قاوى قویوت دربسته و غیر ابر گفرتوگرویى اسرت .بره ظراهر گرروه کروچکى از
فرزانگان ،این مثال را مىشناسند و یا کشف مىکنند و عامه مردم را قوى براى تصررف
در آن معنا نیست؛ زیرا مثال عدالت اص انتزاعى و از پیش داده شدهای است که دربراره
آن بیش از این گفتوگو نمىتوان کرد .به عبارت دیگر ،بحرف عردالت همچرون سرایر
بحفها ،در اینجا خصلتى تک عهنى و تک گفترارى دارد و برا عرصره عمرومى جامعره
ربطى پیدا نمىکند .به عالوه ،عدالت در تعادل ،نظریهاى فعال و دخالت گر نیست بلکره
وضع موجود طبیعى را بیان مىکند .مدینه فاضلهى یوتوپیا نیست ،بلکه هرر چیرز را بره
جای خود گ اشتن است .عدالت در اصر ویژگرى نفر

فرردى اسرت کره در جامعره

انعکاس مىیابرد .فضریلت فکرر و تعور اسرت؛ فضریلت اراده ،شرجاعت ،شرهوت و
میانهروى است .قاص جمع این سه فضیلت ،عدالت خوانده مىشود .جامعره نیرز سره
نیاز دارد :نیاز به بوا ،دفاع و رهبرى .تعادل میان این سره در جامعره ،عردالت اجتمراعى
خوانده مىشود .پ

مفهوم عدالت به طور اساسى طبیعرى و غیرفعرال اسرت .دولرت و

جامعه افراد عادل ایجاد نمىکنند ،بلکه افراد عادل ،دولت عادل به وجود مىآورند .روی
هم رفته ،فلسفه افالطون ،متافیزیک جامعهاى بسته است و مفهوم عدالت در آن نیز متأثر
از همین ویژگى کلى است (بشیریه.)8-1 :0918 ،

البته انتواد اخیر از افالطون ،جدل برانگیز و اب نزاع است و مىتوان گفرت فا رد
تحلی الزم است.
 .3عدالت در فلسفه سیاسى ارسطو
 .2-1عدالت در آثار ارسطو
ارسطو در دو کتا
و دیگرى در کتا
نیکوماخ

خود درباره عدالت بحف مفصلى دارد ،یکى در کتا

اخالا نیکوماخ  .بررسى موضوع عدالت ،تمام کتا

سیاست

پنجم اخالا

را به خرود اختصراص داده اسرت .وى در سیاسرت بیشرتر درصردد تطبیر
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عدالت و کیفیت پیاده کردن آن بوده و به همین جهت به تعریف عدالت کمترر پرداختره
است .در این کتا  ،ارسطو علرم قوروا را علرم سیاسرت مرىنامرد؛ ولرى در اخرالا،
بهعک  ،بیشتر از ماهیت عدالت بحف کرده است و این بحف اگرچه زیبایى و گیرایرى
سخنان افالطون را ندارد؛ گواه د ت نظر علمى اوسرت .ارسرطو بره جرای آنکره ماننرد
افالطون از عدل تعریف کلى ارائه دهد ،مىکوشد تا انواع آن را برشمارد و این ناشرى از
روش تجربى و جزئرىنگرر وى و پرهیرز از کلرىنگررى اسرت .وى در کترا

اخرالا

مىگوید« :عدالت ملکهاى است که افراد را ادر به انجام دادن اعمال عادالنره مرىکنرد و
آنها را وادار به رفتار صحیح و مای به امور صحیح مىکند و ظلم 0به عک

این است»

(ارسطو ،بیتا .)096 :یا به تعبیر دیگر« :عدالت آن صفتى نامیده مرىشرود کره مرا را آمراده
اعمال درست و وادار به انجام آنها و به اجرایشان متمای مىکند؛ همینطرور در مرورد
ظلررم کرره مررا را وادار و متمایرر برره ارتکررا

کارهرراى ناشایسررت مررىکنررد .ایررن

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

 .2-2تعاريف و نظريههای عدالت ارسطويی
اما لفظ عدالت داراى معانى گوناگونى است .ارسطو عدل را هشت نوع مىداند کره
عبارتاند از :عام و خاص ،توزیعى و اصالقى ،مطل و نسبى (یرا سیاسرى) ،طبیعرى و
انونى .مصادی این هشت نوع عدل از یکدیگر به طور کام جدا نیستند ،بلکه گراه برا
یکدیگر تداخ دارند و درون هم جاى مىگیرند.
نام دیگر عدل عام و عدل خاص ،عدل کلى و عردل جزئرى اسرت .عردل عرام یرا
کلى 9،مطل درستکارى و راستى و به مفهوم رعایت وانین و پیروى از آن است .عردل
خاص یا عدالت جزئى ،9به معناى برابرى است و آن است که هر ک

در جامعهاى کره

––––––––––––––––––––––––––––––––
 .0اسحاق بن نننی در ترجمرهى عربرى کترا

اخرالا ارسرطا طرالی

در تعریرف عردالت بره جراى کلمره

 ،injusticeعالوه بر کاربرد لفظ ظلم ،از کلمه «العدل» نیز استفاده کرده است .ر .ک (،ارسطا طالی -019 :0212،
.)019
2. la justice universelle
3. la justice particuliere
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از افراد برابر و آزاد فراهم مىآید با همنوعان خود از روى انصاف و یکسان بینی رفترار
کند .برخى ارسطو شناسان این نوع عدالت را نیز به معناى «تنظیم سهام یا مبادله امروال»
(برن )028 :0919،نیز دانستهاند .این عدالت جزئى یرا خراص هرم دو نروع اسرت :الرف-
توزیعى.

0

 -تعویضى( 9اصالقى یا جبرانى).

الف) عدالت توزیعى آن اسرت کره مناصرب و اقتررامهرا و پراداشهرا و مزایراى
اجتماعى دیگر از روى شایستگىها میان افراد توسیم شود .این عدالت عبرارت اسرت از
تسهیم سهم و توسیم سمت هر ک

متناسب بااستعداد و لیا رت او .توجره ارسرطو در

اینجا معطوف به امورى است که در بین یونانیان مرسوم بوده است .به عنوان مثال توجه
او معطوف به توسیم ق السهم اجتماعى (مث تأسی

یک مستعمره یونانى) برا مخرارج

دسته جمعى بوده است؛ ولى به هیچ وجه منظور ،مربو به خزینه دولرت و بیرتالمرال
نبوده است .این نوع عدالت مرتبط با دولت است و دولرت عهردهدار توسریم دارایرى و
موامات بین همشهریان است.
در عدالت توزیعى اگر اشخاص برابر نباشند ،نصیب آنان نیز برابرر نخواهرد برود و
عادل کسى است که میان اشخاص و اشیاء تناسب دهد؛ که در آن شایستگى و مو عیرت
افراد و همینطور وضعیت اشیاء در نظر گرفته مىشود.
) اما در عدالت تعویضى (که مخصوص معامالت است و در آن بایرد مسراوات
رعایت شود) نسبت در آن ،برابرى در عدد و تناسرب عرددى اسرت؛ یعنرى در آن بایرد
نوعى برابرى لحاظ شود (جوان.)012 :0998،

عدل اصالقى یا تعویضى عبارت از ترتیباتى است که ناروایىها و نادرسرتىهرایى
را که در روابط افراد پدید مىآید اصال کند؛ مانند موررات قووا مدنى درباره غصرب
که به موجب آن هرگاه کسى چیزى را به ناق از کسى گرفته باشد ،باید به او باز پر
دهد (عنایت .)28 :0920،عدالت تعویضى مربو به ضا است ر بهعبارتدیگر مربرو بره
وهى ضائیه است ر و عهدهدار تعویض عدالت از ظالم به مظلوم است و این امر یرا در
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. la justice Distributive
2.َ ecitsuj al .Reparative ou Redressment
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معامالت ادارى است؛ یعنى ناشى از ارادهى طرفین مانند خرید و فرروش و وام و امثرال
آنهاست و یا در رفتار غیرارادی است؛ مانند سر ت و تجاوز و تعدى .ایرن عردالت بره
این سبب تعویضى نامیده شده است که در آن وظیفه اضى در هرر دو قرال (ارادى یرا
غیرارادى) بازگرداندن امور به محدوده خود است (هاشمی قائری .)992 :0919،در عردالت
تعویضى استعداد و لیا ت افراد منظور نیست و اضى عرادل بایرد بره طررفین بره طرور
مساوى بنگرد و پیشداوری را کنار بگ ارد.
یگانه مبدأ در ا سام عدالت جزئى همان مساوات است ،جرز ایرنکره مسراوات در
عدالت توزیعى یعنى عدالتى که مربو به دولت ( وه مجریه و قاکمه) اسرت ،رائم برر
نسبت هندسى است و در تعویضى ائم بر نسبت قسابى؛ زیرا در عدالت توزیعى فض
افراد رعایت مىشود و هر ک

بهاندازه فضیلتش از عدالت برخوردار مىشود؛ در قالی

که عدالت تعویضى فوط ظلمى را کره وا رع شرده اسرت ،مالقظره مرىکنرد و طررفین
دعوى را مساوى مىشمارد و از ستمگر مىگیرد؛ درست همانطرور کره او از سرتمدیده
گرفته است .این امر گرچه از اعده «قد وسط» اعتبارى ر از جهت اینکره موضروع آن
معین به تعیّن قسابى نشده است ر اسرتثنا اسرت ،برا ایرن همره از جهرت فاعر در آن
مطابوررت دارد؛ زیرررا عرردالت در آن «وسررط» بررین «ظررالم» و «مظلرروم» اسررت (هاشررمی
قائری.)992-991 :0919،
0

برخى «عدالت تبدیلى یا اقتسابى» را از دیگرر توسریمات عردالت خراص از دیرد
ارسطو دانستهاند .عدالت تبردیلى در مبرادالت و روابرط تجرارى و سرازمانهراى پرولى
نظارت دارد .چون مزد امروز کارگر با مرزد روز دیگرر الزامراً معرادل نیسرت ،لر ا پرول
وسیلهاى است که تناسب بین این دو امر مبادالتى را بر رار مىکند (برن.)021 :0919،

درباره سایر انواع عدالت باید گفت که ارسطو عدل مطل را تعریف نکررده اسرت؛
ولى پیداست که موصود از آن ،عدلى است که وابسته به نوع خاصى از نظرام سیاسرى و
اجتماعى نیست ،بلکه رعایت آن براى سراسر جامعه بشرى واجرب اسرت و برر روابرط
افراد ،نه به عنوان اعضاى جامعهاى خاص ،بلکه به عنوان افراد انسان قکومت مىکند.
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. la justice dَ Echange ou commutative
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عدل نسبى که ارسطو عدل سیاسىاش مىنامد ،فورط در روابرط دو ترن بره عنروان
اعضاى جامعهاى خاص با نظام سیاسى معین صادا است و رعایت آن نیرز فورط در آن
نظم سیاسى خاص واجب است.
عدل طبیعى عبارت از آیینى است که منشاء آن نظم طبیعرى و فطررى امرور اسرت
همچون گردش شب و روز و سوزش آتش؛ و وجرود آن چرون بردیهى اسرت از عور
آدمى بىنیاز است .ولى عدل انونى آن است که بهقکم انون ،یعنى به وسراطت عور
بر رار شود ،مانند مبلغ جریمهها و مدت قب

ها که به قکم انون معین شرود (عنایرت،

.)028 :0920

عدالت در عین قال یک «قد وسط» است؛ زیرا بىعدالتى (ظلم) ،هم افرا اسرت
و هم تفریط .یعنى در بىعدالتى ،میزان افزونى که بره یرک طررف تعلر گرفتره اسرت،
معادل ضررى است که به دیگرى تحمی شده اسرت .سرعى ارسرطو در یرافتن تعریرف
فضیلت است و او این تعریف را از مطالعه رابطره عردالت مُردون و رانونى 0و عردالت
طبیعى به دست آورده است (ارسطو ،بیتا )0090 :زیرا تواب برین طبیعرت و رانون ،مورام
بارزى در سفسطه سوفسطائیان دارد.
عدالت امرى طبیعى و در همهجا ثابت اسرت و ارتبراطى برا آرا و عوایرد مختلرف
ندارد ،ولى عدالت مدون و انونى در این مدینه و آن مدینه بره صرورت خاصرى رایرج
است .سوفسطائیان مدعى بودنرد کره عردالت در طبیعرت وجرود نردارد؛ زیررا طبیعرت
یکنواخت است ،در قالتى که عدالت به طور عاتى امرى نسبى و متغیّر است .ارسطو بره
آنان پاسخ داده است که وانین قوو ى و ضایى مدون بر پایهى طبیعرت ررار نگرفتره،
بلکه مبتنى بر اراده افراد است و در همهجا به یک نوع نیست؛ زیرا شرک قکومرت در
همه جا یکسان نیست و در بین انواع قکومتها ،یرک نروع قکومرت وجرود دارد کره
بهترین آنهاست .به همین سبب است که عدالت انونى یا مدون ،مىتوانرد برا عردالت
ابتدایى و طبیعى متفاوت باشد (برن.)021-26 :0919،

ارسررطو در مواب ر  ،از اعتبررار ررانون بشرررى دفرراع کرررد .بررا توجرره برره برداشررت
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. la justice positive ou legal
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ارسطو از مفهوم طبیعت به معنى کمال فعلیت آنچه بالووه در هر چیز است ،از آنجرا کره
انسان به طور طبع عوالنى و اخال ى و مدنى است ،انون انسانى را هم باید با توجه بره
میزان فعلیت یافتگى این ویژگىها داورى کرد .ارسطو عدالت را به عنوان رفتار برابر برا
افراد برابر و رفتار نابرابر با افراد نابرابر تا جرایى کره بره وجروه نرابرابرى آنران مربرو
مىشود ،تعریف مىکرد .بنابراین ارسطو از یکسو ،بر برابرى همه شهروندان یا آزادگان
تأکید مىگ اشت؛ ولى از سوى دیگر ،چون به نظر او برخى از مردم به قکرم سرشرت،
بردهاند و باید با آنها در موایسه با آزادگان ،رفتارى نابرابر داشت.
برداشت ارسطو ،زیربنای مفهوم عدالت منفى یا عردالت محافظرهکراران اسرت کره
بعدها رواج یافت و بر اساس آن دولت نباید میان شهروندان تبعیض بگ ارد ،مگر آنکه
در بین آنها از ب تفاوت وجود داشته باشد .مفهوم عدالت مثبت یا عدالت بره مفهروم
رادیکال ،که بر اساس آن دولت باید بکوشد نابرابرىهاى بلى و طبیعى در میان افراد را
از بین ببرد ،در مواب مفهوم ارسطویى رار دارد (بشیریه.)96 :0910،

 .2-3برخی تمايزات عدالت ارسطويی با عدالت افالطونی
نظریهى عدالت ارسطو ،به نحو آشکارترى از افالطرون ،طبیعرتگرایانرهترر اسرت.
بازهم عدالت در تعادل است .فضیلت هر چیز در قد وسط است و این قد نیرز قردّى
طبیعى است .طبیعت ،خود نابرابر تلوى مىشود و عدالت در ادامهى همرین نرابرابرىهرا
است .پ

عدالت عبارت است از رفتار برابر با افراد برابرر از قیرف مروردنظر و رفترار

نابرابر با افراد نابرابر ،بازهم از همان قیف .پ

چون در طبیعت ،جامعه بردگان و زنران

و شهروندان نابرابرند ،رفتار نابرابر با آنها عین عدالت است .در مردارج تکامر مراده و
صورت ،زن ،برده ،بیگانه و شهروند هر یک موامى دارد .به طور مثرال ،زن یرک مرقلره
در تکام از مرد عوبتر است (بشیریه.)1 :0918،

بهاینترتیب ارسطو مىپندارد که الزمه عدالت مسراوات نیسرت ،بلکره تسرهیم بره
نسبت صحیح است؛ و این تسهیم به نسبت ،فوط گاهى همان مساوات اسرت .در نتیجره
ارسطو از میان انواع عدالت ،عدل توزیعى را مهمتر از همه مىدانرد؛ زیررا او در اسراس

نگرشی تطبیوی به مفهوم عدالت در فلسفهى سیاسى افالطون و...

21

فکر خود عدل را نه در برابرى ،بلکه در تناسب مىداند و مىگوید که پایگراه ،قوروا و
امتیازات هر ک

در جامعه باید به اندازه شایستگى و دانایى او باشد .از ایرن سرخن دو

نتیجه مىتوان گرفت:
نخست آنکه چون شایستگى و دانایى ،مخصوص به گروه اندکى از مردمان اسرت
آریستوکراسى یعنى قکومت گروه اندک شایستگان و دانایان برر ترودهى مرردم ،کمرال
مطلو

(نه ممکن) جامعه سیاسى است؛ و دوم آنکه نابرابرى نه تنها در جامعه ناپسرند

نیست ،بلکه شر الزم بواء آن است ،البته در صورتیکره بنیراد آن شایسرتگى و دانرایى
باشد (عنایت .)21 :0920 ،به این ترتیب مس له برابررى یرا نرابرابرى بالفاصرله بره مسر له
شایستگى ارتبا پیدا مىکند و فوط و تى دلیلى براى رفتار نابرابر با افراد وجود نداشرته
باشد ،باید با آنها به برابرى رفتار کرد.
نوعى دیگر از عدالت ،در سخنان ارسطو به چشم مىخورد که عالىترر از «عردالت
انون» است و آن انصاف است و از آن بره اعرده عردل و انصراف نیرز یراد کرردهانرد.
ارسطو این اعده را مخصوص ضات دانسته است؛ به ایرن معنرى کره اضرى بایرد برر
اساس انصاف نویصه انون را برطرف کند .عم منصفانه بر عم عادالنره تررجیح دارد.
در وا ع انصاف هم جن

عدالت بوده و در نوعیّت از آن باالتر است.

انصاف بهمنزله تصحیح انون است ،به صورتى که انون را براى عموم اب تحمر
مىکند .در موارد عیب و نوص انون ،اضى منصف خود را جانشین رانونگر ار ررار
مى دهد و جهت جلوگیرى از ظلم انون معیو  ،از رو انصاف الهام مىگیرد و همانند
انونگ ار اولیه ،انون عمومى را با ضاوت منصفانه تصحیح مىکند.
از اختالفات ارسطو و افالطون در مس له عدالت این است که ارسطو عدالت را بره
معناى قد وسط افرا و تفریط نمىداند؛ زیرا ارسطو صفات افراطى و تفریطرى انسرانى
را م موم دانسته و تنها قد وسط آنها را همراه صفت عدالت مىدانرد و از فضرای بره
شمار مىآورد .ولى افالطون معتود نیست که صفات فضریله ،همگرى داراى جنبرههراى
افرا و تفریط باشد؛ به عنوانمثال قکمت صفتى است کره هر ردر هرم افرزایش یابرد،
مطلو

است نه م موم.
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 .2-4برخى انتقادها نسبت به نظريه عدالت ارسطو
انتواداتى نیز از نظریه عدالت ارسطو شده است .به طور مثال ،عدهاى عویرده دارنرد
که «در سخنان ارسطو و افالطون عدالت به معناى اخال ى ر که بیشتر جنبهى فردیت در
آن موردتوجه است ر از عدالت به معناى قوو ى ر که مربو به روابط اجتماعى اسرت
ر از یکدیگر تفکیک نشده است .از سوى دیگر ،این دو اندیشمند با همه بحف مفصرلى
که درباره عدالت داشتهاند در هیچ یک از نوشتههاى خود معیار مشخصى کره بتوانرد در
موام عم براى قوو دان و انونگ ار در تشخیص عدالت مفید افتد عکر نکردهاند .تنهرا
چیزى که بر آن به عنوان معیار قووا افراد در روابط اجتماعى تأکید کرردهانرد ،روانین
طبیعت و قووا فطرى است ،یعنى معتودند که قوو دانان باید بامطالعهی طبیعت آن را
کشف کنند و در وضع و تفسیر وانین بهکارگیرند» (دفتر همکارى022 :0986 ،ر.)020

ازجمله انتوادات دیگر ،اعتواد برخى به عدم کفایت نگررشهراى ردیمى (اعرم از
افالطونى و ارسطویى) درباره عدالت است .به نظر این عده ،خصلت تک عهنرى و ترک
گفتارى این نگرشها ،آنها را غیر اب گفتوگو کرده است و بعضى به صراقت اععان
مىدارند که «برداشت ارسطو از عدالت رنهاست که مرده و نمىتوانرد بره کرار امرروز
آید» (بشیریه .)1-6 :0918،گرچه این دیدگاه هم وجود دارد که درعینقال ،ارسطو از همه
گ شتگان خود درباره عدالت بیشتر بحف کرده است و بیشتر فالسفه متأخر نیز در ایرن
زمینه دیدگاه ارسطو را تعویب کرردهانرد .بنرابراین مرىتروان اععران کررد کره انتورادات
طر شده ،بسیار جدل برانگیز و اب نود و بررسى است و تاکنون دفاعیات متعددى هم
از نظریات ارسطو و افالطون در این با

و سایر آراى ایشان صورت گرفته است.

نتیجهگیری
این نوشتار بیانگر گستردگی عمی نظریات عدالت افالطونی و ارسرطویی اسرت و
در وا ع به همین دلی تلخیص و استنتاج آراء این دو اندیشمند گرانسنگ شاید چندان
مورون به صحت و رسایی نباشد .با این مالقظه ،میتوان در تبیرین مهرمتررین دلیر و
مبنای تفاوت دیدگاه دو فیلسوف در این مبحف عدالت چنین اععان نمود که در اندیشره
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فرردی اسرت کره در جامعره انعکراس مرییابرد.

هنگامی این فضیلت در فرد محو میشود که هر یک از وای سهگانه – عور  ،خشرم،
شهوت – در جای خود رار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها قکرم فرمرا باشرد و
هرکدام با «خویش کاری» وظیفه خاص خود را عهدهدار شروند و تمرام روای نفسرانی
مانند خشم و شهوت باید زیر فرمان عو

رار گیرد .قکومت نیز شایسرته خردمنردان و

قکیمان است و عدالت آن است که دو طبوره دیگرر – پاسرداران و تروده مرردم – برر
موضع خود رار گیرند و قکیمان بر آنان قکومت نمایند و هرک

به کار ویژه خویش

مشغول باشد و از آن تخطی نکند.
اما ارسطو عدالت را اعطای ق بره سرزاوار آن مریدانرد و آن را فضریلتی کره بره
موجب آن باید به هرکسی آنچه را که ق و استحواا اوست داد .فضیلت هرر چیرز در
قد وسط است و این قد نیز قدی طبیعی است و طبیعت ،خود نابرابر تلوی میشود و
عدالت دنباله همین نابرابریها است .بحفهای ارسطو پیرامون عدالت اگرچه زیبرایى و
گیرایى سخنان افالطون را ندارد؛ گواه د ت نظر علمى اوست .ارسرطو بره جرای آنکره
مانند افالطون از عدل تعریف کلى ارائه دهد ،مىکوشد ترا انرواع آن را برشرمارد و ایرن
ناشى از روش تجربى و جزئىنگر وى و پرهیز از کلىنگرى است.
بدون شرک فیلسروفان برزرگ مسرلمان هماننرد فرارابی ،ابروعلی سرینا و خواجره
نصیرالدین طوسی از این تعالیم و آراء بهره فراوان برردهانرد و ایرن نظریرات را برا آراء
اسالمی خود ترکیب ،تألیف و بازتولید نمودهاند .بره عنروان نمونره ،در فلسرفه سیاسری
فارابی ،هم عدالت از مفاهیم کلیدی است و هم در محتوایی بسیار متنوعتر و گستردهترر
از فالسفه یونان طر میشود 0.موضوع اصلی اندیشره وی بررعک

افالطرون ،عردالت

نیست بلکه سعادت است .بحف او با خداشناسی ،نبوت و مسائ مربو به آن دو آغراز
میشود و به عدالت میانجامد که فرعی از این مباقف است و با آنها و اندیشه شریعی
ارتباطی تنگاتنگ دارد (نعمه  .)019 :0981،فارابی ،ضمن ارائره تعریرفهرای گونراگون از
عدالت ،سعی دارد تا عدالت عولی را با آموزههای دینی هماهنگ سرازد (اخروان کراظمی،

––––––––––––––––––––––––––––––––
 - 0برای آشنایی بیشتر با تعاریف اندیشمندان مسلمان از مفهوم عدالت ر،ک؛ ()Khadduri,1984
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 .)99-82: 0916وی به عنوان «فیلسوف اول» مسلمانان با وام گیری اندیشههای افالطرونی
و ارسطویی و بازسازی آنها و طر نظریه عدالت در همین راستا ،بر غالرب فیلسروفان
مسلمان بهویژه در رون میانه اثرگ اری کرده است.

0

رایجتررین تعریرف عردالت در تعراریف امرام علری (ع) و همچنرین اندیشرمندان
اسالمی« :وضع ک شی فی موضعه و اعطاء ک عی ق قوه» است؛ یعنی رار دادن هر
چیز در جای مناسب خویش و رساندن ق بهق دار و استیفای قووا و عطا به میزان
استحاا و ایفای اهلیت و رعایت اسرتحوااهاسرت .بره نظرر نگارنرده بخرش اول ایرن
تعریف مرکب ،در اندیشه افالطون و بخش دوم آن در اندیشه ارسطو بیشرتر بره چشرم
میخورد با این وجود شاید بتوان گفت تعاریف ارسرطو از عردالت در عصرر قاضرر و
تجربه جمهوری اسالمی ،عینیتر و کاربردیتر است و نگارنده این موایسرههرا و تبیرین
این مطالب را در دیگر آثار خویش به انجرام رسرانده اسرت (اخروان کراظمی .)0968،بره
عنوان نمونه ،در نوشتار دیگری نویسنده ایرادهای فرراوان نظریره عردالت افالطرونی را
ثابت کرده است و با تأکید بر سترگی اندیشههای امام علی (ع) و سرآمدی آن برر کلیره
مکاتب و آراء بشری ،بر آن است که مفهوم عردالت را در اندیشره علروی ،برا محتروا و
اهدافی متعالی ،کام تر و عملیتر و به نحوی گستردهتر در یاس برا اندیشره افالطرون،
مطر شده است؛ چراکه اندیشه عدالت علوی از ضعفها و نوایص متعدّد نظریه عدالت
افالطونی کامالً مبرّا است و دارای ریشه و مبنای الهی و ایمانی است و با مفهومی عینی،
ملموس ،مصداا پ یر و شریعتمدار و ابزاری در جهت نی به سعادت و رستگاری الهی
از طری کسب ملکات فاضله و انجام ارادی افعال خیر است .ضمن آنکه عدالت علوی
فا د وجه متصلّب و تک گفتاری بوده و خصلتی آرمانگرایانه و ظلمستیز دارد و مبنرای
تعیین عردالت و اسرتحواا نرزد آن ،شرریعت الهری اسرت و بررخالف صربغه فرردی و
جبرگرای عدالت افالطونی ،دارای وجه غالب عدالت اجتمراعی اسرت و برر مبنرای آن،
امکان ارتواء در سلسلهمراتب اجتماعی بر اساس شایستهساالری و میزان انجرام تکرالیف
برای همگان وجود دارد (اخوان کاظمی.)092-080 :0962،

––––––––––––––––––––––––––––––––
 - 0برای اطالع بیشتر ر،ک؛ () Rosenthal,1962( ،)Madkour,1934
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دوره دهم ،شماره سوم ،پاییز 0921

26
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