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  نقد و ارزيابي عدالت افالطوني از منظر انديشة علوي
  *بهرام اخوان كاظمي

  
  چكيده

در فلسفة سياسي غرب، وامدار انديشمندان بزرگي چون افالطون اسـت؛ همچنـان    تبيين مفهوم كانوني عدالت
پردازي افالطون و طرح مدينة فاضله وي، موضوع عدالت و طراحي جامعة عـدالت محـور و    كه مبناي نظريه

نـي  از آنجا كه نظرية عدالت افالطـوني داراي ايرادهـاي فراوا  . آرماني است تا عالم مثالي در زمين محقّق شود
ة مكاتـب و آراء بشـري،    ) ع(هاي امام علي است، اين نوشتار با تأكيد بر سترگي انديشه و سرآمدي آن بر كلّيـ

تـر و بـه نحـوي     تر و عملـي  برآن است كه مفهوم عدالت را در انديشة علوي، با محتوا و اهدافي متعالي، كامل
ها و نقـايص متعـدد    شة عدالت علوي از ضعفتر در قياس با انديشة افالطون، مطرح كند؛ چرا كه اندي گسترده

نظرية عدالت افالطوني كامالً مبرّا است و داراي ريشـه و مبنـاي الهـي و ايمـاني اسـت و بـا مفهـومي عينـي،         
مدار و ابزاري در جهت نيـل بـه سـعادت و رسـتگاري الهـي از طريـق كسـب         پذير و شريعت ملموس، مصداق

گفتـاري بـوده و    عـدالت علـوي فاقـد وجـه متصـلّب و تـك      . باشد مي ملكات فاضله و انجام ارادي افعال خير
ستيز دارد و مبناي تعيين عدالت و اسـتحقاق، نـزد آن، شـريعت الهـي اسـت و بـر        گرايانه و ظلم خصلتي آرمان

خالف صبغة فردي و جبرگراي عدالت افالطوني، داراي وجه غالب عدالت اجتمـاعي اسـت و بـر مبنـاي آن،     
ساالري و ميزان انجام تكاليف بـراي همگـان وجـود     سلسله مراتب اجتماعي براساس شايستهامكان ارتقاء در 

  .دارد
  .ساالري، استحقاق، مثل ، افالطون، عدالت، عدالت علوي، شريعت، سعادت، شايسته)ع(امام علي :ها كليدواژه

  

  مقدمه
تر مكتب خورد كه كم ت ملموس به چشم ميقعيهاي الهي و بشري، اين وا با سير در تاريخ و محتواي مكاتب و انديشه

تا آنجـا كـه حتـي برخـي از     ؛ خواهي نظري نيفكنده باشد و انديشمندي وجود دارد كه به آرمان عدالت و عدالتفكري 
  .اند متفكران بر فرش اين مفهوم، بساط اصلي خود را گسترده

در كـانون اصـلي توجـه خـود قـرار داده و بـا        هستند كه مفهوم عدالت را كسانيو افالطون نيز از جمله ) ع(امام علي
 ءتا، در حد بضاعت، بـه مقايسـة آرا   بر آن استاز اين روي، پژوهش حاضر . اند انديشيدهاعتنايي تام و تمام، در اين باره 

، بـا  )ع(امام علي ةعا را ثابت كندكه مفهوم عدالت در انديشحول مفهوم مزبور بپردازد و اين مد ،اين دو انديشمند جهاني
تر، در قياس با انديشة افالطون، مطرح شده است و در عين برخورداري از كمال بيشتر،  تر و عالي تر، وسيع عمحتوايي متنو

  .ها و نقايص نظري عدالت افالطوني نيز مبرا و منزه است از ضعف
عاي فوق، دردر چارچوب اثبات مد گفتارهاي اوو افالطـون  ) ع(المتقين امام گاهنيت و تعاريف عدالت از ل و دوم، اهم

                                                 
 .عضو هيأت علمي دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز *



  .اين متفكران خواهيم پرداخت ءبررسيِ تطبيقي آراو به استنتاج تفصيلي  گاه آن. شود به تفكيك بيان مي
  )ع(عدالت در انديشه امام علي 

  اهميت عدالت
تـرين   ليجايگاه وااليي دارد و بـه عبـارتي، يكـي از اصـ    ) ع(بحث عدالت در انديشه و رويكردهاي عملي حضرت علي

همـواره قـرين عـدالت    ) ع(رسد؛ زيرا نام امام علي هاي ايشان است كه البته اين امر، چندان هم عجيب به نظر نمي دغدغه
ت        بوده است و ايشان در واقع نماد عدل و مساوات، شيفتة حق و انصـاف و نمونـة كامـل بشردوسـتي و رحمـت و محبـ

مام معصوم شيعيان، بلكه در تـاريخ بشـريت بـه عنـوان متفكـري انديشـمند و       نه تنها به عنوان ا) ع(امير مؤمنان. اند بوده
لذا تأمل گستردة ايشان دربارة موضوع بنيادي عدالت كه آرمان هميشگي مكاتب الهـي  . سياستمداري خدامحور مطرحند
  .و بشري است، امري بديهي است

هـا اسـت، در مسـئلة مهـم و حيـاتي       ر و عمل انسـان كه ميزان واقعي فك) ع(هاي موالي متقيان شيعيان معتقدند ديدگاه
رهبـر،  (ترين الگوي عدالت و رابطـة عادالنـة دولـت و ملـت باشـد؛       تواند به عنوان شاخص خواهي، مي عدالت و عدالت

دانند و چه  مي) ص(ترين مردم، بعد از پيامبر ترين و عادل را امام معصوم و عالم) ع(؛ چه براي آنان كه علي)240: 1364
ترين  اي عادل نگريسته و نوع حكومت او را عادالنه راي كساني كه وي را از ديدگاه يك انسان كامل و وارسته و خليفهب

  .اند نظام سياسي تاريخ اسالم دانسته
  تعاريف عدالت

  : ، موارد زير قابل مالحظه است)ع(منظر امام  ازدر تعريف عدالت 
 يني و ملموس بودن ـ ع

سـيد رضـي،   (انـد   اي نوشـته  در نامـه ) ع(علـي . داراي مفهومي عيني و قابل درك است، نه نسـبي  غهالبال نهج عدالت در 
سر بردند، سپس به امويان پيوستند، عدل را ديدند و شـنيدند   كساني كه در حكومت من به [ ):1072-1071: ق1392

  .]و با جان خود يافتند ولي آن را نپذيرفتند
يي رفتار فرمـود كـه عمـوم مـردم و      گونه  ود كه حضرت در دوران حكومت خود بهش از اين مطلب، چنين مستفاد مي

تواند با نشـان دادن   به عبارت ديگر، حكومت دادگر مي. حتي مخالفان ايشان بتوانند طعم عدل را بچشند و آن را بفهمند
  .هاي عدالت به مردم، آن را به ايشان بشناساند مصداق

 )وضع الشئ في موضعه(يش ـ قرار داشتن هر چيز در جاي خو
  ، كدام يك برتر و ارزشمندتر است؟)بخشش(از عدل و جود : سؤال شد) ع(از امام

  :)1290: همان(حضرت فرمود 
عدل، سياستگري فراگيـر همگـان   . كند نهد، اما جود، آنها را از جهت هستي خارج مي عدل، امور را به جاي خود مي[

  .]تر و برتر است بنابراين عدل، شريف. يي استثنايي است محدود و عارضه و اداره كنندة عموم است، اما اثر جود
 مطابق است»نهادن هر چيز در جاي مناسب آن«معناي  ا، ب»وضع كل شيء في موضعه«اين مفهوم، با تعبير معروف ، .  

هـا، اخـالق،    يلتها، مراتـب علمـي، فضـ    ها، استعدادها، ارزش ها، لياقت تترديدي نيست كه در جوامع بشري، صالحي
هاي مختلف برحسـب ايـن مـوازين تعيـين      ها نيز در زمينه ها و درجات ايمان افراد، متفاوت است و حقوق انسان درايت



هاي خود از حقوق شايسته برخوردار شـود،   تصورت گيرد و هر فرد براساس صالحي اگر ارزيابي درستي ،حال. شود مي
تعيين نكند، اين همان ظلم است  ،ها و مراتب اجتماعي را معيارهاي واقعي ر پايهاما اگ. عدالت اجتماعي تحقق يافته است

  .پاشد كه نظام جامعه را از هم مي
اند كـه گرچـه بخشـندگي خصـلتي      در مقايسة بين عدل و جود، عدل را ترجيح داده و استدالل نموده) ع(قيانموالي متّ

توان از اين صفت ياري جست و بسا كه جـود   يست و هميشه نميپسنديده و قابل ستايش است، ولي در همه جا كارساز ن
ـ   ؛هم زدن نظام عدالت در اجتماع شود و بخشش، سبب بر ي از افـراد ديگـر تضـييع    زيرا در كنار جود، ممكن اسـت حقّ

 اما در عدل چنين نيست و چنانچه حق واقعي هر انساني داده شود، به احدي ظلم نشده و حقي هم از كسـي ضـايع   ،گردد
عـام كـه   لذا عدل در سياست، اجتماع، حكم و قضا، مسائل مالي، حقوقي، كيفري و جز آن، محوري اسـت  . نگشته است

  .كنند طراب نميضند و از تضييع حقوق خويش، احساس وحشت و اهمگان در پرتو آن در امان
 ل نفساني و فردي آنئاجتماعي عدالت، عالوه بر مراتب فضا اهميتـ 

سـيد رضـي،   (فرمايد  مي )16/90نحل، (» انّ اهللا يأمر بالعدل و االحسان«مفهوم عدل، ذيل آية كريمة  در تبيين) ع(علي
  .]عدل، انصاف دادن است و احسان، كرم و بخشش نمودن: [)1188: ق1392

ده است؟ ، عدالت را افضل شمر)ع(اند، امام حال بايد ديد چرا با وجود آنكه علماي اخالق، جود را برتر از عدل دانسته
در اينجا بايـد متـذكر   . پاسخ به اين سؤال، ويژگي ديگري از مفهوم عدالت را در منظر آن حضرت هويدا خواهد ساخت

شد كه از نظر ملكات اخالقي و صفات شخصي و فردي، همه متّفقند كه جود از عدل باالتر است، اما به لحاظ اجتماعي 
زيابي، اهميت و اصالت اجتماع و تقدم اصول و مبادي اجتماعي بر مـوازين  ريشة اين ار. چنين نيست) ع(از نگاه امام علي

هاي ساختمان، و جود و  از نظر اجتماعي، عدل از جود باالتر است؛ زيرا عدل در اجتماع به منزلة پايه. اخالق فردي است
بدين لحاظ اسـت  . ي فرعي استلذا عدالت، واجد نقشي اصلي، و جود داراي نقش. احسان به مثابة زينت و تزئين بنا است

ها فزوني گيرد، موازنـة اجتمـاعي مختـل     توان جامعه را با جود و احسان اداره كرد و چه بسا اگر بخشش كه هرگز نمي
بنـابراين، آشـكار اسـت كـه نـوع نگـرش       . پـرور بـار آورد   شود و صدقات و نذورات، بخشي از جامعـه را تنبـل و تـن   

فانه ايـن   . تر از منظر اجتماعي و مصالح عمومي است تا فضـيلت فـردي و نفسـاني   به عدالت، بيش) ع(الموحدين مولي متأسـ
، ويژگي اجتمـاعي آن  )ع(به تعبير مطهري، وجه مغفول عدالت علي. جنبه تاكنون كمتر مورد تأمل جدي واقع شده است

خـواهي موجـب    و عـدالت  به عبارت ديگر، عدالت. و برتري اين جنبه بر جوانب اخالقي در حوزة فضايل شخصي است
اگر به عدالت، به عنوان فضيلت اخالقي بنگريم، جود بر آن مرجح است، اما به سـبب اهميـت   . شهادت اميرمؤمنان شد

  .)12ـ11: 1361مطهري، (اجتماع، عدالت اجتماعي بر جود ترجيح و برتري دارد 
 ـ موزون و متعادل

ـ باعث برقراري تعادل اجتمـاعي و آرامـش در   » وضع الشيء في موضعه«ـ در معناي ) ع(المتقين  عدالت از ديدگاه امام
شود؛ زيرا عدل، بنا به كتاب خدا و سنّت نبوي، هر قشر و صنفي را در جايگاه ويژه و  بين اجزاي جامعه و صنوف آن مي

و تـوازن بـه جامعـه     از سويي، وقتي هرچه و هر كه در مكان بايستة خود قرار گيرد، الجرم تعادل. نشاند شان مي بايسته
توانـد تعـادل اجتمـاع را     مـي ) ع(به گفتة مطهري، آن اصلي كه از نظر علي. شود اي متوازن مي  گردد و چنين جامعه بازمي

: 1369مطهـري،  (دارد و به پيكر و روح اجتماع سالمت و آرامش بدهد، عدالت اسـت    حفظ كند و همه را راضي نگه
113(.  

ة مالك اشتر، به ذكر سلسه مراتب اقشار اجتماعي پرداخته اسـت و بـا شـرح روابـط     عهدنام 25در بند ) ع(امام 
ايشـان  . متعامل و مكمل اين قشرها، تعيين سهم و جايگاه هر يـك را از سـوي خـداي متعـال متعـين دانسـته اسـت       



  ):993-992: ق1392سيد رضي، (فرمايد  مي
نياز يابد، و بخشي بي ر جزء آن در پيوند با جزء ديگر سامان مياي از قشرهاي گوناگون است كه ه بدان كه ملت، آميزه[

دارنـدگان داد  اند، برخي برپاي پس بعضي لشكريان خدا و گروهي دبيران عامة مردم و دبيران ديواني. از بخش ديگر نيست
عتگرانند و سـرانجام،  وران و صـن  پرداز و برخي ديگر پيشـه  و جمعي كارگزاران انصاف و ارفاقند، بعضي اهل ذمه و جزيه

اند و نيازمند و زمينگير، و خداوند سهم خاص هـر يـك از ايشـان را در كتـاب خـود و       گروهي از قشرهاي پايين جامعه
شان نشانده است كه به عنـوان پيمـاني از او    سنّت پيامبرش ـ درود خدا بر او و خاندانش بادـ رقم زده و در جايگاه بايسته 

  .]در نزد ما محفوظ است
 موجب اعتدال قواي نفساني ـ فضيلت اخالقي

كه در حوزة اخالق نيز قـوام و   طور همانداند،  جامعة متعادل را مبتني بر اخالقيات متوازن فردي مي) ع(حضرت امير
اساس عدالت را در گرو اعتدال قواي نفساني دانسته است و ضمن تشريح فضايل چهارگانة اخالقي، بـه فضـيلت نهـايي و    

  :نمايد ت اين چنين اشاره ميكامل عدال
اولين آنها حكمت و پاية آن بر تفكر است، و دومين گونه عفّت است و ريشة آن در شـهوت، و  : اندفضايل چهارگونه

سومين آنها قوت است و مبناي آن در غضب، و چهارمينشان فضيلت عدالت و اساس آن در اعتدال قواي نفساني اسـت  
  ).78/81: ق1403مجلسي، (

 ها و عدم ترادف با برابري مطلق رعايت همة استحقاق ،في هرگونه تبعيضـ ن
آمده اسـت كـه البتـه بـه معنـاي تسـاوي مطلـق افـراد نيسـت، بلكـه در           ) ع(اين مفهوم قرآني، به كرّات در كالم علي

ميـان  ها متفاوت است؛ لـذا وجـود اصـل تفـاوت      شود و چون استحقاق هاي يكسان است كه تساوي رعايت مي شايستگي
خداوند، به حكمـت خـود   «: از اين مطلب چنين است) ع(تعبير امام. افراد، واقعيتي مسلّم و ماية قوام جامعه خواهد بود

ها را وسيلة برپـايي زنـدگاني مـردم     هاي مردم و ساير حاالتشان تفاوت ايجاد كرد و اين اختالف ها و خواسته بين همت
  .)13/224: ق1376حرّ عاملي، (» .قرار داد

  :فرموده استچنين حضرت همچنين دربارة رعايت مساوات و نفي هر گونه تبعيض 
پـذير را  رو و ماليم باش و موضعي نـرم و انعطـاف   و در برابر مردمي كه در حوزة مسئوليت تواَند، فروتن و با آنان گشاده

زرگان و صاحبان نفوذ، براي تجاوز، برگزين، مساوات را حتي در گردش چشم و نگاه و سالم و تعارف نيز رعايت كن تا ب
   ).976: ق1392سيد رضي، (به تو طمع نكنند و ناتوانان نيز از عدالت نوميد نشوند، والسالم 

  ).1072: همان(» و بدانيد كه مردم در نزد ما در حق ـ و عدالت ـ برابرند«
 ـ رعايت حقوق افراد و دادن حق به حقدار

عدالت، ترازوي خداوند «: فرمايد در اين باره مي) ع(كور، مالزمت دارد و اميرمؤمناناين مفهوم از عدالت با معناي مذ
خداوند را در ترازويش نافرماني نكنيـد و بـا سـلطنت او    . است كه براي بندگان نهاد و براي اقامة حق، آن را نصب كرد

  .)1/222: 1360آمدي، (» معارضه مكنيد
گاه كه حق را برايش بستانم، و  شيده، نزد من عزيز و ارجمند است تا آنفرد ستم ك«: آن حضرت همچنين فرموده است

  .)212: ق1392سيد رضي، (» ستمگر در نزدم ضعيف است تا هنگامي كه حق را از او بگيرم
 ـ همساني عدالت با عقل و خرد عملي

رو،  از ايـن . صحيح، نمايندة عدل باشـد  البالغه، اصوالً سياستمداري موفّق است كه بتواند با دانش و بينش با استناد به نهج



: اند كه با تعريف عادل مطـابق اسـت   در تعريف عاقل، سخني فرموده) ع(امام. در حقيقت عقل هم چيزي جز عدل نيست
. عاقل كسي است كـه هـر چيـز را در جـاي خـود بنهـد      : عاقل را براي ما وصف كن، ايشان فرمود: گفته شد) ع(به امام«

؛ لذا بديهي اسـت كـه عـدل، بـا     )1191: همان(» همان كه گفتم: يده شد، جاهل كيست؟ ايشان فرمودگاه از امام پرس آن
  .توضيح يادشده، عين عقل و خرد عملي است

  )ملكة نفساني مالزمِ انجام واجبات و ترك منهيات(ـ عدالت به معناي تقواي الهي
: فرمايـد  در وصـف متّقـين مـي    86  در خطبة) ع(ه عليالبالغه آمده است، چنان ك اين معنا از عدالت به كرّات در نهج

پس ـ انسان با تقوا ـ نفس خويش را به عدل ملتزم ساخته است و نخستين گامِ عدالت وي، اين است كه هـواي نفـس را     «
  .)210: همان(» طرد و نفي كند

  ساالري و انتخاب اصلح ـ عدالت به معناي شايسته
، استقرار هر چيز در جاي بايسته است، در مسـند حكومـت   )ع(ز منظر امام المتقيناز آنجا كه يكي از تعابير عدالت ا

اندركاران، بايد از اشخاص صاحب صالحيت ـ از حيث تقوا، دانش و توانايي ـ انتخاب شـوند؛ زيـرا      نيز رهبران و دست
مستحقان آن كار، كساني هستند مديريت و اساساً قبول هر كاري احتياج به لياقت و استعداد خاص همان كار دارد و تنها 

كنـد كـه    در عين حـال، عـدالت ايجـاب مـي    . كه بر سبيل عدالت، شايستگي نشستن بر مسند انجام چنين اموري را دارند
لـذا از  . ترين مراتب، نسبت به سايرين مقدم باشد ها و عالي ترين و دانشمندترين فرد، در كسب موقعيت تواناترين و متورع

اي مردم، سزاوارتر به خالفت، كسي است كه بدان تواناتر باشـد، و در آن بـه فرمـان    «: فرموده است) ع(همين روي علي
  .)558: همان(» خدا داناتر

  .)365-364: 1371سيد رضي، (يابد  كار مردم جز به شايستگي زمامداران سامان نمي: فرمايد همچنين مي) ع(امام
ارانش نيز مكرّر متذكر شده است، افرادي را به عنوان كاتب، كارگزار، در نامة خود خطاب به استاند) ع(حضرت امير

انتخاب نمايند كه از توانايي و لياقت بااليي برخوردار باشند و براساس اصل عـدالت گـزينش شـده باشـند؛ بـه      ... قاضي و
  .)341-325همان، (اي كه امكان دستيابي به بهتر از آنان وجود نداشته باشد  گونه

  مباني و منابع عدالتدن ـ الهي بو
شـود و سـاير    منشأ و سرچشمة عدالت، الهي است و در پرتو ايمان به خداونـد حاصـل مـي   ) ع(از ديدگاه حضرت علي

حضرت، قرآن را منبع عدالت و عـدل را  . )544، 211-210: ق1392سيد رضي، (. گيرند فروع از اين اصل، نشئت مي
شـهري،   محمدي ري(آورد  و آن را در رأس ايمان به شمار مي )78/80: 1403؛ مجلسي، 1373معاديخواه، (ماية زينت 

) ع(توان گفت كه از منظـر امـام   پس، از آنجا كه عدالت انساني، سرچشمة الهي و ريشه در ايمان دارد، مي. )81: 1362
، اخـالق شخصـي و   اي كه متعادل و متوازن نباشد عدالت اخالقي، پاية عدالت سياسي و اجتماعي است؛ گرچه در جامعه

  .فردي هم موزون نخواهد ماند
هاي اسـتقرار عـدالت    بدين ترتيب پرورش ايمان، اخالق و خداترسي و تقوا در حاكمان و افراد تحت حكومت، زمينه

  .خواهد ساخت مهياتررا 
  عدالت در انديشة افالطون

  اهميت عدالت
اما افالطـون نخسـتين كسـي اسـت كـه      . منسوب است رسطواو يا  افالطون، سقراطها از واژة عدالت به  اولين تعريف



ص در آثـار مكتـوب دربـارة       هايش در دسترس قرار دارد و به همين دليل پاره امروزه نوشته اي از انديشمندان بـراي تفحـ
ق م ـ يعني سال مـرگ سـقراط و آغـاز تـأليف آثـار افالطـون ـ را انتخـاب          399موضوع عدالت در فلسفة غرب، سال 

  .دان نموده
ترينِ فالسفه بـوده   ترين فيلسوفان همة قرون و اعصار و حتي به عقيدة بعضي، بزرگ هيچ ترديدي از بزرگ افالطون بي

است و بد نيست بدانيم كه عنوان » عدالت«، و در حقيقت موضوع اصلي آن، جمهوريسرآغاز گفتار وي در كتاب . است
ترين اثر تك موضوعي در اين باب باشـد   يد در تاريخ جهان، مفصلفرعي قديمي اين كتاب، دربارة عدالت بوده است و شا

دهد و همـواره در پـي شـناخت معنـا و مفـاد كامـل و        ها را دربارة عدالت، مورد نقد و سنجش قرار مي كه انواع نظريه
ه وجوي حقيقت عدالت، ايـن اسـت كـ    وگوها، در جست ها و گفت پرسه تعريف عدالت است و نكتة جالب در اين همه

  .كند سقراط در اين ميان نقش اصلي را ايفا مي
ه و انگيزه را در ارائة نظريات انديشـمندان سياسـي   ين جرقّاولها، هميشه  نظمي ها و مشاهدة بي شود كه بحران گفته مي
 هـاي تـالش يـك    تـرين نمونـه   قـديمي  ، يكي از بهتـرين و »بحران عدالت آتني«مواجهة افالطون با  .نموده است ايجاد مي

انگيـز   آتـن بـا داسـتان غـم    » دولت شهر«به نظر افالطون، ورشكستگي . نظمي اخالقي است پرداز در روشنگري بي نظريه
تـرين و بهتـرين    ة زيادي از متفكران، يكي از عاقـل محاكمه و اعدام سقراط، نمودارتر شد؛ مردي كه براي افالطون و عد

 .خره بـه مـرگ محكـوم نمـود    دستگير كرد و به محاكمه كشيد و باالمردان روي زمين بود، با اين حال، شهر آتن او را 
ها و مشكالت زيادي برخورد اما آنچه او را بيش از همه تكان  افالطون در مشاهداتش از سياست در شهر آتن، به ضعف

  .داد و به مطالعة منظمي از سياست و جامعه وادار ساخت، محاكمه و مرگ سقراط بود
غازين نظرية سياسي او، اين بود كـه چطـور چنـين اتّفـاقي روي داد؟ سـپس بـر همـين مبنـا،         اولين سؤال و نقطة آ

بخـش كـدام اسـت؟ در     عدالت چيست؟ جامعـة سـعادت  : گونه مطرح شد هاي كتاب جمهوري، اين ترين سؤال اساسي
كنـد؟   يد، اعدام نميترين وضع، كدام نظم سياسي است كه بهترين شهروند خود را، نظير آتن كه سقراط را بلع ابتدايي
شناسـي جامعـة    ترين حالت، كدام نظم اجتماعي حقيقتاً موطن مردمان خوب است؟ افالطون در مقام آسـيب  در عالي

عدالتي زمامداران فاسد و جامعـة ناعادلـة آتنـي،     همان بحراني كه در پي بي. يابد عدالتي را عامل بحران مي يوناني، بي
رو، عـدالت در مباحـث    از ايـن . قراط ـ به عنوان تجسم فضيلت بشري ـ شده بـود   نظمي اجتماعي و اعدام س باعث بي

شـود و چـون    گيرد و كتـاب جمهـوري بـا پرسـش از عـدالت آغـاز مـي        انديشة سياسي، در كانون توجه او قرار مي
عدالت شود براي تكميل آن، طي بحثي شورانگيز به جست و جوي  هاي مادي شهر فارغ مي فيلسوف، از تشريح جنبه

  .خيزد و جامعة فاضلة عادله و زمامداران عادل برمي
  تعاريف عدالت

در زبـان اصـلي،   » پوليتيكـا «اين لغـت ماننـد واژة   . ترجمه شده است» عدالت«اي است يوناني كه به  واژه» ديكيوسون«
به همـين دليـل،   . شود ميمستفاد ن) Justice(تري است كه همة آنها از لغت معادل آن در زبان انگليسي  شامل معاني وسيع

هاي لغوي آگاه نباشد، در فهم بسـياري از كلمـات    خوانندة آثار افالطون تا موقعي كه پيشاپيش از اين گونه فراز و نشيب
  .و عبارات آن، دچار اشكال و انحراف خواهد شد

زيرا مـا معمـوالً   . وزي داردتر از عدالت در زبان پارسي امر ، معنايي بسيار وسيع)ديكيوسون( يوناني عدل ةهمچنين واژ
رس عادل، كسي است كه حكـم قـانون    گوييم داد دانيم و مثالً مي رس يا فرمانرواي خوب مي  عدل يا عدالت را فضيلت داد

ولي اين صفت را در ستايش فردي كه از دزدي و فريبكاري و رذايل ديگر بپرهيـزد، بـه كـار     ،كند طرفانه اعالم مي را بي



ر زبان فقهي و شرعي ما، عادل به همين معناي پرهيزكار و پاكدامن نيـز آمـده اسـت، مـثالً در تعبيـر      بريم؛ گرچه د نمي
داري و پاكدامني فردي، هر دو، را مصـداق   طرف و يا خويشتن رس بي در حالي كه يونانيان، خواه صفت داد. »شاهد عادل«

  .گرفتند شخصي و تقواي اجتماعي مي يعني عدل را در آن واحد به دو معناي راستكاري. دانستند عدل مي
نظـري از   طرفـي و بـي   توانيم ممتحني را كه بـا كمـال بـي    ما مي. شايد ذكر مثالي ديگر در اين باره خالي از فايده نباشد

ـ   ،بناميم» ممتحن دادگر«، گيرد ميشاگردان خود امتحان  را » درسـتكار «و » درسـت «ب، لغـت  اما براي شاگرد غيـر متقّل
همچنـان كـه، از سـوي    . دادگر در حالت اخير نيز قابل اطـالق اسـت   ةواژ ،، در صورتي كه از نظر افالطونكار ببريم به

  .توان بيدادگر و غير عادل خواند طرف را مي ب و ممتحن غير بيديگر، شاگرد متقلّ
ـ     كه مي چنان ان مصـطلح  بينيم لغت عدالت و دادگري در قاموس فلسفي افالطون مفهوم خاصـي دارد كـه آن را بـه زب

عدالت در نظر افالطون عبارت است از نـوعي اسـتعداد   . ترجمه كرد» اصول و معتقدات اخالقي«شود  امروز تقريباً مي
گيـرد و   هاي شديد وي را كه طالب منافع خصوصي هستند مي و تمايل دروني كه در انسان، جلوي احساسات و انگيزه

: 1373فاستر، (دارد  شوند ولي مورد نهي وجدانش هستند، بازمي ام ميبشر را از انجام كارهايي كه ظاهراً به نفعش تم
1/42.(  

خواهيم بـدانيم كـه    شود كه مي با اين توضيح اگر در سؤال افالطون كه عدل چيست؟ درست نظر كنيم، معنايش اين مي
دوست ندارد پيروي كنـد   اساس تعهد اجتماعي و اخالقي چيست و چرا فرد از قواعد اخالقي و قوانيني كه اغلب آنها را

: 1351عنايـت،  (و اصالً چرا فرد بايد خوب باشد؟ عدل به اين معني در مركز و محور مباحث فلسفة سياسي قرار دارد 
  .ترين غايت سياسي شمرد توان آن را به تعبيري جامع و مي )32

تـوان آن را دينـي يـا اخالقـي      كه مـي پيش از آغاز فلسفه، يونانيان دربارة جهان و جامعه نظريه و يا احساسي داشتند 
اين امر تابع مشيت زئـوس نيسـت؛   . مطابق اين نظريه، هر كس يا هر چيزي داراي جايگاه و وظيفة معيني است. ناميد

اين نظريـه بـه مفهـوم سرنوشـت و تقـدير      . زيرا كه خود زئوس نيز تابع همان قانوني است كه بر ديگران حاكم است
اما هر جا كه نيرو وجود داشته باشد، تمـايلي بـراي تجـاوز از حـدود     . ز كامالً تابع اين قانونندخدايان ني. بستگي دارد

امـا يـك نـوع قـانون فـوق اُلمپـي غيـر متجسـم،         . خيـزد  اين قانون، يعني عدالت، وجود دارد، و ستيزه از اينجـا برمـي  
مجموعـة  . سـازد  م زنند، بار ديگر برقرار مياند بر ه خواسته كند و نظمي را كه آنها مي تجاوزكنندگان را مجازات مي

هـاي مبتنـي    بيني را در جهان شناسي اين جهان. بيني، به صورت اصلي خود و شايد ناهشيارانه وارد فلسفه شد اين جهان
، و همچنـين در نظريـات وحـدت وجـودي، ماننـد نظريـات       امپـدوكلس و  هراكليتـوس شناسـي   بر ستيزه، مانند جهان

بيني، منشأ اعتقاد به قانون طبيعـي و قـانون بشـري اسـت و پيداسـت كـه        اين جهان. مالحظه كرد توان ، ميپارمنيدس
  ).1/181: 1365راسل، (بيني است  شالودة تصور افالطون از عدالت نيز مبتني بر همين جهان

ـ  ترين اشتغال خاطرِ فالسفة سياسي، جست و جوي مبنايي براي عدالت و يا قانون عادالنه شايد مهم ي در جامعـه بـوده   ي
برخي ايـن مبنـا را در قـانون الهـي و يـا در قـانون       . است كه بتوان براساس آن، دربارة قانون موضوعة بشري داوري كرد

در . انـد  طبيعي جست و جو كرده، برخي ديگر آن را در دستاورد تعقّل بشر و كوشش عقل انسان در تنظيم جامعه دانسته
بود كه فرد در درون نوعي نظم جهاني قرار گرفتـه اسـت كـه ناشـي از وجـود لوگـوس        فلسفة اولية يونان، تصور بر آن

)Logos (  يا قانون الهي است و اين قانون در زندگي اجتماعي انسان در چارچوب نومـوس)Nomos (    ،يـا قـانون دولـت
قوانين غير مـدون  «به  نكرئو، قهرمان تراژدي در مقابل فرمان سوفوكل، اثر معروف تراژدي آنتيگوندر . شود آشكار مي

بعدها سوفسطاييان با مالحظة گونـاگوني  . متوسل شد و بر اين اساس، فرمان حاكم را ناعادالنه شمرد» و تغييرناپذير الهي
ة امـور       . قوانين انساني، بر آن شدند كه نوموس بازتاب دقيق و ضروري لوگوس نيست آنهـا چـون انسـان را مقيـاس كلّيـ



  .دانستند شمردند و در عوض، قانون و عدالت را برخاسته از عقل آدمي مي ا واجد ارزش مطلق نميدانستند، نوموس ر مي
بـه ايـن   . افالطون در اين مفهوم، تجديد نظر كرد و عدالت را به چيزي پايدارتر از نوموس، يعنـي بـه مثُـل نسـبت داد    

دولـت  . يابنـد، تنظـيم شـده باشـد     نگـان درمـي  شود كه دولت براساس مثُل اعاليي كه فرزا معني، عدالت وقتي حاصل مي
نيـز  » عـادل «گونه كه انسـانِ   در آن هر كسي به كاري كه شايستة آن است بپردازد، به همانعادالنه در واقع دولتي است كه 

بنابراين، عدالت ربطي به نوموس دولـت شـهر   . گانة روح او، تحت فرمانروايي عقل، هماهنگ باشد انساني است كه اجزاي سه
در تـأمين  ) نومـوس (تـري برآمـد و بـه قـانون      با اين حال، افالطون در آثار بعدي خود در پي ترسيم جامعة عادلة عملي. ندارد

تر به معرفت مثُل داده بود؛ با اين استدالل كه قانون بشري در حدي كـه مقـدور انسـان     عدالت، همان نقشي را بخشيد كه پيش
  ).28-27: 1374يريه، بش(است، تجلي معرفت از مثُل است 

سـه نظريـة رايـج زمـان خـود را      » عدل چيست؟«براي ايضاح بيشتر موضوع، بايد گفت كه افالطون در پاسخ به سؤال 
دوم . دانـد  مـي » دار رسـاندن  حق را بـه حـق  «اي كه معناي عدل را اداي دين و نخست نظريه. كند دربارة اين مفهوم رد مي

گفتند كه عدل مانند همـة مفـاهيم مطلـق اخالقـي، در حقيقـت وجـود        دادند و مي اي كه سوفسطاييان تعليمش مي نظريه
هـا،   كـه دموكراسـي   آورد، چنـان  ندارد، بلكه طبقة حاكم هر جامعه، آنچه را كه به نفعش باشد به صورت قانون در مي

ها هـر   د و در همة اين نظامكنن ها، قوانين حافظ منافع توانگران را وضع مي قوانين موافق طبع دموكراسي و آريستوكراسي
پـس عـدالت، چيـزي     ).32: 1351عنايت، (بيند  كس برخالف منافع فرمانروايان قدم بردارد، به عنوان مجرم، كيفر مي

اي، در مضمون، اساساً با تفكري كه بعدها در فلسفة ماركس تجديد شد، يكسان است  چنين انديشه. جز منافع اقويا نيست
نظر كنيم و صبغة اقتصادي نظريات ماركس را ناديده بگيريم، وحدتي مشهود در  اي فرعي صرفه و چنان كه از اختالف

  .عصارة اين دو نظريه وجود دارد
كردند كه عدالت، يا اصول اخالقي، براي به وجود آمدن يك اجتمـاع سياسـي و بـراي حفـظ      سوفسطاييان تصديق مي

و فضـايل بشـري اسـت،     )Arte(» علـو «ي را كه عدالت، سـازندة  ولي مسئلة بعد. بقاي آن اجتماع، ضرورت حياتي دارد
پـذير   هاي ديگر امكـان  آنها خود به اين نكته معترف بودند كه براي اينكه زندگي انسان در جوار انسان. كردند انكار مي

و مقـررات  اش تسـليم قيـود    هاي انفـرادي وي محـدود، و تمـايالت خودخواهانـه     اي نيست جز اينكه فعاليت شود، چاره
ها بـه انسـاني بهتـر تبـديل      اما دنبالة اين استدالل را كه بشر در نتيجة پذيرفتن اين گونه قيود و محدوديت. اجتماع گردد

دانستند، بلكه برعكس، معتقد بودند نتيجة تسليم به  گردد، قبول نداشتند و آن را باعث باال رفتن علو و محاسن وي نمي مي
اي كه از  لذا نتيجه. ر جامعة سياسي است، تنزّل علو يا فضيلت طبيعي انسان است، نه ترقي آنقيودي كه الزمة عضويت د

شود، اين است كه مربيان اجتماع با تبديل انسان به شهروندي بهتر، او را به موجودي بـدتر   نظرية سوفسطاييان گرفته مي
  .)1/58: 1373فاستر، (سازند  بدل مي

نوعي توافق و تباني اجتماعي است و افراد، به اين جهت بـه مراعـات قواعـد اخالقـي     مطابق نظرية سوم، عدل محصول 
بينند و هرگاه خالف اين، رخ دهد و آن قواعد به صرفة ايشـان   دهند كه سود و صالح شخصي خود را در آن مي رضا مي

  .)33: 1351عنايت، (نباشد، از بدرفتاري و نادرستي پرهيز نخواهند كرد 
كند كـه اداي هـر دينـي،     گونه احتجاج مي عبارت از اداي دين است، افالطون اين ،ظرية نخست كه عدلدر رد جدلي ن

گذارد و بعـد ديوانـه    را به امانت مي اي المثل اگر فردي اسلحه چرا كه في ؛ت و عدالت نيستاصوالً مطابق راستي و صح
  .لت نخواهد بوددين، موافق عدا نين حالتي بازگرداندن امانت و ردشود، در چ مي

هاي دوم و سوم، يعني قول به اينكه عدل مانند مفاهيم مطلق و اعتباري ديگـر صـرفاً فريبـي بـراي حفـظ       در رد نظريه
گويد، در اين نظريه، عدل در واقع مترادف نفع و مصلحت به  منافع شخصي فرمانروايان است، افالطون از زبان سقراط مي



پرسد اگر مواردي پيش آيد كه فرمانروايان، مصلحت خـود   گاه مي آن. تر طرف قوي رود؛ نهايت نفع و مصلحت شمار مي
ها را بايـد عادالنـه دانسـت؟     را نشناسند و برخالف آن عمل كنند، تكليف چيست؟ آيا باز هم در اين موارد اعمال دولت

شـكال سـقراط، نـاگزير ادعـا     گويد، بـراي رد ايـن ا   ، كه در جمهوري، به عنوان مدافع نظرية دوم سخن ميترازيماخوس
كنند و اين ادعا نيز چون حكمي را بـه طـور مطلـق     گاه در تشخيص مصلحت خود خطا نمي كند كه فرمانروايان، هيچ مي

آيـد و   مـي  دهد با يكي از نكات اساسي مشرب سوفسطايي كه پرهيز از احكام مطلق و اعتباري است، متضاد در تعميم مي
  .شود ناظره ميسبب شكست ترازيماخوس در م

هـاي   اي همچـون حرفـه   كند كه حكومت كردن نيز حرفـه  سقراط سپس ترازيماخوس را وادار به قبول اين مطلب مي
طور كه پزشك راستين كسي است كـه نـه    اجتماعي ديگر، مانند پزشكي و آموزگاري و چوپاني و جز آن است و همان

خود باشد، حكومت واقعي نيز چنان حكومتي است كه اعضايش نه اندوزي، بلكه در انديشة تندرستي بيماران  در غم مال
هـا و   از سوي ديگر، وضع محـدوديت . )34-33: همان(براي نفع شخصي، بلكه براي مصلحت جمعيِ اتباع خود بكوشند 
درجـة  ها بـراي رسـيدن بـه     كند، اما قبول اين محدوديت قيود اجتماعي، گرچه براي آزادي مردم تنگناهايي را ايجاد مي
هـاي   زيرا خـودداري و ايسـتادگي در مقابـل طغيـان    . شود كمال، الزم است و نتيجة نهايي آن به نفع افراد جامعه تمام مي

هـا و قيـدهاي    گونه محدوديت شهواني نفس، براي نيل به كمال انفرادي، ضرورت حياتي دارد و اعمال عدالت و وضع اين
رسد كه آيا عدالت به حال شخص  ال دربارة چيستي عدالت، به اين پرسش ميلذا افالطون پس از سؤ. اجتماعي مفيد است

ترين كاري كه جمهوري بايد بكند همين است كه نشان بدهد كه عدالت به خود شـخص عـادل    عادل سودمند است؟ مهم
عكـس، آدم ظـالم   رساند و شما براي اينكه سعادتمند باشيد به عدالت، بيش از هر چيز ديگر احتياج داريد و بـه   سود مي
افالطون پس از رد سه نظريـة مـذكور بـه تعريـف عـدل      . )40: 1375مگي، (ترين و بينواترين موجودات است  بدبخت

زمينة سخن او در ضمن اين تعريف، آن است كـه معنـاي عـدل را ماننـد مفـاهيم خـوبي و زيبـايي و دليـري،         . پردازد مي
فردي، بلكه از ديدگاه اجتماعي و كلّي بنگريم، چنان كه در بحث راجع  يابيم كه آن را نه از لحاظ مي هنگامي درست در

او عدل را بر ايـن  . يكي از خصوصيات نظام فكري افالطون است) Holisom(به مثُل، اين توجه به كلّيت يا جامع نگري 
  : كند اساس از دو راه تعريف مي

قوة تعقل و تميز خوب از بد كه پيشينيان ما آن : آيد هم ميتحليل سرشت آدمي كه بنابر نظر افالطون از سه قوه فرا. 1
اي كـه  دارد؛ و باالخره قوه مي  ند؛ شهوت كه آدمي را در پي جلب منافع و خور و نوش و مجامعت وارا قوة ناطقه ناميده

 .اندجويي و بلندپروازي است و قدماي ما آن را قوة غضبيه ناميدهانگيزة آن دفع ضرر و ميل به برتري
گونه كه نطق و عقل در سـر، و شـهوت در شـكم، و غضـب در      هر يك از اين قوا در تن آدمي جاي معيني دارد، بدين

آيد و مـرد عـادل كسـي     اما عدل، صفتي است كه از تعادل ميان اين سه قوه در سرشت آدمي پديد مي. سينه آرميده است
گذارد كه يك قوه بر دو قوة ديگر تسلّط يابد و فقـط در   ند و نميك گانه را ادا مي است كه حق هر يك از اين قواي سه

بدين جهـت بايـد گفـت، از آنجـا كـه واژة عـدل در       . شود مند مي اين حال است كه انسان در زندگي خود از شادي بهره
ه معناي راستي است هاي پارسي و عربي به معناي اعتدال نيز هست، بنابراين بهتر از معادل يوناني آن ـ كه در اصل ب  زبان

چه اينكه آميختگي معـاني راسـتي و عـدل، خـود مشـكلي در فهـم ايـن مبحـث از آراي         . رساند ـ مقصود افالطون را مي
  .)35-34: 1351عنايت، (افالطون بوده است 

ي را در او پيش از اينكه دادگـر . بيند ي گوناگون هستي آدمي ميها و جنبه ها افالطون، دادگري را در هماهنگي توانايي
؛ زيرا مشاهدة قضايا در )22: 1372زادة جاللي،  نقيب(يابد  فرد بيابد آن را در نمونة شهر آرماني يا شهر زيبا و نيك مي

تر از مقياس كوچك است، پس بهتر است به جاي آنكه ببينيم چه چيزهايي يك شـخص عـادل را    مقياس بزرگ، آسان



سازد، و چون عـدالت بايـد از جملـه صـفات      كه چه عواملي دولت عادل را ميآورد، به تحقيق اين امر بپردازيم  پديد مي
گـردد كـه كـدام يـك از      گاه مشـخص مـي   شود و آن بهترين دولت، قابل تصور باشد، پس نخست چنين دولتي وصف مي

  .)174-1/173: 1365راسل، (كماالت آن دولت را بايد عدالت ناميد 
ا كه يكي از فضـائل چهارگانـة ارجمنـد نـزد يونانيـان بـود، در نظـر        روش ديگر افالطون آن است كه عدل ر. 2
). عفـت (داري يا انضباط  و خويشتن) شجاعت(، دليري )حكمت(گيرد و آن سه فضيلت ديگر عبارتند از فرزانگي  مي

هر يك از اين سه فضيلت اخير، به نظر افالطون، خاص گروهي معين در مدينة فاضـلة او اسـت، بـدين شـرح كـه      
داري و انضـباط از آنِ تـودة مـردم     و خويشـتن ) به ويژه سپاهيان(زانگي از آنِ فرمانروايان و دليري از آنِ ياوران فر

اما عدل، فضيلتي است كه در پرتو آن هر يك از اين سه گروه، فقط به كار ويـژة خـود مشـغول باشـد و بـه      . است
استعدادش را دارد، انجام دهد و در كـار ديگـري    سان هر كسي فقط كاري را كه براي آن ساخته شده است و همين

توان گفت كه عـدالت، چـه در شـهر و چـه در نفـس انسـان،        بنابراين مي). 36-35: 1351عنايت، (دخالت نكند 
حال اگر كسي بپرسد كه عدل بهتر است يا ظلم، آيا كسي . ضامن نظم و سالمت است و ظلم، موجب فساد و بيماري

  ).210: 1360افالطون، (رديد كند؟ هست كه در رجحان عدل ت
  از سوي ديگر

هـا   اي است كه مردمان را در داخل دولـت  عدالت در نظر افالطون بخشي از فضيلت انساني و در همان حال رشته
سـازد و هـم او را    به عبارت ديگر، خصلتي است كه در آنِ واحد، هم انسـان را خـوب مـي   . دهد به هم پيوند مي
اين موضوع، يعني يكسان دانستن اثر عدالت در تربيت نفس بشـر و در اجتمـاعي كـردن او،    . آورد اجتماعي بار مي
  ).58-1/57: 1373فاستر، (ترين اصل در فلسفة سياسي افالطون است  اولين و اساسي

داده در اينجا بد نيست توضيح بيشتري دربارة جايگاه عدالت، به عنوان فضيلتي انساني، و ارتبـاط آن بـا سـاير فضـايل     
انـد ولـي شـايد ترجمـة      كه آن را فضيلت ترجمه كرده» آرته«. داند افالطون عدالت را جزئي از فضائل انساني مي«. شود

ناميـده  » خـوب «اش استحقاق اين را كه  باشد، عبارت است از خصيصه يا صفتي كه به دارنده) Exellence(» علو«بهترش
  . بسيار ماهر كه ممكن است انسان خوبي نباشد؛ مثالً يك نجار )1/42: همان(» بخشد شود مي

كند، سپس به جست و جوي فضـيلت و   افالطون اين فرض را كه اصالً چيزي به نام فضيلت انساني وجود ندارد، رد مي
دانـد و   وي چهار صفت خرد، شجاعت، رعايت اعتدال و عدالت را سازندة فضيلت و علـو انسـاني مـي   . پردازد بيان آن مي
انگارد و صاحب هر چهار صفت را انسان به تمام معنا خوب به شمار  كدام از اين صفات را انساني خوب مي دارندة هر

  .آورد مي
ي كه در فـنّ  را دارد؛ درست نظير آن كمال كلّ» حسن در مجموع«جنبة  ،از اين ديدگاه، عدالت نسبت به محاسن ديگر

اير محاسن بشري، نظير آن پيونـدي اسـت كـه ميـان هنـر يـك       به اين معنا كه ارتباط ميان عدالت و س. معماري هست
معمار با نقش نظارتي و هماهنگ كنندة خود نسبت به . وجود دارد...) ، آهنگر وربنّا، نجا(معمار و كارهاي زيردستانش 

بسيار خـوب   المثل چه بسا دري في. كند گيرد و تناسب و اعتدال آن را حفظ مي ي بنا را در نظر ميزيردستانش، حسن كلّ
  . نصب شود ،قواره و در غير مكان اصلي خود ي نامتناسب و بيا ساخته شده باشد كه اگر نظارت معمار نباشد، به گونه

كننده را كه نخستين مظهر  كه در سرشت عدالت نهفته است، اين عنصر مقاوم و نهي» حسن آفريني در مجموع«صفت 
ر مقاوم، به وضع معمـار پـيش گفتـه شـبيه اسـت كـه قـدرت و حسـن         وضع اين عنص. شناساند عدالت است، به ما مي

كنـد و   هاي آنها جلوگيري مي تشخيص وي از مجراي آن نفوذ و تأثيري كه در كارگران زيردست دارد از افراط كاري
كه الزمة زيبـايي و تناسـب سـاختمان اسـت، محـدود      » آفريني در مجموع حسن«شان را به نفع آن صفت  آزادي هنري



هاي بشر را كـه ممكـن اسـت از نظرگـاه منـافع       كاري ها و افراط عدالت نيز به طريقي مشابه جلوي تندروي. سازد مي
كند، و او را از ارتكاب اعمـالي   شخصي وي زيبا ولي از نظرگاه حقوق و مصالح ديگران زشت و ناهنجار باشد، سد مي

  ).1/52: نهما(دارد  كه ميل و استعداد آن هر دو در وجودش هست باز مي

  گيري نتيجه
ي گـذرا و انجـام   ا اما با مالحظـه . برخوردار است ،و افالطون از جايگاه كانوني) ع(امام علي ةمفهوم عدالت در انديش

هـاي ظـاهري،    رغـم وجـود برخـي شـباهت     شود كه علي دو انديشمند، به خوبي روشن ميء اين ي كوتاه ميان آراا مقايسه
به برخي از آنها  در زيرخورد كه  كتب فكريِ اين دو دربارة مفهوم مزبور به چشم مياختالفات بارز و چشمگيري در م

  :شود اشاره مي
، بازتابي از عدل و نظم الهي حاكم بر كائنات و طبيعت است و به عبارتي )ع(عدالت انساني و بشري در انديشة امام. 1

در حـالي كـه بنيـان عـدالت     . ي و مبتني بر شـريعت اسـت  در اينجا عدالت، ريشة وحياني دارد و مباني و منابع آن، ايمان
جست و در واقع مثال عدالت، مانند سـاير مثُـل، حـاوي حقيقـت بـه اصـطالح       » جهان موهوم مثُل«افالطوني را بايد در 

ـ  شناسند و يا كشف مي آن را مي» فرزانگان«وگويي است كه تنها گروه كوچكي از دربسته و غير قابل گفت ة كنند و عام
 .مردم را حقّي براي تصرف در آن معنا نيست

تواننـد آن را   مفهومي عيني و مجسم و ملموس است كه، به تعبير خود ايشان، همـة مـردم مـي   ) ع(عدالت نزد امام . 2
اي است كه نـه تنهـا دربـارة     افالطوني، اصل انتزاعي و از پيش داده شده» مثال عدالت«درك و لمس نمايند؛ در حالي كه 

 .توان گفتگو كرد، بلكه اساساً عموم مردم حق چنين كاري را هم ندارند ميآن ن
ناپـذير و متصـلّب و كلّـي     پذير و قابل گفتمان است، اما عدالت افالطوني، وجهي محتوم و تغيير عدل علوي، مصداق. 3

 .گفتاري دارد ذهني و تك پذير هم نيست و خصلتي تك دارد و بدين ترتيب، جدال
، كالم الهي، شريعت و سنّت نبوي اسـت، امـا نـزد افالطـون، مثُـل و      )ع(يين عدالت و استحقاق نزد حضرت اميرمبناي تع. 4

به عبارت ديگر، شاخص و معيار عدالت علوي و تعيـين مصـاديق آن، شـريعت الهـي اسـت كـه هميشـه        . ارادة حاكمان حكيم
گرايانـه و   لذا اين عدالت مشروع، خصـلتي آرمـان  . حفظ كندبايد با مقتضيات زماني و مكاني متناسب باشد و رشد خود را  مي
در حالي كه در مكتـب  . ستيز است ستيز دارد و بدين ترتيب نه تنها شريعتي عادل و متعادل، بلكه مرامي عدالتخواه و رقيت ظلم

ايـن امـر در حقيقـت بـا      موهوم، صورت گيرد و» مثُلِ«آگاه به » فرزانگان حاكم«افالطوني، تعريف عدالت فقط بايد از سوي 
بدل شـود  » تعريف اَقويا«شود كه عدالت به همان  توجه به امكان فسادآوري قدرت، حتي نزد حاكمان حكيم، منجر به آن مي

، در راسـتاي  »مكتبي كاذب«و اين در واقع باز گذاشتن دست تعدي و تجاوز دولت، نسبت به شهروندان و ضعفا است و همانند 
از جمله كسـاني اسـت كـه در ايـن بـاره بـه        كارل پوپر. كند ها عمل مي ن قدرت و جهت تحميل به تودهتحصيل منافع صاحبا

 :نويسد كند و مي شدت به افالطون انتقاد مي

دهـد، در واقـع از بـيخ و بـن طالـب يـك حكومـت اسـتعبادي          افالطون در پس تعريفي كه از عدالت بـه دسـت مـي   
تفسير افالطون در كتاب جمهوري، از مفهـوم لفـظ   ... چنين حكومتي برپا كندطبقاتي است و تصميم دارد ) پرور بنده(

گرايي و ضد مساواتي دارد، واقعاً يك بدعت بود و جهد او بر اين قرار داشت تـا حكومـت    عدالت، كه جنبة تماميت
پـوپر،  (بـا آن بـود    كامالً متضـاد » عدالت«نشان دهد، حال آنكه مراد عموم مردم از لفظ » عادل«استعبادي طبقاتي را 

1364 :102-103.(  
نظيـر دارنـد، در    ، عدالت اجتماعي است و ايشان به اين جنبه اهتمامي بـي )ع(الموحدين وجه غالب عدالت نزد مولي. 5



. كنـد  حالي كه افالطون به صبغه و ويژگي فردي عدالت بيشتر نظر دارد و با عرصة عمومي جامعه، كمتر ربطي پيدا مـي 
اي  ها مطرح شود، مسـئله  عدالت افالطوني به جاي اينكه در ارتباط انسان با ديگر انسان«: اند ستوس گفتهبرخي مانند وال

  .)Vlastos, 1971: 71(» رود فردي است و افالطون در تعريف عدالت، از اين فراتر نمي
 ؛يابد عه انعكاس مياز سوي ديگر و در حقيقت در نحلة افالطوني، عدالت در اصل ويژگي نفس فردي است كه در جام

وجوي خير انساني است و  بنابراين فيلسوف يوناني در جست. بدين ترتيب ذاتاً وجه فردي بر جنبة اجتماعي آن تقدم دارد
عالوه بر عرصة نفساني، ) ع(كند، در حالي كه امام علي جويي مي اين خير را در عدالت، توازن و اعتدال در نفس انسان پي

  .داند عمومي، عملي مي م مصالح جمعي والت و سعادت بشري را ترجيحاً در عرصة اجتماعي و تقدزمينة اصلي اجراي عد
هدف و غايت نهايي نيست، بلكـه ابـزاري بـراي نيـل بـه      ) ع(برخالف افالطون، عدالت در انديشة امام المتقين. 6

هـاي   شود و ايشان ضمن بحـث بالعرض مطرح مي) ع(لذا عدالت در مكتب امام. سعادت و رستگاري الهي بشري است
، در منظومة تفكر الهي خويش به مقولة عدل ...و نبوت و) ص(كالمي و خداشناسي و صحبت از رسالت پيامبر اكرم

اين در حالي است كه مقام عدل نزد افالطون اصالت ذاتي دارد و وي بحث اصـلي خـود را از عـدل و    . پردازد نيز مي
تـرين تـأمالت و تفكـرات فلسـفي او، حـول       كند و اصلي ابطه در جامعه، آغاز ميارتباط آن با فرد و انعكاس اين ر

تـر و   تـر، گسـترده   لذا عدل علوي در محتوايي بسيار متنـوع . زند محور عدالت، تعريف و خصايص ماهوي آن دور مي
گي سـعادتمندتر  شود و تنها به دنبال كشف طبيعت ظلم و پرسش دربارة چگون تر از عدالت افالطوني مطرح مي عالي

خواهد فقـط بـه بررسـي ماهيـت عـدالت در فـرد، شـهر و سياسـت          بودن فرد عادل و يا ظالم نيست و همچنين نمي
 .كند تري را هم دنبال مي بپردازد، بلكه مقاصد عالي

وني ساالري و انتخاب اصلح از بين همة اقشار، در تفكر محتـوم و جبرگـراي افالطـ    عدالت علوي، به معناي شايسته. 7
ة مناصب براي همگـان ممكـن، و   يك عمودي در دستيابي به كلّساالر علوي، تحرّدر جامعة عادله و شايسته. جايي ندارد

 ،بنابراين. است ءبدين ترتيب مراتب افراد بر حسب ميزان عمل به تكاليف شرعي و عرفي و اجتماعي، قابل تغيير و ارتقا
عدالتي  ي از خويشكاري و بيمراتبي افالطوني، تخطّان، مانند جامعة سلسلهك عموديِ آنآن گونه نيست كه هر نوع تحرّ

 .محسوب شود و مستوجب تنبيه باشد
نفس و در مدينه و سپردن راهبـري آن دو بـه خـرد و     ةو تعديل سه قو» خويشكاري«افالطون، عدالت را به معناي. 8

 البالغـه  نهـج گردد كه چنين تعريفـي از عـدالت، در    يمالحظه م ،با توضيحي كه داده خواهد شد. دانست خردمندان مي
 .شود يافت نمي

لوحانه  ها و استعدادهاي انسان، آشكارا ساده گانة افالطون از غرايز، انگيزه بندي سه توان گفت دسته به عنوان نمونه مي
هـا بـه ويـژه در     تفـاوت مشـخص كـرد و   » شُسـته و رفتـه  «طور  توان اين صفات، تمايالت و نيروهاي انسان را نمي. است

طور كه ارسطو بعدها گفت تجربه، راهنمـاي   همان. كرد، زياد نيست استعدادهاي ذهني، آن ميزان كه افالطون تصور مي
ها كه بنا به سرشت زرين، سيمين و آهنين خود به يكـي از سـه    از سويي تبيين رفتار افالطون از انسان. رفتار انسان است

  .)88: 1373عالم، (برد  دي را نيز از بين ميطبقه تعلّق دارند، آزا
هـا و اسـتعدادهاي    ي از طبقات، غرايز، انگيـزه ا گانه بندي سه البالغه به چنين تقسيم اين در حالي است كه اساساً در نهج

 تنهـا احصـايي پيرامـون اقشـار اجتمـاع و      ،عهدنامة مالك اشتر آمده است 25خوريم، بلكه آنچه در بند  انساني بر نمي
نه محتوم است و نه برخاسته از عـالم موهـوم مثُـل،     ،هاي مختلف آنان است و تعين و تفاوت اين اقشار كارها و ويژگي

ترشـان   بقا و حيات تعـالي  برايبه خواست الهي و براي تقسيم كار و حفظ انسجام اجتماع و روابط متعامل آنها  بلكه بنا



  .است
حسـن در  «و » فضـيلت تـام و نهـايي   «يـا  » تمام فضيلت«گرچه عدالت به عنوان و افالطون،) ع(در انديشة امام علي. 9

در اين باب به مانند افالطون به اميـال  ) ع(آنكه در منظر امام ،يتز اهمئولي نكتة حا ،در نظر گرفته شده است» مجموع
بلكـه در نظريـة    ،شـود  ه نمينگريست» قواي همواره مخلّ«هاي نفساني، نظير شهوت و غضب، به ديدة تحقير و  و خواهش

شـود و بـديهي    عدالت اخالقي علوي، تحصيل سعادت و رستگاري از طريق ملكات فاضله و افعال ارادي خير، دنبـال مـي  
بـه روشـني اسـاس و    ) ع(علـي  سـبب، بـه همـين   . خود نيز خيرند ،است چنانچه عوارض نفساني بر اين هدف بسيج شوند

يرومندي را به ترتيب در شـهوت و غضـب تعيـين فرمـوده اسـت و بـا لحـاظ        اي چون عفت و ن خاستگاه صفات حميده
اخـوان كـاظمي،   ( نمايـد  گيري درست از آنها مـي  هاي جسماني، امر به تربيت و بهره گرايانة اميال طبيعي و خواهش واقع

ايـة حـدوث   گر خواندن ايـن قـوا، عـدم سـركوبي آنهـا را م      اين در حالي است كه افالطون با اخالل .)44-45: 1378
 .آورد نظمي و خدشة عدالت در نفس و مدينه به شمار مي بي

اساساً در آثار افالطون وجود ندارد كه ) ع(در خاتمه بايد يادآور شد كه برخي از تعاريف عدالت از منظر اميرمؤمنان
مالزم با انجام واجبات عدالت به معناي ملكة نفساني «و » همساني عدالت با عقل و خرد عملي«توان به  از جملة آنها مي
  .اشاره نمود» و ترك منهيات
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