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 چكيده

ذهن    الطون، مفهومي انتزاعي و زايیدةاف براي گونه که در کتاب جمهوري آمده است،، آنمفهوم عدالت

در واقع، افالطون اگرچه بحث  .کوشد تا آن را خلق کندمي اشاست که سقراط با استفاده از روش مامايي

نماي ساختار دروني نفن   غرض اصلي او، بررسي تمام اکند، امّراجع به عدالت را از منظر بیروني آغاز مي

تا بدي  وسیله ماهیت عدالت را روش  کند. در مقابل،  به دنبال آن بررسي طبقات اجتماعي،انسان است و 

رايط اقتصادي و اجتماعي کنوني جوامنع بنراي او حنااز اهمینت     و ش هاي جامعه نظر داردراولز به واقعیت

، ماهیت عدالت را با توجه «عدالت به مثابه انصاف»و « عدالت ةاي دربارنظريه» راولز در دو کتاب هستند.

کمتنر  به مراتب دهد و نگاه او به عدالت، مورد بررسي قرار مي جوامع هاي اقتصادي و اجتماعيبه واقعیت

عندالت بنه مثابنه    »در اي  مقاله از ين  سنو، مزايناي مفهنوم      شناختي دارد.روان جنبة ،افالطونز نگاه ا

کنیم و از سوي ديگر، بررسني خنواهیم   نزد افالطون مقايسه مي عدالتراولز را با مزاياي مفهوم « انصاف

تنوان از  ينكنه مني  اسنت و ينا ا  کرد که آيا راولز نیز مانند افالطون به تحلیل سه جزاي از عدالت پرداخته 

 او راجع به عدالت چنی  تحلیلي را اتخاذ کرد؟  نظرية

 .يآزاد جامعه، برابري، فرد، عدالت،كليدي:  هايهواژ

                                                 
 22/8/29 :تأيید نهايي  22/5/22 :تاريخ وصول - 1

2- E-mail: Movahedi@hadith.net 



 11، شماره 29، بهار و تابستان 2سال  ،اهی فلسفیژپوهش/  128 

 مقدمه

منشأ ايجاد فضايل و رذايل اخالقي، آرامي و نناآرامي، نظنم و   وجود يا فقدان عدالت در جوامع سر

 ي عندالت را دو پنرداخت  بنه مسنئله    هرج و مرج اقتصادي و اجتماعي است و اي  خود ضنرورت 

 (Justiceي عندالت نیز مسنئله  افالطون و راولزهاي تري  دغدغه. يكي از اصليکندچندان مي

(δικαιοσυνη) )دهند.است که آن را به تفصیل مورد بررسي قرار مي  

، درصدد است تا ماهیت عدالت راستی  را آشكار کند و فرد عادل جمهوريدر رساله  افالطون

(δικαιος ) ضروري است، معرفي نمايد. براي اي  کار افالطنون   شهرآرمانرا که وجود او براي

آن تعناريف را بنه نفنع عندالت      و همنة کند نخست به تعاريف رايج و ظاهري از عدالت اشاره مي

پردازد تنا از اين  رهگنذر،    به تحلیل سه جزاي جامعه و نف  ميگذارد. او سپ ، راستی  کنار مي

 د خلق و خو و روان فرد عادل را بازشناسد و فرد عادل را معرفي نمايد. بتوان

 (A Theory of Justice) عندالت  اي دربنارة نظريهدر کتاب خود تحت عنوان  نیز راولز

کند و الت سیاسي در سنت فلسفي اشاره ميبه مفاهیم متنوع عد است، سیاسي ع به فلسفةراج که

، تطبینق  انند قرار گرفتنه  گیريیمتصم وضعیتدر که  ،برابر شهروندانآنها را با شرايط منصفانه و 

عادي و روزمنره منا    وضعیتکند که کامالً متفاوت از ي اشاره ميوضعیتکند. در واقع، راولز به مي

هنا و عقايند منا هرگنز از     عنادي، انديشنه   وضنعیت اير موجودات اسنت. در  در جهان و در کنار س

 ،(Original Position) اصنلي  وضنعیت در  امّن آزاد نیسنتند  ا داوري و مفروضات قبلني  پیش

گیرنده اشخاص، به عنوان کساني که تصمیم ي که مفروض راولز است، مفهوم عدالت برايوضعیت

اصلي، از اين    وضعیتمفهوم »شود.  گر ميآنها جلوه عة، بهتري  مفهومي است که در جامهستند

در اي اشنناره دارد کننه بننه اشننخاص  منصننفانهارد کننه بننه شننرايط برابننر و  جهننت اهمیننت د

عنالوه بنر    .(Rawls,1999,15-16) «کندطرفانه و منصفانه ياري ميبيهاي  گیري تصمیم

بنه اتخناذ تصنمیمي مشنابه اقندام       د، همگني نگیراصلي قرار مي وضعیتشخاصي که در ا»اي ، 

در چننی    افنراد . به عبنارت ديگنر،   (Ibid,120) «دانندکنند و عدالت را بهتري  مفهوم مي مي

کنند و براي يمتصمیمي مشابه اتخاذ   ،يارند و بنابراشرايط منصفانه و برابر قرارد تحت ،يوضعیت

آنها مفهوم عدالت و عمل به عدالت، بهتري  چینزي اسنت کنه فنراروي خنود خواهنند ديند. در        

اصلي که تحت شرايط برابر و منصفانه هستند، مفهوم عدالت، يعني،  وضعیتحقیقت، اشخاص در 

داننند کنه بنه    مني عدالت سیاسي  مفهومتري  را، بهتري  مفهوم و عقالني عدالت به مثابه انصاف

  .زنندانتخاب آن دست مي
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راولنز را بنا مزايناي مفهنوم      عدالت به مثابنه انصناف  مزاياي مفهوم  در اي  مقاله از ي  سو،

کنیم و از سوي ديگر، بررسي خواهیم کرد که آيا راولز نینز ماننند   مقايسه مينزد افالطون  عدالت

راجنع بنه    او تنوان از نظرينة  و يا اينكه مني افالطون به تحلیل سه جزاي از عدالت پرداخته است 

  چنی  تحلیلي را اتخاذ کرد؟ عدالت

 عدالت از منظر افالطون و راولز بررسي و تحليل -6

 الف: افالطون

مربنوط  کنیم که به ساختار بنینادي جامعنه   ما از مفهوم عدالت نزد افالطون تا آن اندازه بحث مي

تنا  که در محتوا با اصول عدالت راولنز   کنیممعی  مي و قواعدي عدالت را بر حسب اصولاست و 

 متفاوت باشند. حدي 

امكان ارتقاي خیر فردي در جامعنه  گونه که با حفظ نخستی  اصل عدالت براي افالطون، آن

 باشند:گونه که با افزايش اي  خیر در ارتباط است، به قرار زير ميمرتبط است و اصل دوم، آن

اجتماعي خود اسنت و اين  نقنش، توسنط      ةهر عضو جامعه، نیازمند ايفاي نقشي در طبق -1

 .(Plato, 1992, 434) شودسرشت و استعداد فرد معی  مي

اند که نسبت به اعضناي جامعنه   هاي اقتصادي و اجتماعي به نحوي شكل گرفتهنابرابري -2

ه شوند و بنابراي ، مزايناي بن  ماعي آنها، تبعیض قاال ميناجت ةدر تقسیم سود، براساس تمايز طبق

اجتمناعي   ةدر طبقن  ي افنراد عننیماً مربوط به سرشت طبیندست آمده از نابرابري اجتماعي، مستق

 (See: Ibid, 435). شودخودشان مي

اي ننن روهنكي از نیني ةبننر غلنه در اثنت کني اسنتنرشنعي افراد، سنت طبینرشنراد از سنم

 ,λογιστικον) داري نتنن نشنوينت و خناعنن ننجني، شنالننن نقنع-  ننفنن  هناننن نگهنسنن 

θυμοειδες and επιθυμητικον)- کند و هنر فنرد بسنته بنه سرشنت      در افراد بروز مي

گیرد و به ايفاي نقنش منرتبط بنا سرشنت     جامعه قرار مي ةگاندر يكي از طبقات سه ،طبیعي خود

طبیعي خود مي پردازد. عالوه بر اي ، براي افالطون نوعي ارتباط ضروري بی  طبیعت و سرشنت  

باشد. اي  خیر او نیز مي ةکنندیانافراد و خیر آنها وجود دارد  چون طبیعت و سرشت هر شخص ب

ارتباط دوري است و به ما در فهم دو اصل افالطون که در فوق اشاره شد نینز يناري   ارتباط، ي  

 کند.  مي
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در جامعنه  »کند: جايي که سقراط بیان مي  اصل نخست در کتاب چهارم جمهوري آمده است

 «هر ک  بايد به ي  کنار مشنلول باشند، کناري کنه بنا طبیعنت و اسنتعدادش سنازگار اسنت          

(Ibid,433a)ا، اينكنه افنراد بنر   چارچوب ساختار بنیادي جامعه است  امّن  ةکنندان. اي  اصل بی 

شوند و در طبقات اجتماعيِ خاص خود به ايفناي نقنش   اساس اي  اصل، چگونه از هم متمايز مي

 پردازند، هنوز روش  نیست. مي

 ر کتاب چهارم جمهوري، سقراط بیاناصل دوم در کتاب سوم و چهارم جمهوري آمده است. د

 «ان اعتنراض شنود  ناجتمناعي سپاهین   ةهر چند ممك  اسنت بنه تلقني منا از طبقن     »د که کنمي

(Ibid,419a)ّاعي ناجتمن  ةطبقن  اي نظم يافته کنه ننابرابري  عه به طور کلي، به گونهنا جام، ام

افعي کنه از آن  نه بنه منن  نورداري از سعادت، با توجنماعي در برخنات اجتنديگر طبق یان بانسپاه

ر، هر فرد در جايگاه خود در . به عبارت ديگ(See: Ibid, 421)شوديگزي  منبرخوردارند، جاي

کنند از مزاينا و   پردازد و بسته به نقشي که ايفنا مني  اي که قرار دارد به ايفاي نقش خود ميطبقه

آلني  افالطوني، اينده  ةگردد  نظم اجتماعي موجود در جامعمند ميحقوق متناسب با آن نقش بهره

 ةوران، هنر کندام در جامعن   دهند  سنپاهیان، پاسنداران و پیشنه    فرا روي خود قرار مياست که او 

اجتمناعي خنود از حقنوق و مزاينا و      ةدهند که هر فنرد در طبقن  اي را تشكیل ميافالطوني طبقه

راضي است  اي  رضايت افراد، هرچند رضايت دروني نباشد، با اين    ،آورددست ميه سعادتي که ب

 اي عادل است.ت و چنی  جامعهحال عی  عدالت اس

بی  کوشد تا نگاهي واقعاي که بايد به آن اشاره شود، اي  است که هرچند افالطون مينكته 

رسد چنی  نگناهي را کننار   در تدوي  اصول عدالت به نظر مي ابه عدالت در جامعه داشته باشد، امّ

عبارت ديگنر، افالطنون، چنارچوبي     هاي جامعه منطبق نیستند. بهاصولي که با واقعیت  گذاردمي

 . بننابراي  گینرد ميها را نیز دربرکند که واقعیتسي جامعه ارااه ميانتزاعي از نظم اجتماعي و سیا

عنادلي را   ةتوانند جزایات جامعنمي ،افراد در وضعیت اصلي، چون در پشت حجاب جهل قراردارند

اي را برگزينند  آنها صنرفاً اين    ی  جامعهکند، بدانند و حتي زيست  در چنکه افالطون معرفي مي

تري  انتخابي اصول را با توجه به ساختار بنیادي جامعه، اگر موجب ارتقاي خیر آنها شود و عقالني

 گزينند.ميرساند، برد به عالاق آنها ياري بتوانباشد که 

 ب: راولز

ي از جملنه مفناهیم مهمّن    جامعنه  ساختار بنینادي  ةو ايد خیر ةايد ،تعقالنیّ، جهل حجابمفاهیم 

 باشند.، ضروري مياصلي وضعیتاشخاص در  هستند که براي فهم چگونگي تصمیم گیري
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گینرد.  مني اصنلي فرا  وضنعیت اشنخاص را در   ةیلي است کنه همن  اي تخحجاب جهل، لفافه

ود و اين  سنبب   شن شان مياز معرفت هاي معی رسي افراد به آن حوزه، مانع دستجهل حجاب»

کنه شنرايط    درحنالي   جلنوگیري شنود  ديگر اعضاي جامعنه   ةوسیله شود که از ايجاد منافع بمي

بنه  » . (Rawls, 1999, 112)«انند اصنلي، هننوز حفنظ شنده     وضنعیت بنر در  منصفانه و برا

و اين  شنايد    -گیرنند را فرا شود که اشخاص، حقايق معینيخصوص حجاب جهل مانع از آن مي

کنه  درحنالي  .(Ibid, 118-9) «و حقايقي راجع به جامعنه  قايد شودامیال، شخصیت و ع شامل

ال، براي مث -کندگیري ياريشان مييقي کلي را بیاموزند که در تصمیمدهد، حقابه آنها اجازه مي»

 .(Ibid, 119) «ها به بديطبیعي انسانتمايل  ةشناختي کلي دربارحقايق روان

 افنراد در »شنود کنه اعمنال و تصمیماتشنان محندود شنود.       ت، در اشخاص سبب ميعقالنیّ

تمايالتشنان کمن     ت آنها بنه النیّکنند که عقهايي عمل مياصلي، صرفاً براساس شیوه وضعیت

داشنت کنه اين  همكناري و     کند و آنها تنها در صورتي با ديگران همكاري و توافق خواهنند  مي

 وضنعیت اشنخاص در  »بننابراي ،  . (Ibid, 123-5)«توافق سبب شود که عالاق آنها ارتقا يابد

اب جهنل قنرار   چون در پشت حج  توانند بدانندقیقت خاصي را در مورد خودشان نمياصلي، هر ح

اي است که براسناس آن  ر را در ذه  خود دارند و آن ايدهاي از خیدانند که ايدهآنها مي ادارند، امّ

شنكل   -باشنند در زنندگي آنهنا مني   تري  عالاق و مخصوصاً عالاقي که مهم -عالاق آنها ةهم

ت ه عقالنیّن کنند کن ي عمل مييهاچون افراد به شیوه . پ (Idem, 2001, 19)«گرفته است

کننند کنه بنه    اصلي، تصمیماتي را اتخاذ مني  وضعیترساند، اشخاص در مي به عالاق آنها ياري

 رساند.تكمیل و ارتقاي خیرشان ياري مي

کنه افنراد در   ساختار بنیادي است. اين   ةلي، ايداص وضعیتيكي ديگر از مفاهیم حااز اهمیت 

روابنط   ةزنند، ين  نظرينه سیاسني کامنل کنه همن       اصلي به ارزيابي مفهوم عدالت بپردا وضعیت

توصیف ساختار بنیادي جامعنه از  نیست، بلكه صرفاً مفهومي است که با  اجتماعي را توصیف کند،

  .(Ibid, 11)ده استآن نیز بحث ش

اعي و سسات اصلي اجتمن مؤنظم »کند، گونه که راولز توصیف ميآن ،امعه راساختار بنیادي ج

ز معتقد . عالوه بر اي ، راول(Ibid, 10)«کنندمعی  مي ،اجتماعي ةسیاسي، در ي  نظام يكپارچ

چگوننه نظنم   هند کنه   تواند به طور واضحي به اي  پرسش پاسنخ د است که مفهوم عدالت، نمي

کند که در اي  چارچوب فنرد  هوم چارچوبي از انديشه را خلق مياي  مف اشود، امّاجتماعي برپا مي

. همچنی  وقتي که منا از مفهنوم عندالت    (Ibid, 12)هايي پاسخ دهدتواند به چنی  پرسشمي
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، وجنود دارد  جمهنوري سیاسني کامنل کنه در     ةکنیم، در واقع از ي  نظريحث مينزد افالطون ب

مربنوط اسنت،    جمهنوري در  شهرآرمان ةجا که به ساختار بنیادي جامعبلكه تا آن ،کنیمبحث نمي

به ساختار بنینادي جامعنه بحنث    صرفاً با توجه  را از عدالتمفهومي کنیم. اکنون، چون بحث مي

 ايم، بايد نیاز مفهوم عدالت را به ساختار بنیادي جامعه نشان دهیم.کرده

بنابر اصنل  . «برابرياصل »و  «آزادياصل » :استتشكیل شده از دو اصل  نزد راولز،عدالت 

هاي اساسي که بنا نظنام   تري  نظام کلي آزاديايد از حقي برابر نسبت به گستردههر فرد ب»اول، 

 . (Ibid, 42)«آزادي براي همه سازگار باشد، برخوردار گردد

و اقتصنادي  ماعي ناي اجتن نهن ، به نابرابري«رينبراباصل »اي  در حالي است که اصل دوم، 

تحت شرايط حاصله  بنناغل و مناصنالف( مش د کهننیم گردننظتاي به گونهبايد »اشاره دارد که 

ندتري  افنراد  نمن بیشتري  منفعت را به کنم بهنره   ب( .باز باشند هها به روي هماز برابري فرصت

   .(Ibid, 42-3) «اندنبرس

برابري، براي هر فرد در اصل  رسانند؟اصلي چگونه سود مي وضعیتراد در اي  اصول به اف اامّ

اصنلي بنه    وضعیتدر  به عبارت ديگر، افراد. اصلي، حقي را براي ارتقا خیرش قاال است وضعیت

 طور برابر حق اي  را دارند که به کامل کردن خیر خود ياري رسانند. 

به اي  ترتیب  .درسانافزايش خیرشان ياري مياصلي، جهت  وضعیتاصل دوم نیز به افراد در 

 هناي خناص برخنودار شنوند و لنذا     وضنعیت وند که افراد از عنناوي  و  شها سبب ميکه نابرابري

 ها به طرف آنها سرازير شوند. سرمايه

ي وضنعیت ت کنه هنر کن  خنود را در     اي نظم يافته اسن بق اصل دوم راولز، جامعه به گونهط

هايي را مان حال افراد میل دارند تا منصبخود ياري رساند و در ه زايش خیريابد که بايد به اف مي

 ،هنايي ند، ولي در انتخاب چننی  منصنب  رسانابرابر و غیرمنصفانه به آنها مي اشلال کنند که سود

 همه از فرصت برابر و منصفانه برخوردارند. 

کند که افالطون در کتناب  عدالت راولز تقريباً همان نقشي را بازي مي ةدر نظري يبرابراصل 

معتقد است که هر کدام از افراد بنا  جمهورياشاره کرده است. افالطون در کتاب  آنبه  جمهوري

جناي   )پاسنداران، سنپاهیان و کنارگران(    گاننه به سرشت و استعداد خود در يكي از طبقنات سنه  

ايف خود عمل کننند و در وظنايف ديگنران مداخلنه نكننند، در چننی        و اگر تنها به وظ گیرند مي
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 ,Plato, 1992)عنادل نامیند   ةاي را جامعن توان چنی  جامعهو مي اي عدل برقرار استجامعه

434).  

 ت و شنرايط برابنر در تصنرف مناصنب    افنراد از فرصن   ةر اساس اصل عدالت راولز نینز همن  ب

هايي را اشنلال کننند،   آن را داشته باشند که چنی  منصبکساني که توانايي  بنابراي  .برخوردارند

عی  عدالت خواهد بود که از حقوق و مزاياي بیشتري نسبت به ديگر افنراد جامعنه، کنه تواننايي     

مند گردند. در واقع، هر ک  بر اساس تواننايي خنود   اند، بهرهبرخورداري از اي  مناصب را نداشته

و منصنب واتتنري نسنبت بنه      وضعیت( از توانديا نمي)تواندباشد، ميکه برآمده از سرشت او مي

  ديگران برخوردار شود و در نتیجه، نان توانايي خود را بخورد.

 منظر افالطوني و راولزي به عدالتمقايسه ج: 

ص در جامعه همان نقشني را ايفنا   نخستی  اصل عدالت در افالطون، بیانگر اي  است که هر شخ

تنري  عملني     ايفايِ چنی  نقشني، عادتننه  که مطابق استعداد و سرشت و طبیعت اوست کندمي

مناعي هنر فنرد بنه     اجت وضنعیت  دهد. بنابراي مي خود انجام اجتماعي ةاست که هر فرد در طبق

اجتماعي خود و  ةر او در اي  است که در همان طبقخی يعني .ستدر آن ا اي است که خیر اوگونه

 متناسب با استعداد خود مشلول باشد و از مداخله درکارهاي ديگر و طلیان در برابر ةبه همان حرف

خواهد بگويد که عمنل بنه وظنايف و    در واقع، افالطون مي. ديگر طبقات اجتماعي خودداري کند

خود و ديگران اسنت و چنون   عدم مداخله در وظايف ديگران، نوعي احترام به شخصیت اجتماعي 

)حاکي از گره خوردن اخالق توان آن را نیز عملي عادتنه دانستعمال است، ميتري  ااز پسنديده

اجتماعي که در آن قرار  ةبا عمل به وظايف خود در طبق . پ ، هر فرديو سیاست نزد افالطون(

 کند.  تر مياجتماعي، افزون ةو ارتقاي خیر خود را در آن طبق گرفته است، امكان افزايش

ا ننه تنهن   ،اصل نخستی  افالطون، چنی  نتیجه گرفت که مطنابق آن  توان ازدر کل مي پ 

ي متناسب با سرشت خود مشلول بماند و به حرفهاجتماعي خود  ةخیر فرد در آن است که در طبق

که درآن قنرار گرفتنه اسنت     اياجتماعي ةاز آنجا که سرشت هر فرد با طبق باشد، بلكه همچنی ،

ست و تأمی  کردن خیر افراد اجتماعي، امكان حرا ةهر طبق ست، حفظ نقش و جايگاه دريكسان ا

 دارد.را دربر

هاي متفاوت و گوناگون هستند و طبق عه داراي سرشتطبق اصل دوم افالطون، اعضاي جام

. هر فرد نینز عالانق و نیازهناي    گیرندي جامعه جاي ميگانهد، در يكي از طبقات سهسرشت خو

ور کامالً متفاوت با عالاق و نیازهناي  اق و نیازهاي ي  پیشهي مثال، عالبرا. خاص خود را دارد
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ديگر اعضاي طبقنات   نوعي نابرابري با جامعه هر عضوِ ،ي  سپاهي است. در نتیجه، خواه ناخواه

از يكنديگر دارنند و اين  تفناوت،     اوت چرا که عالاق، نیازها و سرشت متفن   پذيرداجتماعي را مي

-See:Ibid,420) شوددر جامعه مي. ..برخورداري از منافع و مزايا وبرابري افراد در منشأ ناسر

. چنی  نظمي است و بدي  گونه طرح ريزي شنده اسنت  افالطوني داراي  ةدر واقع، جامع .(241

 آيد.نوعي ظلم و ظالم بودن به حساب ميپذيرفت  آن، احترام به عدالت است و نپذيرفت  آن، 

ننزد   عدالت به مثابنه انصناف  توان گفت که مفهوم عدالت نزد افالطون با مفهوم مي بنابراي 

 توانند مشابه باشند که هر دو براي هر عضو جامعه، امكان تحقق و افنزايش راولز از اي  جهت مي

دلینل عاقالننه و خنوبي بنراي      اصلي نینز  وضعیتافراد در  د. پ کننخیرشان را مسلم فرض مي

 انتخاب و برگزيدن مفهوم عدالت و ترجیح دادن آن بر ساير مفاهیم دارند.

راولنز از آن سنخ    حال، شايد اي  پرسش مطرح شود کنه مفهنوم عندالتي کنه افالطنون و      

 کند؟ و آيا اي  پیشنهاد مطلوب است؟در واقع، چه چیزي را پیشنهاد مي گويند،يم

 يحقن  است. مطابق اين  اصنل، بنراي هنر فنرد در جامعنه       يآزاد، اصل لزنخستی  اصل راو

اي که آزادي افنراد ديگنر را از بنی     ست از برخورداري از آزاديا ق عبارتمفروض است و اي  ح

 نبرد و به حقوق ديگران احترام بگذارد. 

چنون   .شنود سط اعضاي جامعه ناديده گرفته نمي، توجا بايد اشاره کرد که چنی  آزاديدر اين

کنند. در واقنع،   يناري مني   ،اف وات و خیري که دارنند رعايت اي  حقوق، آنها را در رسیدن به اهد

تر کند تا هر چه سريعاد کم  مياصل برابري و به دنبال آن، آزادي افراد، ابزاري است که به افر

و روابنط   هناي زنندگي  حفظ امكان ارتقاي خیر، ناال شوند. نگاه بنه واقعینت   يعني به هدف خود،

وقتي چیزي به اعضاي جامعه در رسیدن آنهنا   کند، يعنياجتماعي نیز اي  حرف راولز را تأيید مي

-رند و مطابق آن عمنل مني  پذيپسنديده ياري کند، همه آن را مي به اهداف مشروع و اخالقي و

برگزينند  که بعضي از اعضاي جامعه، اهداف نامتناسب را آيدنند. ولي ناسازگاري زماني پیش ميک

 و رعايت حقوق و آزادي ديگران را ناديده بگیرند.

اي ق با سرشت و استعداد افراد، طبقنه نخستی  اصل افالطون نیز براي هر عضو جامعه، مطاب

 است. افراد ةبخشِ خیر کلیکند که آن طبقه، تحققاجتماعي را معی  مي
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خیر افراد  آن اينكه امكان تحققهر دو اصل نخست افالطون و راولز به ي  دلیل و  بنابراي 

اصلي، بنه   وضعیتبراي افراد در  رند، مشابه هستند. پ ، هر دو اصل،گیرا در جامعه مفروض مي

 .يكسان مطلوب هستند

اعي و اقتصنادي بنه   هناي اجتمن  کنند کنه ننابرابري   ، بیان مييبرابر، اصل دومی  اصل راولز

رسد و اي  در حالي است که شرايط منصنفانه و  مياند که به حداقل افراد سود نظم يافته اي گونه

. اي  اصل نیز به مانند اصنل  رسانداکثريت افراد ميها، سود را به د که عمل به آني وجود داربرابر

راي ارزش ابنزاري اسنت.   اصلي، ارزشي ذاتي ندارد، بلكنه فقنط دا   وضعیت، براي افراد در نخست

 کننند کنه بنر   مشاهده مني  يافتهتظاماي اندر جامعه دوم راولز، اعضاي جامعه خود رامطابق اصل 

، و بنر اسناس آن   اي در برخورداري از مناصنب دارنند  ن، هر کدام فرصت برابر و منصفانهاساس آ

امكان آن و بدي  نحو،  ندردگمي ديگر اعضاي جامعه برخورداربه نسبت ي نابرابر مناصب از سود

 رسانند.به ارتقاي خیر خود ياري را دارند که 

هاي اجتماعي و اقتصادي طون مستلزم اي  است که نابرابرياز سوي ديگر، دومی  اصل افال

 مختلف اجتماعي بروز و ظهور يابند.  ة  نیازها و خیر افراد در سه طبقاي باشند که در تأمیبه گونه

جامعنه مربنوط   اي خیر افراد در دومی  اصل افالطون شبیه دومی  اصل راولز به ارتق بنابراي 

ينا   ،راولزي، هر فرد بايد بكوشد تا خیر خود را ةافالطوني و هم در جامع ةهم در جامع يعني .است

 . ارتقا ببخشد اي،هبا مهارت کامل پیدا کردن در حرفبا صاحب منصب شدن و يا 

اصنل دوم افالطنون،    مطنابق تنها تفاوت اصل دوم افالطون با اصل دوم راولز اي  است کنه  

يكسان وجود دارد و ننه   ةسرشت يكسان و در طبق فراد دارايِمنصفانه و برابر، تنها براي اشرايط 

ت بناتتر  تر جامعه نسبت به افراد طبقاافراد طبقات پايی  بنابراي . اتطبق ةافراد در هم ةبراي هم

تفاوت در  ، يعنيي و خرسندي ندارند و چنی  شرايطيرضايتمند ، احساسجامعه، در مرتبه و مقام

ز سرشت و دانند  با اي  حال، به دلیل اينكه چنی  نابرابري ارا منصفانه و برابر نمي اجتماعي ةطبق

 پذيرند. شود، آن را ميخوي طبیعي آنها ناشي مي

نجر به افنزايش تحقنق   که هر دو اصل افالطون وراولز، م توان چنی  نتیجه گرفتدر کل مي

لي، صنرفاً  اصن  وضنعیت به يكديگرند. از آنجا کنه افنراد در   ت مشاشوند و از اي  جهخیر افراد مي

 عدالت نزد افالطون ينا راولنز را بنر   دلیلي نخواهند داشت که مفهوم  ،پ انتخاب عقالني دارند، 

 اند(.يكديگر برتري دهند و يكي را برگزينند)هر دو اصل، بیانگر ي  مطلب
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 تحليل سه جزئي عدالت -2

 الف: افالطون

بنا سنه سنب  گفتناري      و جرينان  پي تبیی  ماهیت عدالت، نخست از سنه شخصنیت  سقراط در 

متدي  و  شخصي متحول،شخصیت يا جريان اول، کفالوس است. کفالوس،  کند.متفاوت آغاز مي

ارتباط با شخصیت رواني و دروني که از عدالت ارااه خواهد کرد، بيتعريفي را  و لذا درستكار است

گنننويي و پننن  دادن منننال غینننر)اداي ديننن ( را عننندالت  راسنننت»او نیسنننت. کفنننالوس، 

 .(Ibid,331)«داندمي

شخصیت يا جريان دوم، پولمارخوس است که بر خالف پدر خود کفالوس، تعريف ديگنري از  

پولمارخوس در تعريف عدالت، نظنر بنه روابنط و مناسنبات اجتمناعي دارد و       کند.عدالت ارااه مي

سنت از نیكني بنه دوسنتان و بندي بنه       ا عندالت عبنارت  »کنند:  گونه تعرينف مني  عدالت را اي 

  .Ibid), (332«1دشمنان

گیرد و آن اينكه سقراط در پولمارخوس در تعريف خود از عدالت ي  نكته اصلي را ناديده مي

داند، خواه دوست باشد يا دشم  و اي  مطلبي است مي انسان موضوع راپي تبیی  ماهیت عدالت، 

از سوي ديگر، سقراط نظر به ضنوابط دارد و ننه روابنط     آيد. برمي جمهوريکه از سرتاسر رساله 

عدالت و به عدل رفتار کردن)رفتار عادتنه( حقي همگاني است که بايد محترم شنمرده شنود. در   

دو در حنق چنه   اين   تعريف پولمارخوس، ماهیت بدي و نیكي مهّم است و نه اينكه هر کندام از  

 کسي روا يا ناروا است.

یت يا جريان سوم، ترازيماخوس است که خوي و رفتار خش  و سرکشي دارد. تعريفني  شخص

روابط میان حاکم يا حاکمان با زيردسنتان اسنت     ةکنندکند، در واقع بیانرااه مياکه او از عدالت 

 .  (Ibid, 338)«د استنآنچه براي قوي)اقويا( سودمن»ست از ا به نظر او عدالت عبارت

وس و ناثر. مشنكل ترازيماخن  ي قوي سودمند است و براي ضعفا بيعدل برابه عبارت ديگر، 

ها را بنا  حكومت ةهم»که بدون هرگونه داوري ارزشي، يا به عبارتي نقص تعريف او در اي  است 

و دموکراسي را با استبداد در عرض هم  (Ibid, 338-9)«نداردپحكومت استبدادي يكسان مي

در حالي کنه سنقراط نظنر بنه      .کندها را به لحاظ کیفي تقسیم نميدر واقع، او حكومت .گیردمي

داوري ارزشي دارد و به همی  دلیل است که شايد بتوان گفت عدالت، هم براي افالطنون و هنم   
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نیز دارد  اگرچه بار معنناي   2براي ارسطو، نه تنها داراي معناي سیاسي است، بلكه معناي اخالقي

 سیاسي آن باشد.از بار معناي کمتر اخالقي آن 

کند تا واقعینت  سعي مي جمهوريتوان نتیجه گرفت که سقراط در کتاب اول به طور کلي مي

عدالت سیاسي آن روز آت  را روش  کند، تا بدي  وسیله به ماهیت عدالت، عندالتي کنه مخنتص    

برخني  ، عدالت ديگر به عنوان امري ظاهري و نتیجنه  شهرآرماندر  است، گام بردارد. شهرآرمان

تن   نفسه و براي تن  شود  عدالت فيمي..( قلمداد ن.هاي افراد گوناگون)حاکم واقدامات و کنش

 است و نتايج و تبعات ارزشمندي هم دارد.ارزشمند افراد 

« نفن ِ »آورد و نف  آدمني مني  در ادامه سقراط براي بررسي ماهیت عدالت، روي به درون 

عبارت ديگر، از اي  پ  تبیی  ماهیت عدالت با وضنعیت  شود. به محور بحث از عدالت مي انسان

. فرد ارتباطي ندارد، بلكه مربوط به خصیصنه غالنب نفن  فرد)بنه     ..اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و

شود، هر فرد در جايگاهي از جامعه قرار بگیرد اي که سبب ميشود. خصیصهميمعني کلي کلمه( 

حتي خلق و خوي افراد نیز تابع اي  خصیصه غالب نف   .شِ متناسب با آن بپردازدنو به ايفاي نق

 . (See: Ibid, 435e)گیردفرد قرار مي

سقراط،  ةبه گفت .بنابراي ، بی  فرد و جامعه نوعي ارتباط مستقیم در بحث از عدالت وجود دارد

تنر يناري   کوچن   ةتر ما را در خواندن منت  سننگ نوشنت   بزرگ ةحروف منقش بر سنگ نوشت»

کنه حناوي پینامي مشنابه باشنند.       و اي  تنها در صورتي ممك  است (Ibid, 368d)«کندمي

کوچ ، فرد است  پیام مشابه هر دو نینز   ةتر همان جامعه است و سنگ نوشتبزرگ ةتشسنگ نو

امعنه و هنم بنه فنرد،     جعنادل و فنرد عنادل. اطنالق عندل هنم بنه         ة، يعنني جامعن  است عدل

اينكه میان جامعه عادل و فرد عنادل، از آن حینث   »ي  ويژگي بسیار مهّم است:  ةکنندمشخص

   .(Ibid, 435b)يكديگرندهمانند که عادلند نبايد فرقي باشد، بلكه از اي  جهت نیز 

پنردازد و جامعنه   وران مني اجتماعي پاسنداران، سنپاهیان و پیشنه    ةسقراط به بررسي سه طبق

در هر ي  از سه طبقنه اجتمناعي، هنر    »داند که صورتي عادل ميمتشكل از اي  سه طبقه را در 

هاي ديگر بپرهینزد و بندون اينكنه    خود اکتفا کند و از مداخله در حرفه ةفرد صرفاً به انجام وظیف

اجتماعي باتتر قرار ندهد  به طور کلني، بني    ةطبق ةشايستگي تزم را کسب کند، خود را در جرگ

 .(Ibid, 434)«داندي جامعه ميتباه ةرا مايآشفتگي نظمي و 

کند تا آن را بنا افنراد آدمني    عادل مشخص شد، سقراط سعي مي ةپ  از اينكه ماهیت جامع

شباهت معنايي عدالت را در جامعه و فرد بنا   عدالت راستی  را بیابد. بنابراي تطبیق کند و ماهیت 
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روحي غالب اسنت کنه    ةخصیصدر افراد جامعه همان کند. به عبارت ديگر، تقسیم نف  تأيید مي

 شناسیم. ما آن جامعه را به آن خصیصه مي

 -يعني دانايي، شجاعت و خويشت  داري -حال اي  پرسش مطرح خواهد شد که اجزاي نف 

تا فرد، عادل باشد و به عدالت رفتار کند؟ به عبارت ديگر،  شونددر چه وضعیت يا نسبتي سبب مي

 ؟استگونه نسبت میان قواي نف  در فرد عادل چ

به طور کلي، يعنني   است و ارتباط آن با عدالت عادل ،ويلیامز در توضیح اينكه چرا ي  انسان

 آورد:هاي زير را ميي فرد و اجتماع، گزارهچگونگي نسبت قواي نف  و اصل رابطه

 به کار خود مشلول باشند، هر کدام از عناصر يا قواي نف اگر ( 1

  در اي  صورت،

 .راندديگر قوا حكم ميبر ( دانايي 2 

به عبارت ديگر، در نف  فرد عادل، دانايي بر ديگر قوا حاکم است و افسار آنهنا را در دسنت   

 .(Williams, 2006, 110)دارد

زماني که تناسب میان قواي نف  بدي  حالتي که گفته آمد، سبب شود تا فرد برخوردار از آن 

 عناصر جامعه، يعنيشود که در اينجا پرسشي ديگر مطرح مي تِ نف  را عادل بدانیم، بنابراي حال

به عبارت ديگر، نسبت میان  در صورت عادل بودن جامعه، چه نسبتي با هم خواهند داشت؟ افراد،

 عادل چگونه است؟ ةي  جامعدر افراد 

ظر سنه بنه سنه قنواي نفن  و طبقنات       به نظر ويلیامز، سقراط در پاسخ به اي  پرسش از تنا

تنري  طبقنه را تشنكیل    تري  طبقه اجتمناعي کنه بنزرگ   پايی  :کندده مياگانه اجتماعي استفسه

دلیراننه   ةمیاني از آنِ افراد برخوردار از روحی ةطبق. دار هستندوران يا افراد خويشت ، پیشهدهندمي

نف  غالب  ةو شجاع يا سپاهیان است و باتتري  طبقه اجتماعي از آنِ پاسداران است که خصیص

 . (Ibid, 110-3)باشدآنها، دانايي مي

نظم و خودسر کنتنرل شنوند و   شود تا امیال بيي در نف  سبب ميگونه که عنصر دانايهمان

شنود تنا   حاکم سبب مني  ةراني اي  عنصر در فرد حاکم يا طبقاي متعادل ايجاد شود، حكمروحیه

تفنوق داننايي ينا انگینزه      ةافراد به عالو عدالت برپا شود. استعداد و سرشت يا لیاقت و شايستگي
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بنا آن  متناسنب  اجتمناعي   ةشود تا در جامعنه در طبقن  داري، سبب ميشجاعت يا انگیزه خويشت 

 خصیصه قرار بگیرند و به ايفاي نقش بپردازند.

دو کنارکرد داشنت:    نتوان گفت که شباهت شهر)جامعه( و نفن ، بنراي افالطنو   مي در کل

نخست اينكه ساختار سیاسي جامعه را به ما نشان داد کنه متشنكل از اجزاط)طبقنات اجتمناعي( و     

است و بدي  ترتیب توانسنت  حاکم جامعه( است و در عی  حال، کل متأثر از اجزاط  ةي  کل)طبق

براي ما نمايان شناختي نف  را ها برسد  دوم اينكه ساختار روانشناسي و تحلیل حكومتبه گونه

توانسنت بنه    کرد که متشكل از اجزاط)قواي نف ( و ي  کل)نف  فنرد( اسنت و بندي  ترتینب    

   .(See: Ibid, 115) دشناسي رفتارها بپردازها در افراد و گونهبندي انگیزهطبقه

داري همنراه باشند( بنه    خويشت  ةشجاعت يا انگیز ةدر واقع، نوعي رفتار)خواه با دانايي، انگیز

اي  همان ديدگاه کلني افالطنون    .شودسیاسي چنی  رفتاري نیز گفته مي ةرسد و نتیجاثبات مي

بنا   هناي خناص روانشنناختي افنراد را    به نوعي ويژگي است. به عبارت ديگر، افالطون سعي دارد

قوا، نشان بدهند و از اين  رهگنذر بنه غاينت       استفاده از شباهت جامعه و فرد و تناظر سه به سه

 بپردازد. ماهیت عدالتتبیی  شباهت، يعني  اي سیاسي 

 ب: راولز

ز سنه  نرد. راولن نگین ينود من نه خنر بنگاي ديونهنگ زنزد راولنت نندالني عنزانه جننل سنحلینت

 ,Utilitarianism) «ينراينننگلمنناک ي ونراينننودگنهننش ي،نراينننودگننس» ةنولننننمق

Perfectionism and Intuitionism) دهد، تا شايد از اي  را مورد نقد و پرسش قرار مي

. در واقنع راولنز بنه ماننند     (See: Rawls, 1999, 22) رهگذر، ماهیت عدالت آشكار شنود 

 .دهدمي، اي  سه جريان فكري را مورد بررسي قرار جمهوريافالطون در کتاب اول 

سناختار هنر    .هسنتند  «خوب» و « درست»به نظر راولز، دو مفهوم اصلي در اخالق، مفاهیم 

کننند، تعینی    هم مرتبط مني که چگونه اي  دو مفهوم را تعريف و به اي  ةوسیله اخالقي ب ةنظري

تري  شیوه براي برقراري ارتباط بی  اين  دو مفهنوم، نظرينات    رسد، سادهبه نظر مي اامّ .گرددمي

شنود و  درسنت تعرينف مني   قل از نرايانه، خوب کامالً مستنگسوددر نظريات  .گرايانه هستندسود

در حقیقنت، نهادهنا و   . گنردد سپ ، درست به عنوان آنچه باعث افزايش خوب است، تعريف مي

ديگري)يعنني، اعمنال و نهادهناي ديگنر(،      مهینايِ  اعمالي درست هستند که بیشتر از هنر شنقِ  

 .(Darwall, 2003, 254)آورندرا فراهم ميخیر بیشتري  
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ت را ي عقالنیّن گرايانه، گیرايي شهودي عمیقني دارنند  زينرا، اينده    سودبه نظر راولز، نظريات 

انگینز  باشند  در حقیقنت، وسوسنه   ت در اخالق مساوق افزايش خیر مني بخشند  عقالنیّتجسم مي

انند کنه بنه    اي نظم يافتنه است که فرض کنیم، که براي ما امري بديهي است که اشیاط به گونه

 .(Ibid)خیر سوق دارندبیشتري  ايجاد 

در سودگرايي، غايت سودگرا، سود است و محور اصلي آن، انتخاب فرد است. بنابر آنچه گفته 

توان تا حدودي اي  نتیجه را گرفت که سودگرا نسبت به عدالت و ايجاد شنرايط عادتننه   شد، مي

ارتباط افراد با يكديگر و برخورد با اصول متنوع برخواسته از امیال عقالني  ةشیوبت کمي دارد. غر

 رساند. ، ما را به شهودگرايي ميشخصيهاي انتخابو 

که بر  شوديانه به نظرياتي اطالق ميگرايانه يا شهودگرااخالق، نظريات غیر طبیعت ةدر فلسف

گرايي، جمنالت اخالقني نمنود. در شنهود    گزي  اخالقني را جناي  توان جمالت غیرنمي هااساس آن

نیناز از  بي شوند)يعنيعقلي درک و دانسته ميمفاهیم اساسي اخالق به صورت بديهي و با شهود 

در شهودگرايي، مراد منا علنم و معرفنت بنه حقنايق فراعقلني و        پ  تعريف و استدتل هستند(.

اخالقي نیستند و هر فرد  غیرقابل دسترس نیست، بلكه مراد، شهود اصولي است که حاصل تأمل

گونه معیار اخالقي آنها را در موقع انجنام اعمنال ننزد خنود مجسنم      بالبداهه و بدون دخالت هیچ

   کند.مي

عندم وجنود قواعند و     بنديهي و دوم،  ةشهودگرايي راولز دو جنزط دارد: نخسنت، اصنول اولین    

تنا   در شنهودگرايي نینز   .(See: Rawls, 1999, 34) معیارهاي اخالقي در ارزينابي اعمنال  

توان اي  نتیجه را گرفت که شهودگرا بنیش از سنودگرا بنه عندالت و ايجناد شنرايط       حدودي مي

  کشاند.گرايي ميکرد شهود، ما را به کمالپرسش از نحوه و عمل. داردعادتنه توجه 

تعرينف  که چگونه مفهنوم خیر)خنوب( را   گرايانه بسته به اي نظريات غايتاخالق،  ةدر فلسف

 گرايني حقق تعنالي انسنان بندانیم، بنه کمنال     خیر را به معني ت کنند، انواع مختلفي دارند. اگريم

(Perfectionism )گرايني گر خیر را لذت تعريف کنیم به لنذت ا .رسیممي (Hedonism)  و

 رسنننیممننني( Eudaimonism) گراينننياگنننر سنننعادت تعرينننف کننننیم بنننه سنننعادت  

(Darwall,2003,255). ّاصنل و  آل مطلقي که کمال و يا ايده گرايي،کمالا، مراد راولز از ام

که معیاري در میان سناير   آل است، نوعي کمال يا ايدهامور باشد، نیست  بلكه مراد او ةغايت هم

. در (Rawls, 1999, 325-7) رسند معیارهاست و فرد از طرينق شنهود ذهنني بنه آن مني     
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گنر، از  نمايانند کنه افنراد عاقنل، آزاد و انتخناب     آل رخ ميگرايي، عدالت به عنوان ي  ايده کمال

 .گزينندبرميرسند و آن را طريق شهود به آن مي

افالطنون   شنهر آرمنان شنباهت بنا   داند، بني اي که راولز اس و اساس آن را عدالت ميجامعه

پذيرنند.  افراد، آزادانه و عاقالنه، اصل عدالت و عمل به آن را مني  ةاي، همنیست  در چنی  جامعه

راولزي و به تبع آن کل افراد آزادانه و با اختیار بنه خنود    ةاي است که جامعدر واقع، عدالت جامه

افنراد و بنه    ةعدالتي در امان نگه دارند. اين  کنه همن   پوشانند تا بدي  وسیله خود را از شّر بيمي

وضعیتي منصفانه و توافقي است کنه  کنند، معه، با آغوشي باز از عدالت استقبال ميعبارتي کل جا

. افنراد در اين  وضنعیت منصنفانه بنا      (See: Ibid, 16-7) انند همگان آزادانه آن را پذيرفتنه 

« عدالت به مثابه انصناف »پردازند و اي  هاي فكري که از آن ياد شد، به عمل و انديشه ميزمینه

 توان منظري بیروني به عدالت دانست.مي راآن است که 

منصنفانه تقسنیم و    ها به نحو عادتننه و ايف و مسئولیتراولزي، حقوق و مزايا، وظ ةدر جامع

دارند که افراد در آن وضنعیت، خنود را در    شوند. عدل و انصاف هر دو به وضعیتي اشارهتوزيع مي

کند و جامعه را عادل راولز عدالت را صرفاً به جامعه محدود مي يابند. بنابراي اي آرماني ميعهجام

 . (Ibid, 7-9) داندمي

کند که بنه تقسنیم و توزينع حقنوق و     راولز سپ  به نهادهاي اجتماعي و اقتصادي اشاره مي

. (Ibid, 7) دهنند  بندي جامعه را تشكیل ميپردازند و استخوانها و مزايا ميوظايف و مسئولیت

اي جامعنه عنادل،   ةکند و هم به خود جامعه  جامعن لز، هم به نهادهاي جامعه اشاره ميدر واقع راو

است که نهادهاي اصلي آن در تقسیم و توزيع حقوق و مزايا و وظايف، منصفانه و عادتننه رفتنار   

 .کندميدر اينجا عدالت تا حدودي صبله و منظري دروني پیدا . کنندمي

اي  است که  مدّنظر داشت،آن را که بايد همواره در بحث از عدالت تري  نكاتي يكي از اصلي

عندالتي و  عدالتي و نابرابري وجود داشته باشد و اگنر اين  بني   شود که بيعدالت زماني مطرح مي

بنه قندرت    عدالتي، هر دونابرابري داراي حامي قدرتمندي هم باشند)خواه عدل برپا باشد خواه بي

مقابنل آن حنامي   اي کنه نتنوان در   دالتي قدرت بیشتري بخواهد( به گوننه عاگرچه بي ،نیاز دارند

عدالتي لباس عدالت را به ت  خواهد کرد. راولنز نینز   رفته محو خواهد شد و بيدرآمد، عدالت رفته

و اصنول عندالت مطنرح    ناپنذير اسنت و در پرتنو آن عندالت     عدالتي اجتنابکه بيرا  همواره اي 

کند و وجه فراملي آن را ناديده عدالت را صرفاً محدود به جامعه مي نابراي پذيرد و بمي ،شوند مي

  .(See: Ibid, 7-8) گیردمي
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 نتيجه 

 رازين  اسنت   تنا حندي يكسنان   ز از مفهنوم عندالت،   رسد که برداشت افالطون و راولن به نظر مي

دهند که به دتيل مشابه نینز هنر   اشتي يكسان از عدالت را ارااه ميهر دو برد طور که آمد،همان

 هستند. بنابراي  بسیار دشوار است که يكي از اي  دو نظريه را، برتر از ديگري بدانیم. مطلوب دو 

 ةجامعن دانست، که شبیه  مدرن ةرا به عنوان مدلي از جامع عدالت به مثابه انصافشايد بتوان 

اسنت کنه   سیاسني افالطنون و راولنز در اين  نكتنه       ةا، تفاوت بارز نظريطون است. امّافال مدرن

نف  او و تطبیق آنها با طبقات براساس قواي کوشد تا ماهیت عدالت و فرد عادل را افالطون مي

اگرچنه در کتناب نخسنت بنه تعناريف کفنالوس،         روشن  و مشنخص سنازد    اجتمناعي  ةگانن سه

تماعي همخنواني بیشنتري   هاي اجکند که در واقع با واقعیتاشاره مي ماخوسزيراتپولمارخوس و 

 .دارند

کند، ماهیت عدالت را بنر مبنناي دو   نگرد و سعي ميبه جامعه مي يبیرون يراولز از منظر اامّ

افنراد در وضنعیت اصنلي، سنه      ةبراي راولنز، همن   سازد.روش  و مشخص  يبرابرو  يآزادل اص

خصیصنه در عنرض هنم     گر بودن را دارنند و اين  سنه   آزادبودن، عاقل بودن و انتخاب ةخصیص

براي افالطون، چنی  نسنبتي بنا هنم ندارنند و در      که سه خصیصه نفساني افراد هستند. در حالي

 گیرند.به هم قرار مينسبت هاي مختلفي وضعیت

طنور کنه گفتنه شند،     از سوي ديگر، بر خالف افالطون که به دنبال فرد عادل است و همنان 

-عادل مني  ةکند و به جامععادل را موشكافي مي ةجامعصرفاً براي يافت  چنی  فردي، محتواي 

طور که از تعابیر و اصطالحات او پیداست، بنه  زيرا همان .عادل است ةراولز به دنبال جامع ،پردازد

گر مجموع افراد، افرادي که عاقل، آزاد و انتخاب اتوان يافت که عادل باشد، امّندرت فردي را مي

بدي  و ريزي کنند عادل را بر اساس توافقات اجتماعي و قراردادي پايهاي توانند جامعههستند، مي

 شناسند.عدالتي بازرتیب، عدالت را از بيت

کنه  و اين  بخشد و ساختار جوامع امنروزي  جان تازه مي ،اولز به فلسفه سیاسيدر واقع، نگاه ر

تنر  و انضنمامي  تنر دهند را روشن  ه زندگي و خط مشي فكري ما جهت ميچگونه اي  ساختارها ب

و سیاسني  نزد افالطون، متشكل از دو سناختار   ي عدالتنظريهتوان گفت، در نهايت ميکند. مي

 اجتماعي دارد. -ي اقتصاديورتي که براي راولز، بیشتر جنبهدر ص .شناختي استروان
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 هانوشتپي

در اينجا بايد به ي  نكته توجه کرد و آن اينكه در زبان يوناني دو واژه بنه معنناي دشنم  آمنده اسنت:      . 1

πολεμιος  به معناي دشم  جنگي( و(εχθρος    بننابراي  منراد  )به معناي دشم  در مقابل دوست(

 تر از واژة اول دارد.ي دوم است که معنايي عامپولمارخوس در اينجا واژه

 دانست.« احترام به حقوق ديگران و پسنديده شمردن اي  عمل»معناي اخالقي آن را  شايد بتوان. 2
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