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  معانى عدالت در اخالق اسالمى

 

  معان- عدالت در اخالق اسالم-

حسين اترك
*

  

  چكيده
سياست و  مختلف علوم انسانى از جمله علم اجتماع،های  يكى از مفاهيم كليدی كه در حوزه

. از اين اصطالح، تعاريف و معانى مختلفى وجود دارد. است» عدالت«شود،  اخالق مطرح مى
برخى از حكمای اسـالمى . هدف اين پژوهش، بررسى معانى عدالت در اخالق اسالمى است

عدالت، آن را به سـازگاری و تسـالم  شناختى از به تبع افالطون، با ارائه تعريفى نفسانى و روان
عدالت بر اساس اين تعريف، فضيلت جـامع نفـس اسـت كـه از . اند قوای نفس تعريف كرده

برخـى ديگـر بـه . آيد گانه نفس، يعنى حكمت، شجاعت و عفت پديد مى حصول فضايل سه
ع انـد كـه بـه توزيـ تبع ارسطو، عدالت را فضيلت حد وسط بين ظلـم و انظـالم تعريـف كرده

برخى نيز عدالت را به فضيلت عقل عملـى . عادالنه اموال و امكانات بين ديگران مربوط است
رسـد  در نهايت، به نظر مى. اند شود تعريف كرده كه از اعتدال آن اعتدال جميع قوا حاصل مى

تعريف كامل و جامع عدالت، قرار دادن هر چيز در جای مناسـب خـودش اسـت و تعـاريف 
همـه در نهايـت بـه ايـن ... شـناختى، اجتمـاعى، سياسـى و  از تعريـف روانديگر عدالت اعم 

در اين مقاله به مباحث ديگـری حـول مفهـوم عـدالت ماننـد . كنند تعريف جامع بازگشت مى
تعيين رذيلت مقابل عدالت، اندراج انواعى خاص از فضايل تحت عدالت و بساطت و تركب 

  .ه استمعنای آن در اخالق اسالمى نيز پرداخته شد

  ها  واژه ديكل
  .عدالت، اعتدال قوا، عدالت فردی، عدالت توزيعى، عدالت سياسى

                                                              
  atrakhossein@gmail.com  استاديار گروه فلسفه دانشگاه زنجان *

 27/07/1392: تاريخ تأييد  02/05/1392: پذيرشتاريخ 

  

 پژوهشى فلسفه واالهيات - - - - علمىفصلنامه 

 1392بهار ، اولشماره  هم،هجدسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 18, No. 1, spring, 2013 



103  

 

 

ان
مع

 ي
الم

س
ق ا

ال
خ

ر ا
 د

ت
دال

ع
ي

  

  
  مقدمه

يكى از مفاهيم اصلى در اخالق اسالمى است كه حكمای مسلمان، تعاريف » عدالت«مفهوم 
  .اند كه ضروری است اين معانى از هم تفكيك گردد مختلفى از آن داشته

  
  گانه اعتدال قوا و مجموع فضايل سه: معنای عدالت نزد افالطون. 1

اين قوا به ترتيب مركـز . و غضب قائالست تافالطون برای نفس انسانى، سه قوه عقل، شهو
 :2، ج1367افالطـون، (هسـتند ادراك و شناخت، تمايالت زيستى و حيـاتى و مركـز اراده و هّمـت 

طبقه زمامداران (گانه جامعه  جامعه و روح انسان، طبقات سهميان تناظر برقراری وی با  .)1022
را در نفس انسان جاری و منطبـق ) وران و عموم مردم سپاهيان و جنگاوران، پيشه و حاكمان، 

  ).1030 :انهم( سازد مى
جزء عقالنى در پى شـناخت حقيقـت اسـت و آدمـى بـه كمـك آن بـه شناسـايى امـور 

همواره خواهان قدرت و جاه و شهرت است و از اين امـور پردازد؛ جزء خشم و اراده كه  مى
برد و جزء شهوانى كه وظيفه آن جلب منفعت است و به خوردن، نوشيدن، شـهوت  لذت مى

  . )1230-1229: همان(برد  و كسب ثروت ميل دارد و از اين گونه امور لذت مى
بـا جامعـه دارد، ای كـه  افالطون فضايل اصلى نفس انسان را بـر اسـاس تمثيـل و مقايسـه

او در . كنـد و عـدالت بيـان مى) داری يـا خويشـتن(چهار فضيلت حكمت، شـجاعت، عفـت 
  :گويد تعريف جامعه كامل و خوب مى

حال اگر ما جامعه خود را خوب تأسيس كرده باشيم بايد از هر حيث جامعـه خـوبى 
  ).1010:مانه(دار و عادل  ای باشد دانا و شجاع و خويشتن يعنى بايد جامعه... باشد

، تربيت روح يا جـزء اول: ، دو شرط الزم استايل اخالقى در نفسبرای تحقق فضاز نظر او 
قـوه  آنهـا از كـه عبـارت اسـت ازتابعيـتقوای شهوی و غضـبى خردمند نفس؛ دوم، تربيت 

نيروی خرد بايد تحت تربيت بيرونى قرار . هايشان و خواسته لاعمادر رعايت اعتدال  و ىعقل
. تربيت خرد يا نفس عاقله به وسيله دانش، فلسفه و انس با خدايان دانش و هنـر اسـت. گيرد

نيروی خرد تنها نيرويى در انسان است كه شأنيت فرمانروايى بر اجزای ديگـر نفـس را دارد؛ 
تواند معين كند كه برای هر يـك از  دارد و مىزيرا فقط اين جزء، قدرت تشخيص و داوری 

  .)1032 :انهم( اجزاء چه چيز مفيد و چه مضّر است
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تربيـت روحـى و . بايد جزء خشم و غضب تربيـت گـردد  پس از تربيت جزء خرد نفس،
خرد به . شود كه خرد و خشم با يكديگر هماهنگ شوند تربيت بدنى مانند ورزش، سبب مى

گيـرد و خشـم در پرتـو آهنـگ و وزن، ماليـم و  و دانـش نيـرو مى وسيله ادبيات و موسيقى
هـا و  اين دو نيـرو پـس از تربيـت بايـد زمـام جـزء سـوم روح، يعنـى هوس. گردد معتدل مى

ناپذيرترين جزء روح است به دست گيرند و نگذارنـد از   ترين و سيری تمايالت را كه بزرگ
وز بر نيروی خود بيفزايد و وظيفـه خـود های شهوانى چنان برخوردار شود كه روز به ر لذت

دادن در خور او نيسـت كـه  را از ياد ببرد و در صدد سلطه بر دو جزء ديگر برآيد، زيرا فرمان
  . )1032-1031 :مانه(گردد  اگر عنان به دست او افتد، تمام روح تباه مى

 بـهكـه  خشـمو  تشهو و از تربيت جزء» حكمت«فضيلت  از تربيت جزء عقالنى نفس، 
 »عفّـت«هايشان است، فضـايل و خواسته لاعمادر رعايت اعتدال  و ىعقل جزء آنها از تابعيت

گانه به حّد فضيلت خـود برسـند، از انسـجام و  وقتى اين قوای سه .آيد پديد مى» شجاعت«و 
بنـابراين  .نـام دارد» عـدالت«شـود كـه  هماهنگى آنها، فضيلت چهارمى در نفس ايجـاد مـى

  . ، چهار استفضايل اصلى نفس
به اعتقاد افالطون اگر همه اجزای روح به فرمان جزء عقالنى تن در دهند و عليه آن قيام 

دهـد و بـدين سـان  تنها هر جزء روح، كاری را كـه خـاص خـود اوسـت انجـام مى نكنند، نه
،يعنى لذت تكند، بلكه تمام روح از لذتى كه با طبيعتش سازگار اس مطابق عدالت عمل مى

تنها خـود آن  نـه ،يكـى از دو جـزء ديگـر غالـب آينـد اگرگردد، ولى  راستين برخوردار مى
آورد، بلكـه اجـزای ديگـر را نيـز مجبـور  جزء، لذتى را كه در خور آن است به دسـت نمـى

وی . )1240 : انهمـ(ی غير حقيقى كه بـا طبيعتشـان بيگانـه اسـت روی آورنـد ها لذتكند به  مى
  :كند فضايل اخالقى را چنين بيان مىشروط تحقق 

اول اينكه قـوای شـهويه و غضـبيه تـابع : برای تحقق فضيلت دو شرط الزم است
گانه در عمل مراعات حد وسـط كننـد و از  قوه عاقله باشند؛ دوم اينكه قوای سه

  .)17: 1377بيدی،  دره(اعتدال خارج نشوند 
چهارم نفس است كه پـس از سـه فضـيلت بنابراين از نظر افالطون، فضيلت عدالت، فضيلت 

افالطون برای تعريف عدالت به عنوان يك فضـيلت نفسـانى، . شود پيشين در نفس ايجاد مى
كند كه  ای معرفى مى جامعه مطلوب و كامل را جامعه وی. كند از عدالت اجتماعى آغاز مى

افالطـون، ( داری و عـدالت حكمت يـا دانـايى، شـجاعت، خويشـتن: چهار خصلت در آن باشد
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هــای  كـه هـر كســكار مناسـب طبيعـت و توانايى آن اســت در جامعـه عـدالت .)1010: 2ج ،1367
 .)1018: همان( عدالت آن است كه آدمى وظيفه خاص خود را انجام دهد. خودش را انجام دهد

وران، سپاهيان و پاسداران، تنها به وظيفه خاص  پيشهزمامداران، يعنى طبقات مختلف جامعه، 
معنـای عـدالت همـان ايـن  .)1034: همـان( و در كـار يكـديگر دخالـت نكننـد مـل كننـدخود ع

  . اجتماعى است
، یعـدالت فـرد .و نفسانى نيز تفاوت چندانى با عدالت اجتماعى ندارد اما عدالت فردی

زمامداری، . هر جزئى از روح آدمى، تنها به وظيفه خاص خود عمل كند معنا است كهبدين 
حق جزء عقل و خرد روح است، زيرا عقل، دانای روح است و از راه انديشه همواره در پـى 

وظيفه خشم، اين اسـت كـه دوسـت و دسـتيار . آن است كه سعادت تمام روح را تأمين كند
د عادل كسى است كه اجـازه ندهـد جزئـى از مر. خرد باشد و جلوی طغيان شهوت را بگيرد

اجزای روحش به كار جزئى ديگر دست بيازد يا همه اجـزاء در كارهـای يكـديگر مداخلـه 
 ،بـدين ترتيـب.خويش را انجـام دهـدويژt بلكه همواره چنان باشد كه هر جزئى، كار  ،كنند

جزء روح هماننـد كند و سه  انسان بر خود مسلط شده و در درون خود نظم كامل بر قرار مى
  .)1034: همان(سه تار اصلى يك ساز خود را با هم سازگار و هماهنگ سازد 

گانه روح بـا يكـديگر ناسـازگاری  نمايد كه اجزای سه ظلم وقتى روی مى بر اين اساس،
آغاز كنند و به انجام وظيفه خود قناعت نورزند و با يكديگر ناسازگاری كنند و در كارهای 

برداری از جزء حاكم  هم مداخله نمايند و آن جزء از روح كه بر حسب طبيعتش وظيفه فرمان
چنـين وضـعى كـه در . رد و بخواهد بر تمام روح فرمان براندروح را دارد، سر به طغيان گذا

  ).1035: همان( كه نتيجه آن است بايد ظلم ناميدرا نظمى و فسادی  درون آدمى روی دهد و بى
  

  حد وسط بين ظلم و انظالم: معنای عدالت نزد ارسطو. 2

ارتكاب ظلم و تحمل ظلم  دو رذيلت حدوسط مياناز نظر ارسطو فضيلتى است كه » عدالت«
شود آدمى استعداد به جا آوردن اعمال عادالنه  ای است كه باعث مى عدالت ملكه. قرار دارد

كند  سيرتى است كه آدمى را وادار مى ظلم در مقابل،. را داشته باشد و عمل عادالنه انجام دهد
  .لتى باشدعدا جا آورد و خواستار بى هدر برابر همنوعان خود عمل خالف عدالت ب

كـه بـه قـانون است كسى » ظالم«در معنای اول، : دارد انمعاز نظر ارسطو دو عدل و ظلم 
 و امكانـات هباست و به تقسيم برابر موا ناپذير كسى كه سيری ؛ در معنای دوم،اعتناست بى
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حرمـت قـوانين را  ،عادل به كسـى گوينـد كـه اوالً  بنابراين،. اعتناست در ميان شهروندان بى
  در نتيجـه. )163-165: 1378 ،ارسـطو( شـمرد برابـری شـهروندان را محتـرم مـى ،دارد و ثانيـاً  مى نگاه

رعايـت انصـاف و  )اطاعـت از قـانون؛ ب )الف: از است معانى عدالت از نظر ارسطو عبارت
  .برابری

، اطاعت از قانون، جامع همه باشد و دستورهايش سودمند و درستبوده اگر قانون كامل 
كند كه انسان مانند شجاعان رفتار كند و در ميدان جنگ  قانون امر مىزيرا  ،خواهد بودخيرها 

قانون به  ؛كند زنا امر مىپرهيز از عفت و  ،داری همچنين قانون به خويشتن ؛نهراسد و فرار نكند
ی اطاعت از چنـين قـانونى، امعنه عدالت باز اين رو، .  ...كند و شكيبايى و عدم خشم امر مى

رذيلـت  ،در مقابل آن، ظلم. شود ع همه فضايل خواهد بود و فضيلت كامل محسوب مىجام
ولى عدالت و ظلم به معنای دّومشان، جزئـى از عـدالت و ظلـم بـه  ،)167-168: انهم( كامل است

  .معنای عام و معنای خاص: بنابراين عدالت دو معنا دارد .معنای اعم اولى است
عـدالت «و  )Distributive Justice( »عدالت تـوزيعى«قسم را به دو خاص  ارسطو عدالت

عدالت تـوزيعى رعايـت تناسـب در توزيـع . كند تقسيم مى )Corrective Justice( »تصحيحى
يعنـى در توزيـع ايـن مـوارد  ؛پول و افتخار و چيزهای ديگر در ميان شهروندان جامعه اسـت

و سـرمايه پـول او  به هر فرد استحقاقمطابق و كرد بايد در ميان شهروندان تناسب را رعايت 
در اينجـا تناسـب . وسـط اسـت تجاوز از اين تناسب ظلـم و رعايـت آن عـدالت و حـد. داد

هـای ميـان  اما عدالت تصحيحى نقش تصـحيح در معـامالت و ارتبـاط. هندسى حاكم است
نه و زيرا بعضى معامالت آزادا ،عدالت تصحيحى خود بر دو قسم است. كند مردم را ايفا مى

خريـد و فـروش، همچـون هـايى  معـامالت و ارتبـاط. اختياری هستند و بعضى غير اختيـاری
چون مبدأشان انتخاب و اختيـار  ،اند قرض، ضمانت، عاريه، امانت و اجاره ارادی و اختياری

 ،زهر خورانـدن ،زنا ،مانند سرقت ؛اند اما از معامالت غير ارادی بعضى نهانى ،آزاد فرد است
ماننـد تهديـد و  ؛بعضى ديگر همراه زورند .شهادت دروغ و قتل ،دادن بندگان فريب ،قوادی

توقيف غيرقانونى، قتل مسبوق به سوِء قصد و با تعبيه وسايل، راهزنى و ايجاد نقـص عضـو و 
 ،ولى نـه بـا تناسـب هندسـى ،شود در عدالت تصحيحى، برابری ميان افراد رعايت مى.اهانت

نى قاضى در اين موارد، مقدار زيان وارده به مغبون يا مظلـوم را در يع ؛بلكه با تناسب عددی
ظـالم و از ايـن روی،  .كند آن را جبران كند تا برابری حاصل گردد گيرد و سعى مى نظر مى

كند و اگر از ايـن مقـدار تجـاوز كنـد يـا كوتـاهى  غابن را به اندازه ضرر وارده مجازات مى
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  .)171-178: انهم( ده استالت برقرار نشخود دچار ظلم گرديده و عد ،نمايد
عـدالت  كه كند تصريح مى، به قاعده حدوسطبا توجه از بيان اقسام عدالت، پس ارسطو 

تجاوز از اندازه درست و ديگری  ،زيرا يكى ،حدوسط ميان ارتكاب ظلم و تحمل ظلم است
گونه كـه  آن  ولى نه ،عدالت حدوسط است. شدن به قبول كمتر از اندازه درست است مجبور

ظلم مايه افراط و تفريط  و كند بلكه عدالت حدوسط را معين مى ،ندا وسط ديگر فضايل حدّ 
گزينـد و متحقـق  عدالت فضيلتى است كه به سبب آن مرد عادل عمل عادالنه را برمى. است

كند كه قسمت  آنجا كه بايد تقسيمى ميان او و ديگران به عمل آيد، چنان عمل نمى ؛سازد مى
بلكه با رعايت تناسب بـه  ،تر را برای خود نگاه دارد و به ديگران مقدار كمتری بدهد زرگب

مقدار كمتر را به خود و  ،شود تقسيم مى بخش دهد و آنجا كه چيزی زيان همه بخش برابر مى
  .)183 :انهم( دهد مقدار بيشتر را به ديگران اختصاص نمى

  
  معنای عدالت نزد حكمای اسالمى. 3

برخـى از حكمـای اسـالمى، . عدالت در اخالق اسالمى معـانى مختلفـى يافتـه اسـتمفهوم 
انـد؛  اند و برخى ديگر معنای ارسطويى آن را ذكر كرده معنای افالطونى عدالت را قائل شده

اند؛  اند و آن دو را يكـى انگاشـته برخى دچار خلط معنای افالطونى و ارسطويى عدالت شده
جويى برآمـده و قاعـده اعتـدال را در  ين دو معنـا، در صـدد چـارهبرخى با آگاهى از تغاير ا

انـد تـا بـا  اند يـا معنـای جديـدی از عـدالت ارائـه كرده مورد فضيلت عدالت جاری ندانسـته
گيری از روايـات آن  ساختن قاعده اعتدال در مورد آن سازگار باشد؛ برخى نيز با بهره جاری

ى مختلـف ناكنـون بـه معـا. انـد تعريـف كرده را به معنای قرار دادن شىء در جـای خـودش
  .پردازيم عدالت نزد حكمای اسالمى و سير معنايى آن در اخالق اسالمى مى

  
  خلط معنای افالطونى و ارسطويى عدالت. 1. 3

از انجا كه حكمای مسلمان متقدم، در حكمت و فلسفه تحت تـأثير آثـار افالطـون و ارسـطو 
های اخالقى ايشان آمـده ذكـر هـر دو معنـای افالطـونى و ارسـطويى  بودند، آنچه در كتاب

شناسى افالطون  اين حكما به سبب ادغام نفس. عدالت بدون توجه به تفاوت معنايى آنها است
طو، معنای افالطونى عدالت را كه يك فضيلت نفسانى و فردی است، با با قاعده اعتدال ارس

ايشان، . اند معنای ارسطويى عدالت كه معنايى در ارتباط با جامعه و ديگران است خلط كرده
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كردن هر يك از قوا  تبع افالطون، عدالت را انسجام و سازگاری قوای نفس، عمل از سويى به
اند كه  گانه حكمت، عفت و شجاعت تعريف كرده ل سهبه وظيفه خاص خود و مجموع فضاي

در اين معنا، عدالت يك حالت و ملكه نفسانى است؛ و از سوی ديگر به تبع ارسطو عدالت را 
اند كه در اين معنا، عدالت يك فعل اجتمـاعى مربـوط بـه  حّد وسط بين ظلم و انظالم دانسته

سينا هم معنای افالطونى عدالت  مثال، ابن برای. تقسيم برابر امكانات بين خود و ديگران است
» والعدالة التى مجموعة عند استكمال كل واحدة بفضيلتها«: گويد كند و مى فردی را ذكر مى

آورد كه حّد وسط ميان ظلم و  و هم معنای اجتماعى و ارسطويى آن را مى )369: الف1998سينا،  ابن(
  :انظالم است

فالعفة متوسـطة بـين الشـره . ائل وكل فضيلة بين رذيلتينوالفضائل إنّما هو وسائط بين رذ«
السخاء متوسطة بين التبذير والتقصـير والعدالـة وسـط بـين الظلـم  .وبين عدم االحساس باللذة

  .)363: انهم( »واألنظالم
در قسـمت اول كتـابش كـه (نصير طوسى   ،خواجه)43-42و  39: 1384مسكويه، (ابوعلى مسكويه 
و عبـدالرزاق  )6: تـا ايجـى، بى(، عضـدالدين ايجـى )78-77و  72-71: 1413طوسـى، () تابع مسـكويه اسـت

نيز در بخشـى از كـالم خـود، مرتكـب ايـن اشـتباه و خلـط معنـايى  )674: 1383الهيجى، (الهيجى 
  . اند شده

اند و تقسيم عادالنـه امكانـات بـين  ممكن است كسى بگويد اين دو معنا با هم قابل جمع
واقع ناشى از عدالت نفسانى و وجود ملكه عدالت در نفس است، ولى در پاسخ ديگران، در 

بايد گفت تفاوت اين دو معنا و عدم امكان جمعشان روشن اسـت، زيـرا عـدالت بـه معنـای 
افالطونى آن، ملكه نفسانى و وصف نفس است كه رذيلت مقابلش تنها رذيلت ظلم يا جـور 

عدم انسجام و سازگاری است، اما عدالت به معنای است؛ ضد سازگاری و انسجام قوای نفس، 
ارسطويى آن كه تقسيم عادالنه اموال و امكانات است، وصف فعل است و عمل عادالنـه يـا 

هرچنـد بـا نگـاه . تواند حد وسط بين ظلم و انظالم باشـد شود كه مى تقسيم عادالنه گفته مى
م آيد كه در اينجا نيز عدالت يك طرف دارد و  دقيق، برمى آن ظلم است، چون فاعل و ُمقَس

شـود اگـر بـه  اگر به تساوی و انصاف تقسيم اموال كند، عدالت در حق ديگران خوانـده مى
شود و اگر برای خـود  ديگران كم دهد و خود بيشتر بردارد، ظلم در حق ديگران خوانده مى

م يا به تعبير دقيـق، نشود، انظال هكم بردارد و به ديگران زياد دهد، اگر گذشت و ايثار خواند
ظلم : بنابراين، در هر دو صورت مقابل عدالت، ظلم است. شود ظلم در حق خويش خوانده مى
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عدالت و ظلم هر دو وصف فعل فاعل هستند و انظالم وصف فعل . به ديگران يا ظلم به خود
  . داد توان انظالم را ضّد ظلم قرار از اين روی، چون موصوف آنها مختلف است، نمى. مظلوم

فارابى حكيم مسلمانى است كه با وجود تعريف اجتمـاعى از عـدالت و مربـوط دانسـتن 
دانـد، بلكـه  آن به تقسيم خيرات بين اهل مدينه، عدالت را حّد وسط ميان ظلم و انظـالم نمى

  : گويد مى فصول منتزعهوی در . داند ضّد آن را فقط ظلم مى
بعد از . بين تمام اهل مدينه است مربوط به قسمت خيرات مشترك ،عدالت اوالً 

ايـن خيـرات مشـترك . باشـد آن، عدالت در حفظ آنچه تقسيم شده اسـت، مى
اموال، كرامت، مراتب و ديگر خيراتى كه ممكن اسـت در  سالمت،   :عبارتند از

  .)71: 1971فارابى، ( آن شريك باشند
از اين خيرات دارند كه اگـر شان سهمى  اهل مدينه، مطابق استحقاق«: افزايد وی در ادامه مى

اگر كمتر از استحقاقش به فردی . شود زيادتر يا كمتر از آن داده شود، ظلم و جور ناميده مى
داده شود، ظلم در حق او است و اگر بيشتر از استحقاقش به او داده شود، ظلم در حـق اهـل 

و از دسـتش پس از اينكه حق هر كس داده شد، بايـد محافظـت شـود تـا حـق ا. مدينه است
  .)71: انهم( »بيرون كشيده نشود

شود در اين كالم فارابى، از تعريف افالطونى و اعتـدال قـوای  گونه كه مشاهده مى همان
همچنين گرچه تعريف عدالت مانند ارسطو بـه . نفس و هماهنگى و تعامل آنها خبری نيست

فـارابى آن را حـّد  ولى بـر خـالف ارسـطو،   تقسيم اموال و دادن حق هر كسى مربوط است،
  . داند و دو طرف آن را ظلم خوانده است وسط ظلم و انظالم نمى

كند كـه اعـم از تعريـف اول اسـت و  فارابى در ادامه تعريف ديگری از عدالت ارائه مى
بـين خـود و   توسـط انسـان، -هر نوع فضيلتى كه باشـد -مندانه كارگرفتن افعال فضيلت آن به

سيم اموال بين مردم و عدالت در حفظ سهم هر كس، انـواعى از عدالت در تق. ديگران است
  ).74 :انهم( اين معنای عام عدالت هستند كه اخص به اسم اعم ناميده شده است

در نتيجه، قرار دادن هر دو معنای افالطونى و ارسطويى عدالت در كنار هم، چيـزی غيـر 
  . اند از خلط معنا و اشتباه نيست كه برخى از حكمای اسالمى بدان دچار شده

  
  تفكيك معنای افالطونى و ارسطويى عدالت. 2. 3

عـدالت از معنـای  اما از آنجا كه برخى ديگر از حكمای اسالمى به تفاوت معنای افالطـونى
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برخـى از . اند كرده  جويى اند، برای پرهيز از خلط اين دو معنا چاره ارسطويى آن متوجه بوده
ايشان گرچه به قاعده اعتدال ارسطو معتقد . اند آنها تنها به معنای افالطونى عدالت وفادار مانده

اند،  ی آنها قائل شـدهاند و آن را درباره فضايل اصلى ديگر جاری ساخته و دو طرف برا بوده
اند و برای آن، تنهـا يـك طـرف بـه نـام  آن قاعده را در مورد فضيلت عدالت جاری ندانسته

كندی اولين كسى بـود كـه بـا وجـود . اند نه دو طرف ظلم و انظالم قائل شده» جور«رذيلت 
ساختن قاعدt اعتـدال در مـورد فضـايل حكمـت، شـجاعت و عفـت، آن را در مـورد  جاری

  .)179: 1369كندی، ( ناميد» جور«كار نبرد و رذيلت مقابل آن را تنها  به» عدالت«فضيلت 
ــه دســت مى ــه معنــای  ابــن حــزم نيــز گرچــه تعريــف ارســطويى از عــدالت ب دهــد و آن را ب

گيرد كه اعطای حق ديگران و اخذ حـق خـود اسـت، بـر خـالف ارسـطو بـرای  اش مى اجتماعى
 .)19و  13: 1961ابن حزم، ( كند، نه دو طرف ظلم و انظالم معين مى» جور«عدالت، يك طرف به نام 

همچنين غزالى از جمله حكمايى است كه كامًال به تمايز معنـای افالطـونى و ارسـطويى 
عدالت متوجه است و آن را صرفاً به حالت نفسانى و هيئـت اسـتعاليى قـوه عاقلـه بـر قـوای 

، 2004غزالـى، ( دهـد قـرار مى» جـور«قط كند و رذيلت مقابل آن را ف شهوی و غضبى تعريف مى

نيـز  )423، 1383مالصـدرا، (و مالصـدرا  )59/ 2: 1424نراقـى، ( مهـدی نراقـى  جالل الدين دوانـى،. )67 :3ج
  .اند دانسته» جور«رذيلت مقابل عدالت را تنها 

انـد و بـرای عـدالت  برخى ديگر از حكمای اسالمى به قاعدt اعتدال ارسطو وفادار مانده
اند، ولــى تعريـف جديــدی از ظلـم و انظــالم، غيـر از ديــدگاه ارســطو  رف قائــل شـدهدو طـ

وی، هم عدالت را بـه اجتمـاع فضـايل . راغب اصفهانى، يكى از اين حكماست. اند برگزيده
كند و هم آن را حد وسط ظلم و انظـالم قـرار  شجاعت و عفت تعريف مى  گانۀ حكمت، سه
م، معنای ارسـطويى آن، يعنـى برداشـتن سـهم بيشـتر يـا دهد، ولى مرادش از ظلم و انظال مى

و انظـالم را » افراط هـر يـك از قـوا«كمتر از حق برای خود نيست، بلكه ظلم را معنای كلى 
هـای  كند كه به دليـل همـين افـراط و تفريط تعريف مى» تفريط هر يك از آنها«معنای كلى 

اين تعريف با تعريـف افالطـونى . يدآ قوا، رذايل خاص نفسانى برای هر يك از قوا پديد مى
  :گويد وی مى. از عدالت به اعتدال قوا، سازگار است

فجميـع الرذائـل . العدالـة] گانه قـوا يعنـى فضـايل سـه[ويتولد من اجتماع ذلـك 
اما فساد الفكرة فيتولـد منـه الجربـزة و البلـه،  : تنبعث من فساد هذه القوی الثالث

واما فساد القوة الحمية  د منه الشره او خمود الشهوة، واما فساد القوة الشهوية فيتول 
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فيتولد منه التهور او الجبن و من حصول هذه االشياء او بعضها يحصل امـا الظلـم 
  .)89: 1428راغب، (واما االنظالم 

آن را پسنديده نيز  داند، بلكه گاه  تنها هميشه مذموم نمى راغب، بر خالف ارسطو، انظالم را نه
اندازه از حق مالى خود، از حق كرامت  قسم پسنديده انظالم، گذشت به هنگام و به. شمارد مى

  .)253-252: همان( شود و منزلت خود و از نفس خود است كه از آن به تغافل و انخداع ياد مى
دانـد كـه دو  وی همچنين، در فصلى كه به عدل اختصاص دارد، عدل را حّد وسـطى مى

است؛ خروج از وسط به هر طرف كه باشد، چه زيـادی و چـه نقصـان، » جور«طرفش هر دو 
  : شود گفته مى» جور«

فـالجور هـو الخـروج عـن الوسـط بزيـادة او   ، والعدل هو وسط اطرافه كلها جور
  .)250: انهم(نقصان 

ريشه . های بيشتر حكمای اسالمى آمده است ن عبارت، عبارت معروفى است كه در كتاباي
آنجا كـه وی عـدالت را بـه معنـای رعايـت . ارسطو است اخالق نی�وماخوساصلى اين قول، 

در اين تعريف، عدالت جامع همه فضايل است، زيرا قـانون . قانون كامل تعريف كرده است
عدالت در ايـن معنـا تنهـا يـك طـرف دارد و آن . كند مر مىما را به كسب فضايل اخالقى ا

اشـتباه ايـن قـول را بـه افالطـون   البته برخى از حكمای مسلمان بـه. )168: 1378ارسطو، ( ظلم است
  . )58: 1361فانى كشميری، ( اند نسبت داده

حكمای اسالمى در اين تعريف ارسطو از عدالت، به جای قانون اجتماعى، قانون الهى و 
  .)58: 1361؛ فانى كشميری، 100-99: 1413؛ طوسى، 111: 1384مسكويه، : نك( اند شريعت را مالك قرار داده

كنـد و دليـل  در اينجا نظر ارسطويى در مورد دو طرف داشـتن عـدالت را رّد مى  راغب،
بـه هـر   خروج از حّد وسـط،  عدل در حّد وسط قرار دارد،  كند كه چون آن را چنين بيان مى

وی تعريـف ظلـم بـه . فقط يك طرف دارد» عدالت «در نتيجه . است» جور«ف كه باشد، طر
داند، يعنى اگر عدالت، قرار  قرار دادن شىء در غير موضع مناسبش را نيز از همين جهت مى

قـرار دادن آن در جـای   دادن شىء در جـای مناسـبش باشـد كـه حـد اعتـدال اسـت، ظلـم،
   . ال خواهد بودنامناسب يعنى خارج از حّد اعتد

آنچه در كالم راغب در مورد معنای جديد ظلـم و انظـالم بـه اشـاره وجـود داشـت، در 
وی بـا تفكيـك دو معنـای ارسـطويى و . صراحت آمده اسـت كالم محسن فانى كشميری به

  : گويد داند و مى افالطونى عدالت، معنای افالطونى را مناسب با علم اخالق مى
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لتى اسـت كـه در تكميـل قـوای نفسـانى و تحصـيل و غرض حكمت عملى بـه عـدا
و . كار آيـد و بـه مراعـات آن صـالح معـاش و معـاد روی نمايـد موارد زندگانى بـه

اگرچه بيان عدالت ثانى كه موجب حسن معاشرت و معاملـت و مقتضـى نظـام امـور 
معيشت است، به فن تدبير منزل و سياست مدن تعلق دارد و ذكر اين قسـم و مباحـث 

  .)47: 1361فانى كشميری، (به آن، در فن تهذيب اخالق مناسب نيست  متعلقه
كشميری نه ديدگاه كسانى را كه عدالت را به معنای ارسطويى گرفته و برآن دو طرف ظلـم 

اند، قبول دارد و نه ديدگاه غزالى و ديگران را كه بـرای عـدالت طـرف  و انظالم لحاظ كرده
دانـد كـه عـدالت را فضـيلت جـامع  اند، بلكه حق را آن مى گرفتهدر نظر » جور«واحد به نام 

در نتيجـه عـدالت، . تمام قوا بدانيم و رذايل مقابل آن را افراط و تفريط در تمام قوا بشماريم
دو طرف مقابل به نام ظلم و انظالم دارد؛ با اين تفـاوت كـه از آنهـا تعريـف جديـدی ارائـه 

گانه عقلى، شهوی و غضبى و انظالم، تفريط در  وای سهظلم، افراط در هر يك از ق: شود مى
گونه كه عدالت فضيلت جامع است، رذايل مقابـل آن، يعنـى  بنابراين همان. قوای آنها است

  .)59و  37 :انهم( ظلم و انظالم نيز رذايل جامع هستند
جويى ديگِر برخى حكمای مسـلمان بـرای تفكيـك معـانى افالطـونى و ارسـطويى  چاره
مسـكويه و . مرتبط كردن آن دو معنا با يكديگر و در طول هم قـرار دادنشـان اسـت عدالت،

خواجه نصير طوسى گرچه در بخشى از كتاب خود كه به طرح قاعـده اعتـدال و اجـرای آن 
در مورد فضايل چهارگانه اصلى مربوط است، مرتكب خلط معنـای افالطـونى و ارسـطويى 

فضـيلت عـدالت اختصـاص دارد، عـدالت را هيئـت در فصلى ديگر كـه بـه   اند، عدالت شده
كننـد كـه تفـاوت وسـط بـودن آن بـا سـاير  نفسانى و فضيلت جامع همه فضايل تعريـف مى

است كه آن هم جامع » جور«فضايل در اين است كه دو طرف مقابل آن، يك رذيلت به نام 
 ی�ومـاخوساخـالق نبرگرفته از كتاب عـدل و انصـاف   عمده مطالب اين بخش،. رذايل است

خواجه نصير به تبع مسكويه، در توجيه اينكه تعارضـى بـين هيئـت نفسـانى و فضـيلت . است
گاه هيئت نفسانى نسبت : كند اخالقى خواندن عدالت نيست، سه جهت را از هم تفكيك مى

شود؛ گـاه نسـبت بـه ذات صـاحب آن هيئـت و ملكـه نگريسـته  به ذات خودش سنجيده مى
هيئـت نفسـانى از جهـت اول، ملكـه . كسى كه طرف معامله استشود و گاهى نسبت به  مى

  . نفسانى و از جهت دوم، فضيلت اخالقى و از جهت سوم، عدالت است
به بيان ديگر، خواجه عدالت را از جهتى هيئت و فضيلت اخالقى و از جهتى ديگر عمل 
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ى و از از دو جهـت اول، عـدالت يـك امـر نفسـان. كند خارجى نسبت به ديگران تعريف مى
گويد بـر  خواجه سپس، دربارt ارتباط اين جهات مى. يك عمل اجتماعى است  جهت اخير،

عاقل واجب است اول، عدالت را در نفس خويش جاری سازد و خود را متصف به ملكـات 
و فضايل اخالقى كند و قوه عاقله را بر قوای شهوی و غضبى حاكم كند و سپس به عـدالت 

كسـى كـه در نفسـش . د و حقوق آنها را بـه عـدالت پرداخـت كنـددربارt مردم اشتغال ورز
: 1413  ؛ طوسـى،123-118: 1384  مسـكويه،( به انواع شرور و اضرار به غير گرفتار خواهد بود  عادل نباشد،

107-112( .  
  البته گرچه اين سخن مسكويه و خواجه در مورد ارتباط دو معنای عدالت صحيح است،

شود، زيرا عدالت بـه معنـای اعتـدال  خلط معنايى ابتدايى آنها نمىگر  در هر صورت اصالح
حّد وسط بين ظلم و انظالم به معنای برداشتن بيشـتر يـا كمتـر از  قوا كه هيئت نفسانى است، 

  .حق نيست
  

  عدالت، فضيلت عقل عملى. 3.3

بندی چهارگانـۀ خـود از قـوای نفـس، معنـای  غزالى و خواجه نصير طوسى بر اساس تقسـيم
كننـد كـه از معنـای افالطـونى و ارسـطويى متفـاوت  جديد ديگری برای عدالت تعريف مى

توان آن را به نحوی برگرفته از نظريه افالطون در مورد رابطه صحيح قوای  هرچند مى. است
غزالى برای نفس انسان، سه قوه عقل، شهوت، غضب و قـوه چهـارمى بـه نـام . نفس دانست

اش كنتـرل  او از قوه عدل، همان قوه عقل عملى است كه وظيفـهمراد . قائل است» قوه عدل«
» عـدالت«فضـيلت قـوه عـدل، . قوای شهوی و غضبى و منقادساختن آنها از قوه عقـل اسـت

  : وی در تعريف عدالت گفت. است
ونعنى بالعدل حالـة للـنفس وقـوة بهـا تسـوس الغضـب والشـهوة وتحملهـا علـى 

غزالـى، ( واالنقباض على حسب مقتضـاهامقتضى الحكمة وتضبطها فى االسترسال 

  .)67: 3ج ، 2004
خواجه نصير طوسى نيز با تقسيم قوای نفس به دو قوه ادراك و تحريك و قوه ادراك به دو 

» عـدالت«قوه نظری و عملى و قوه تحريك به دو قوه شهوی و غضبى، فضيلت قوه عملى را 
عدالت در اين معنا هيئت نفسـانى و توانـايى نفـس در كنتـرل قـوای شـهوی و . دهد قرار مى

رذيلـت مقابـل   بر اساس اين قول،. )73-72: 1413طوسى، (عملى است  غضبى است كه وظيفه عقل
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اين معنای عدالت از جهتى متفاوت از ديدگاه افالطونى . است» جور«يا » ظلم«عدالت، فقط 
گانه نيست، ولى از جهتى هم در  است، زيرا عدالت فضيلت جامع نفس و مجموع فضايل سه

دل كسـى اسـت كـه هـر يـك از قـوای نفسـش بـه كالم افالطون ريشه دارد كه گفته بود عا
شـهوی و غضـبى از  قـوt وظيفه خود عمل كند و قوه عاقله، حاكم بر قوای ديگر باشـد و دو

  .برسد و كمالعقل اطاعت كنند تا نفس به صالح 
انـد،  البته غزالى بر خالف ديگر حكمای مسلمان كه معانى مختلف عدالت را خلط كرده

عدالت بود و آن را به سـه قسـم عـدالت اخالقـى، عـدالت سياسـى و متوجه اختالف معانى 
عـدالت . كند كه دو نوع آخر بـر عـدالت اخالقـى متفـرع اسـت عدالت در معامله تقسيم مى

عدالت در معامله كـه حـّد . تر گذشت اخالقى، همان معنای افالطونى عدالت است كه پيش
عدالت است؛ يعنـى هـر آنچـه حـق وسط بين غبن و تغابن است، همان تعريف ارسطويى از 

غبن آن است كه چيـزی را كـه حـق . اوست، برگيرد و هر آنچه حق ديگران است عطا كند
انسان نيست اخذ كند و تغابن در معامله آن است كه به كسى كه بر گردنش حقـى و اجـری 

تعريف وی از عدالت سياسى، همان تعريف افالطـون از عـدالت در . ندارد، چيزی عطا كند
امعه است، يعنى هر كدام از اجزا و طبقات جامعه در جايگاه خود قرار گيـرد و بـه وظيفـه ج

  . )105: 1989غزالى، ( خود عمل كند
بندی  جالل الدين دوانى، از ديگر حكمای اسالمى است كه پـس از ذكـر هـر دو تقسـيم

ها، قول حق افالطونى و خواجه نصير از قوای نفس و بيان تفاوت معنايى عدالت بر اساس آن
 .)٢٢-٢١: تا دوانى، بى( داند نصير مى را قول غزالى و خواجه 

مهدی نراقى نيز با مقايسۀ معنای افالطونى عدالت و معنايى كـه غزالـى و خواجـه نصـير 
وی گرچه در ابتدا طبـق روش . داند قول حق را قول غزالى و خواجه نصير مى  اند، كرده  ارائه

گيرد، در ادامه متوجـه اشـكال خلـط  ظلم و انظالم در نظر مىمشهور، برای عدالت دو طرف 
يك » عدالت«داند كه  شود و در مورد رذيلت مقابل عدالت، حق را اين مى معانى عدالت مى
شود و به تصرف در حقـوق و  است كه شامل همه صفات مذموم مى» ظلم«طرف دارد و آن 

عبارت است از اينكه عقل عملـى  كه گذشت عدالت اموال مردم اختصاص ندارد، زيرا چنان
پس عدالت جامع همه كماالت است و . همه قوا را تحت اشاره و فرمان عقل نظری در آورد

يعنـى قـرار دادن شـى، در » ظلم«چون . يص خواهد بودنقاظلم كه ضّد آن است، جامع همه 
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 ل اسـتغير جای مناسبش و اين تعريف، همه صفات و افعال مذموم حتى انظالم را نيز شـام

  . چون تمكين ظالم، ظلم بر خود است )59: 1424نراقى، (
دانـد؛ چـون وقتـى  وی تعريف افالطونى از عدالت را الزمۀ تعريف غزالى و خواجـه مى

نحو شايسته و بايسـته  هعقل عملى بتواند ساير قوا را تحت تدبير عقل نظری در آورد و آنها ب
همچنـين، . نى عفت و شـجاعت خواهنـد رسـيدكنترل كنند، آن قوا به فضايل ويژt خود، يع

 بـه واسـطهچون تدبير عقل نظری در اشتغال به علوم و معارف نيز بر عهده عقل عملى اسـت 
در نتيجه، بـا اسـتعالی عقـل عملـى بـر جميـع قـوا، . شود آن، فضيلت حكمت نيز حاصل مى

چنـين . د داشـتآيد و قوا با يكديگر تسالم و تعامل درسـت خواهنـ گانه پديد مى فضايل سه
  .)59: انهم( حالت و هيئتى در نفس، همان حالت عدالت در قول افالطونى است

محمدحسن قزوينى از حكمای معاصر اسالمى، پس از تبيين فضيلت عـدالت بـر اسـاس 
بندی خواجـه نصـير از قـوای نفـس، مـدعای هـر دو تقريـر را  بندی افالطونى و تقسيم تقسيم

را كـه بـين دو قـول فـوق ] مراد وی، دوانى است[بعض اعالم  خواند و نظر متحد و واحد مى
خواند،  اند، اشتباه بزرگ مى و معنای عدالت در دو تقرير را مختلف دانسته  تفاوت قائل شده

گانه و حاصل تسالم و امتزاج سـه قـوه  زيرا به عقيده وی، اينكه عدالت را مجموع فضايل سه
بخوانيم، هر دو يكسان است، زيرا فضـايل و ملكـات بدانيم يا آن را تنها فضيلت عقل عملى 

شود و تدبير اعمال اين قوا بر عهده قوه  گانه حاصل مى اخالقى از اعمال هر يك از قوای سه
اگر تدبير و تعديل هـر يـك از ايـن سـه قـوه را جداگانـه در نظـر . است) عقل عملى(عمليه 

اگر تدبير و تعديل جميع آنها را  شوند، ولى بگيريم، فضايل حكمت، عفت و حلم ناميده مى
از آنجا كه تدبير همۀ آنها بر عهده قوه عمليـه اسـت، . شود در نظر بگيريم، عدالت ناميده مى

توان عدالت را تعديل جميع قوا و  بنابراين هم مى. توان عدالت را تعديل قوه عملى خواند مى
از ايـن رو، . رل بقيـه قـوا اسـتاش كنتـ تسالم آنها دانست و هم تعديل قوه عمليه، كه وظيفـه

  ).53: تا قزوينى، بى(مدعای هر دو قول يكى است 
  

  عدالت، قرار دادن هر چيز در جای خودش. 3. 4

در مقابل، . اند برخى ديگر از محققان، عدالت را قرار دادن هر چيز در جای مناسب خود دانسته
اين تعريف، تعريفى . )59: 1424نراقى، ( يعنى قرار دادن هر چيز در غير جای مناسب خودش» ظلم«
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ايـن تعريـف گرچـه . )437 البالغه، حكمـت نهج( نيز آمده است :است كه در احاديث معصومان
رنـگ پرداختـه شـده و  تعريف جامع و مهمـى اسـت، در آرای حكمـای اسـالمى بسـيار كم

  ).59: 1424قى، ؛ نرا253: 1428؛ راغب، 44: 1413طوسى، . نك( اند تفصيل بدان نپرداخته به
وی يك معنـای . كرد يحيى بن عدی از جمله كسانى بود كه عدالت را چنين تعريف مى

معنـای اخـص آن، رعايـت تسـاوی و . اعم و يك معنای اخص برای عدالت عرضـه داشـت
برابری و معنای اعم آن قرار دادن هر چيز در موضع مناسـب خـودش بـود كـه تعريـف اول، 

  : گويد وی در تعريف عدالت مى. است مصداقى از اين تعريف اعم
عدالت ميزان الزم برای رعايت برابری و كاربرد هر چيز در موضـع خـودش، در 

روی و  زمان خودش و بر وجه شايسته خودش و به انـدازه الزمـش، بـدون زيـاده
از جمله رذايل جور است و آن خـروج از حـّد .كوتاهى و يا تقديم و تأخير است

و كوتـاهى در تمـام امـور، و كسـب مـال از راه نامشـروع و  روی اعتدال و زيـاده
مطالبه حقوقى كه بر آدمى مقّرر نيست و انجام كارهـا در غيـر مواضـع و در غيـر 

  ).20و  16: 1371 ،یبن عد يىحي( زمان خود و نه به اندازه الزم و نه بر وجه شايسته است
 ص او هرچند ارسـطويى اسـت،تعريف اخ. تعريف اعم او، نه افالطونى است و نه ارسطويى

تعريـف اعـم او هـر دو تعريـف افالطـونى و . او برای آن دو طرف ظلم و انظالم قائل نيست
كردن هـر يـك از آنهـا بـه وظيفـه  شود، زيـرا اعتـدال در قـوا و عمـل ارسطويى را شامل مى

ادن هر خويش و تقسيم عادالنه اموال بين مردم بدون ظلم و انظالم، هر دو مصداقى از قرار د
تعريف ظلم به قرار دادن شىء در غيـر جـای مناسـبش در كلمـات . چيز در جای خود است

  .)59: 1424؛ نراقى، 253: 1428راغب، ( نراقى و راغب نيز به اشاره وجود دارد
  

  گيری داوری و نتيجه

بهترين تعريف   رسد تعريف عدالت به قرار دادن هر چيز در جای مناسب خودش، به نظر مى
از مجموع سـخنانى كـه در بـاب . گيرد ترين تعريف است كه همه تعاريف را در برمى و عام

  : معنای عدالت نقل شد، اين اقسام برای عدالت قابل چينش است
كردن هـر يـك از آنهـا  ای نفس و عملعدالت اخالقى كه عدالت به اعتدال جميع قو. 1

اگـر انسـانى . شود به وظيفه خاص خود و تبعيت قوای شهوی و غضبى از قوه عاقله گفته مى
چنين تربيت كند، هر يـك از آنهـا را در جـای مناسـب خـودش قـرار داده  قوای خود را اين
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  ؛ عدالت به معنای ابتكاری غزالى و خواجه نيز ذيل اين معنا قرار دارد. است
كردن هر يك از طبقات اجتماعى به وظـايف  عدالت سياسى كه عبارت است از عمل. 2

اگر هر يك از طبقـات . وران از حاكمان و زمامداران خاص خود و تبعيت جنگاوران و پيشه
جامعه نيز به وظيفه خود عمل كند، باز معنای قـرار دادن هـر چيـز در جـای خـود شـامل آن 

  شود؛  مى
ى در تقسـيم امـوال و امكانـات بـين مـردم مطـابق استحقاقشـان بـدون عدالت اجتماع. 3

اين تعريف نيز مشـمول تعريـف قـرار دادن هـر چيـز در جـای مناسـب آن . زيادی و كاستى
مساوی تقسيم خواهـد شـد  به طورامكانات در ميانشان   است؛ اگر استحقاق افراد برابر باشد،

ديگـر باشـد، بـه آنهـا بيشـتر از ديگـران داده  و اگر استحقاق برخى از افراد بيشـتر از برخـى
  .خواهد شد

تنهـا يـك طـرف دارد و آن قـرار   عدالت به معنای قرار دادن هر چيز در جای خـودش،
تقابل عدالت و ظلم به ايـن معنـا تقابـل  هكجا  آن از.دادن هر چيز در غير جای مناسبش است

بـدين معنـا جـامع جميـع  عـدالت. پس حّد وسطى بين عـدالت و ظلـم نيسـت ،تناقض است
فضايل است، نه قسمى از اقسام فضايل چهارگانه؛ زيرا هر فضـيلتى از انجـام دادن اعمـال در 

 .شود موضع مناسب و به وقت مناسب و به ميزان مناسب حاصل مى

  
  فضايل فرعى مندرج تحت عدالت. 4

ت كـه آيـا مسئله ديگری كه دربارt فضيلت عدالت در اخالق اسالمى مطرح است، ايـن اسـ
  توان فضايل خاصى را قرار داد و عدالت را جنس آن فضايل خواند يا نه؟ ذيل عدالت، مى

شناسـى افالطـونى، و  مسكويه بعد از تبيين فضايل چهارگانه اصلى نفس بـر اسـاس نفس
قرار دادن اين چهار فضيلت به عنوان اجناس عالى فضـايل اخالقـى، ذيـل هـر يـك فضـايل 

وی شـش نـوع فضـيلت تحـت جـنس عـالى حكمـت قـرار . دهـد مى فرعى متعددی را قرار
صـفاء ذهـن؛ . 5سـرعت و قـوت فهـم؛ . 4تعقل؛ . 3ذُكر؛ . 2َذكاء؛ . 1: دهد كه عبارتند از مى

دوازده نـوع فضـيلت تحـت  نياو همچنـ. )41-40: 1384مسكويه، (فراگيری  سهولت تعلم يا آسان .6
يست و يـك فضـيلت تحـت عـدالت ب جنس عفت، نُه فضيلت تحت جنس عالى شجاعت و 

مكافـأت . 4صـله رحـم؛ . 3الفـت؛ . 2صداقت؛ . 1: كند كه برخى از آنها عبارتند از ذكر مى
داد و سـتد در (ُحسـن شـركت . 5، )كردن در نيكـى يـا افـزودن بـر آن اسـت مقابله به مثـل(
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يا منّت  دادن پاداش بدون پشيمانى: حسن قضاء. 6؛ )معامالت بر طريق اعتدال و توافق جميع
ــه خيــر؛  مكافــات شــرّ . 10؛ )كــين نجســتن(تــرك حقــد . 9 عبــادت؛. 8تــودد؛  .7نهــادن؛    ب

  مردانگـى در همــه احــوال؛. 12؛ )كــردن بـا ديگــران مالطفـت و نرمــى(اسـتعمال لطــف . 11
 ).44 :انهمـ(... پيروی نكردن از كسى كـه عـادل نيسـت و . 14؛ )وا نهادن دشمنى(ترك معادات . 13 

. 79: 1413طوسـى، . نك(دهند  دوازده فضيلت ذيل عدالت قرار مى  خواجه نصير طوسى و تابعان او،

  . )62: تا ، قزوينى، بى32-24: 1361فانى كشميری، 
بـه برخـى از فضـايل و  1گانه اصـلى سينا افزون بر فضـايل چهارگانـه و رذايـل هشـت ابن

، رحب البـاع )گذشت(عفو، صفح   كرم، صبر، . كند رذايل فرعى هر يك از قوا نيز اشاره مى
حكمـت، . اند كتمان سّر، فضايل فرعى مربوط به قوه غضبيه  كظم غيظ، حلم و  يا سعه صدر،

بزرگـى همـت،   حيـاء، رحمت،  ، )دوستى(وّد  وفاء،  صدق،  حزم،  اصابت رأی،  فطانت،  بيان،  
وت از فضـايل مربـوط بـه قـوه نيز قناعت و سخا. تواضع مربوط به قوه تمييزند حسن تعهد و 
  .)370: ب1998سينا،  ابن( شهويه هستند

سينا مانند مسكويه رابطه جنس و نوع بين فضـايل چهارگانـه اصـلى و فضـايل فرعـى  ابن
گويد كه آن چهار فضيلت اصلى، جنس يـا بـه منزلـه جـنس  گاه نمى كند و هيچ درست نمى

سـازد،  مندرج تحت فضايل فرعى نمى برای فضايل فرعى هستند و هيچ گاه فضايل فرعى را
كنـد و نيـز  گانه نفس بيان مى بلكه وی فضايل فرعى را فضايل مربوط به هر يك از قوای سه

  .)373: ب1998سينا،  ابن( دهد هيچ فضيلت فرعى را تحت عدالت قرار نمى
راغب اصفهانى فضايل اخالقى را به فضـايل چهارگانـه اصـلى و فضـايل فرعـى تقسـيم 

أمهات الفضايل النفسية و إن كن أربعاً فلهـا بنـاٌت هـن أمهـات لفضـايل «: گويد و مىكند  مى
  .)115: 1428راغب، ( »أخر

وی در ابتدا شش فضيلت فرعى برای قوه عقل، سـه فضـيلت فرعـى بـرای شـجاعت، دو 
  : گويد كند و مى فضيلت فرعى برای عفت و سه فضيلت فرعى برای عدالت ذكر مى

عقل وقتى تقويت يابد، از حسـن نظـرش، جـودت فكـر و جـودت ذكـر متولـد 
از اجتماع اين چهار فضـيلت، . شود و از حسن فعلش، فطانت و جزالت رأی مى

شجاعت وقتى تقويت يابد، از آن جود . شود جودت فهم و جودت حفظ متولد 
                                                              

 .كند استفاده نمى» اصلى«سينا خود در تعبير  البته ابن. 1
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 شود كه صبر، جـزع را زايـل در حالت نعمت و صبر در حالت محنت متولد مى
عفت وقتى تقويت شود، از آن، قناعـت . گذارد كند و شهامت را به ارث مى مى

. متولد شود و قناعت چون مانع طمع در مال غير است، از آن امانت متولـد شـود
شـدن  و عدالت وقتى تقويت يابد، رحمت متولد شود و رحمت، تـرس از فـوت

و اسـت و پس از آن، حلم متولد شود و حلم مقتضى عف. حق صاحب حق است
  .)116-115: انهم(انسانيت و كرم، جامع همه اين فضايل هستند 

وی همچنين فضايل مربوط به قوه شهوی و فضايل فرعى عفت را حياء، بزرگى همت، وفاء، 
مشاوره، نصيحت، كتمان سّر، تواضع، قناعت، زهد، ورع، غنای نفـس و سـخاوت و فضـايل 

خوف، محبت مـوت، سـرور و فـرح، حلـم و عفـو، مربوط به قوه غضبى را صبر، ازاله غم و 
  .)246-207 :انهم: نك( كند عذرخواهى و توبه، كظم غيض، غيرت و غبطه ذكر مى

و انـدراج انـواع تحـت اجنـاس، بـرای » نـوع«و » جـنس«سينا از تعبيـر  راغب به مانند ابن
يـا » بنـات«و » امهـات«كند، بلكه از تعبيـر  تفكيك فضايل اصلى و فضايل فرعى استفاده نمى

گيرد؛ يعنى فضايل اصلى، فضايل مادرند و فضـايل فرعـى از  بهره مى» متولد شدن«و » توليد«
هركس كه فضيلت عدالت را در خود ايجـاد كنـد، بـه دنبـالش . شوند آنها متولد و ايجاد مى

وی همچنـين گـاه از فضـايل فرعـى بـه . شود فضايل رحمت، حلم و عفو نيز از آن متولد مى
در نتيجه، رابطه آنها با فضـايل اصـلى . كند گانه استفاده مى ايل مربوط به قوای سهعنوان فض

  . در اين حّد است كه هر دو متعلق به يك قوه هستند
مانند مسكويه، فهرستى از فضايل و رذايل اصلى و انواع مندرج تحت آنها ارائه   غزالى به

گيرد  بهره مى» اصول و فروع«حات ، از اصطال»جنس و نوع«اما به جای اصطالحات . دهد مى
غزالى، . نك( كند و گاه فضايل فرعى را صادر از فضايل اصلى و گاه مندرج تحت آنها معرفى مى

  . تر باشد رسد تعبير دوم دقيق كه به نظر مى )109-107و  99: 1989 همو، ؛68 -67 : 3، ج2004
وی برای فضيلت حكمت، پنج فضيلت فرعى، برای شجاعت، ده فضيلت فرعـى و بـرای 

، هفـده عـدد میـزان العمـلو در  )67 :3، ج2004غزالـى، (، دوازده فضيلت فرعى احیاء العلومعفت در 
غزالى مانند ابن سينا هيچ فضيلت فرعى تحت فضـيلت عـدالت .)115-113: 1989همو،(شمارد  برمى

  :داند را عدالت را جامع جميع فضايل و جور را جامع جميع رذايل مىدهد؛ زي قرار نمى
 واما العدالة فجامعة لجميع الفضائل والجـور المقابـل لهـا فجـامع لجميـع الرذائـل

  ).68: 3ج  ،2004همو، (
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بر اين اساس بايد گفت نظر غزالى در مورد اجناس عالى فضايل و رذايل اين اسـت كـه سـه 
وجود دارد كه تحت آنها انواع متعـددی از ) شجاعت و عفت حكمت،(جنس عالى فضيلت 

همچنـين، در مقابـل، . اند و فضيلت عدالت، جنس االجناس همه فضايل است فضايل مندرج
وجـود دارد كـه ) جربزه و بله، تهور و جبن، شره و كـالل شـهوت(شش جنس عالى رذيلت 

د و جنس االجناس همه رذايل، تحت هر يك از آنها انواع متعدد ديگری از رذايل قرار دارن
  .رذيلت جور يا ظلم است

گانه  جالل الدين دوانى معتقد است اگر عدالت را فضيلت جامع و مركب از فضايل سـه
ديگر نبايد آن را در رديف آن سـه فضـيلت و قسـيم آنهـا   حكمت، شجاعت و عفت بدانيم،

در كنـار آن اقسـام و قسـيم خود، قسـم ديگـر   قرار بدهيم، زيرا چيزی كه جميع اقسام است،
يك فضيلت جامع داريم كه عدالت است و سه فضيلت ديگـر،  : آنها نيست، بلكه بايد گفت

جنس االجناس فضايل و سه فضيلت  در نتيجه، عدالت، . گيرند اقسام آن و تحت آن قرار مى
شجاعت و عفت، اجناس عالى فضـايل و فضـايل ديگـر، انـواع منـدرج تحـت آن  حكمت، 

رو، دوانى، قول بعضى از علمای اخالق، مانند مسكويه و خواجـه  از اين. عالى هستند اجناس
اند و از  گانه دانسـته طوسى را كه از طرفى عـدالت را فضـيلت جـامع و مجمـوع فضـايل سـه

انـد و رذايـل معينـى در  طرف ديگر، انواع خاصى از فضايل اخالقـى را تحـت آن قـرار داده
  .)22تا،  دوانى، بى( داند اند نادرست مى آن قرار دادهمقابل عدالت و انواع تحت 

مهدی نراقى روش حكمای مسـلمانى را كـه تحـت جـنس عـالى عـدالت، انـواعى قـرار 
  :كند پسندد و دليل آن را چنين بيان مى اند نمى داده 

گانه عاقلـه و قـوه غضـبى و شـهوی  چون جميع فضايل و رذايـل، بـه قـوای سـه
ليه از حيث توسـط در همـه آنهـا دخالـت دارد، مـا مربوط است، گرچه قوه عم

كنيم، بـدون اينكـه چيـزی  گانه داخـل مـى جميع آنها را تحت اجناس قوای سـه
  .)60: 1424نراقى، (تحت عدالت قرار دهيم 

  
  ارزيابى

رسد در اين بحِث ايجاد رابطه جـنس و نـوع ميـان فضـايل اصـلى و فرعـى، روش  به نظر مى
صحيح است و روش مسكويه و خواجه نصير و تابعان آنهـا صـحيح سينا، غزالى و راغب  ابن
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شان حمل كنيم، با دقت در معنـای آن فضـايل  نيست؛ زيرا اگر اين الفاظ را به معنای منطقى
شود كه هيچ رابطه جنس و نوع منطقى بين آنها وجود ندارد؛ مثًال  اصلى و فرعى، روشن مى

ای  ن، فطانت يا اصابت رأی، چنين رابطـهبين حكمت با فضايل فرعى ذيلش مثل جودت ذه
توان گفت آنها انواع حكمت هستند؛ يا وقتى فضيلت عفت با دو فضيلت  وجود ندارد و نمى

شود، به هيچ وجه عفت به معنـای كنتـرل قـوه شـهوی را  فرعى سخاوت و قناعت مقايسه مى
ها  ن بـه داشـتهبود توان جنس سخاوت به معنای گشاده دسـتى و قناعـت بـه معنـای قـانع نمى

تـرك حقـد، مالطفـت و (رسـد فضـايل نهـم، يـازدهم تـا سـيزدهم  دانست؛ نيـز بـه نظـر مى
، مردانگـى در همـه احـوال و تـرك معـادات و وانهـادن دشـمنى كـه )كردن با ديگران نرمى

اند و مناسـب  مسكويه تحت فضيلت عدالت شمرده است، بيشتر فضايل به قوه غضبى مربوط
  . جه بايد تحت فضيلت شجاعت قرار داده شوندبا آن هستند، در نتي

شـمار  اما اگر جنس و نوع را به معنای دقيق منطقى نگيريم و مسامحه در تعبير يا مجاز به
آوريم، باز جای اشكال است كه با وجود الفاظ دقيق با معنای حقيقى، چه نيـازی بـه الفـاظ 

رست اسـتفاده از الفـاظ اصـلى و رسد تعبير د از اين رو، به نظر مى. مسامحى و مجازی است
فرعى است؛ فضايل چهارگانه حكمت، عفـت، شـجاعت و عـدالت، فضـايل مـادر و اصـلى 

شود و از اين جهت فـرع  نفس هستند كه با تحقق آنها، فضايل فرعى ديگر از نفس توليد مى
  . آن اصول هستند

ت آن اسـت رسد به روش مسكويه و خواجه نصير وارد اسـ اشكال ديگری كه به نظر مى
كه تالش برای محصورساختن فضايل، تحت هر يك از فضايل اصلى و ايجاد رابطـه جـنس 

شـمار  ثمر، بيهوده و غير الزم است، زيرا تعـداد فضـايل فرعـى بى و نوع ميان آنها تالشى بى
گمـان  بى. بندی و تحـت يكـى از فضـايل اصـلى قـرار داد توان همه آنها را دسته است و نمى

ده توسط مسكويه تحت هر يك از فضايل اصـلى، حصـر اسـتقرايى اسـت و فضايل احصا ش
سينا از تعبيـر  بنابراين بهتر است مانند ابن. توان به هر يك از آنها افزود فضايلى بيشتری را مى

ديگر فضايل مربوط به هر يك از قوا استفاده كرد و تعدادی از اين فضايل فرعى را به عنوان 
ه طور مشخص گفت تعداد انواع فضايل مندرج تحـت اجنـاس عـالى نمونه آورد، نه اينكه ب

  .و يكم است ششم، دوازدهم، يازدهم تا بيست
 tقرار دادن يا ندادن فضايل فرعى خاص، تحت فضـيلت اصـلى عـدالت كـه شـيو tدربار

سينا، راغب، غزالى، دوانى  مسكويه و خواجه نصير است، بايد گفت روش درست روش ابن
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زيرا اگر عدالت را به اعتدال قوای نفـس يـا بـه قـرار دادن هـر چيـز در جـای و نراقى است، 
خودش تعريف كنيم، چون همه فضايل، ناشى از اعتدال قوای نفس يـا قـرار دادن مطالبـات 

در نتيجه همه فضايل، نوعى از عدالت خواهند بـود؛ يعنـى تمـام   قوا در جای خودش هستند،
نيز نـوعى از جـنس ) حكمت، شجاعت و عفت(صلى فضايل فرعى و حتى فضايل سه گانه ا

اش نيـز در اينجـا صـحيح  البته تعبير جنس و نوع به معنای منطقـى. عالى عدالت خواهند بود
خواهد بود، زيرا عدالت به معنای قرار دادن هر چيز در جای خودش، معنای عامى است كـه 

شد؛ برای مثال، از قـرار  با افزودن فصول مشخص به آن، انواع مشخصى از آن ايجاد خواهد
های قوه شهوی در جای مناسبش، فضـيلت عفـت، از قـرار دادن تمنيـات قـوه  دادن خواهش

غضبى در جای مناسبش، فضيلت غضب، از قرار دادن قـوه عقـل و علـم در جـای مناسـبش 
حاصـل ... ها در جای مناسبش فضـيلت سـخاوت و  كردن دارايى فضيلت حكمت و از خرج

جه همه فضايل، انواعى از جنس عالى قرار دادن هـر چيـز در جـای مناسـبش در نتي. شود مى
در نتيجه، با توجه به توضيحات و تصريحات كامل دوانى در اين بحث، بايـد گفـت . هستند

  .ترين نظر است نظر او در اين زمينه صحيح
  

  بساطت يا تركّب معنای عدالت. 5

مـای اسـالمى وجـود دارد، بحـث نزاع ديگری كـه در مـورد فضـيلت عـدالت در ميـان حك
وی در مورد بساطت  .بساطت يا تركب معنايى عدالت است كه اين بحث از دوانى آغاز شد

نصـير از قـوای  بندی چهارگانه غزالى و خواجه بر تقسيمايا تركب مفهوم عدالت معتقد بود بن
ى كه عدالت را فضـيلت عقـل عملـ) عقل نظری، عقل عملى، قوه شهوی و قوه غضبى(نفس

بندی  اند، عدالت، حقيقتى بسيط و كمـال قـوه عملـى اسـت، ولـى بـر اسـاس تقسـيم خوانده
كـه عـدالت را حاصـل از اعتـدال و ) عقل، شهوت و غضب(گانه نفس  افالطون از قوای سه

تر بسـاطت حقيقـت  تسالم قوا و مجموع فضايل حكمت، شجاعت و عفت دانست، نظر قوی
اگر عدالت را مجمـوع فضـيلت حكمـت، . رود مى عدالت است، هرچند احتمال تركيب هم

مركب خواهـد بـود و آن سـه، اجـزاء يـا بـه منزلـه اجـزای عـدالت   عفت و شجاعت بدانيم،
رو، نيازی به شمردن آن در عداد اقسام فضـايل چهارگانـه اصـلى نيسـت،  از اين. خواهند شد
و خواجه، حصـول فضـايل بر قول غزالى ا همچنين، بن. قسمى ديگر نيست االقسام،  زيرا جميع

گانه بر حصول عدالت بستگى دارد كه كمال قوه عملى اسـت، ولـى در تقريـر افالطـون،  سه
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دوانى در نهايت، نظـر غزالـى  ).٢١: تا دوانى، بى( گانه وابسته است عدالت بر حصول آن فضايل سه
  .داند و خواجه را حق مى

كنـد كـه احتمـال  ين نقـد مىدشتكى، ديدگاه دوانى را بدون ذكر دليـل و توضـيح، چنـ
بساطت و تركب در هر دو تقرير اول و دوم وجود دارد و تصريح دوانى بر بسـاطت عـدالت 

اگر عدالت بـر نفـس فضـايل «كه  زين ديگر اينكه، اين سخن او. در تقرير اول نادرست است
را مـردود اسـت، زيـ»ثالثه اطالق شود، مركب است و نيازی به عّد او در عداد فضايل نيست

جايز است بر جميع االقسام هيئتى و وحدتى عـارض گـردد و قسـمى ديگـر در عـداد اقسـام 
در َمقَسم، منافى َعد جميع االقسام از اقسام نيست، مگر وقتى كه » وحدت«گردد و اعتبار قيد 

  .)230-229: 1386دشتكى، ( وحدت، معتبر نباشد
ی عدالت بسيط خواهد بود، ولى بـر قزوينى در رّد نظر دوانى كه بر اساس قول دوم، معنا

مـراد از : گويـد اساس قول اول، هم احتمـال تركيـب و هـم بسـاطت در آن وجـود دارد، مى
گانه نيست كه بگوييد از جمـع آنهـا تركيـب  عدالت در قول اول، نفس ملكات و فضائل سه

ه شود، بلكه مراد از عدالت هيأت مخصوصى است كه حاصل اجتماع و امتزاج س حاصل مى
بنـابراين بـر اسـاس . فضيلت است و اين هيأت، همان هيأت حاصل از تعديل قوه عمليه است

  .)54: تا قزوينى، بى( هر دو قول، عدالت، معنای بسيط دارد
  

  ارزيابى

تـك اعضـای صـورت  گونه كه صورت زيبا عالوه بـر زيبـايى تك افالطون معتقد بود همان
نيازمند هماهنگى و سازگاری و تناسـب ايـن   دهان، ها، بينى و  ها، ابروها، گونه همچون چشم

تـك  همچنين، زيبايى صورت باطن نيز عالوه بر حصول فضايل تك اعضا با يكديگر است، 
بـه تسـالم، . همـاهنگى و همكـاری آنهـا بـا يكـديگر نيـز هسـت قوای نفس، نيازمند تسـالم، 

جـا كـه عـدم حصـول از آن. شـود گفتـه مى» عـدالت«هماهنگى و همكاری قـوا بـا يكـديگر 
فضيلت در يكى از قوا مسـتلزم از ميـان رفـتن تسـالم و همـاهنگى قواسـت، حصـول فضـايل 

، حصـول عـدالت،  از ايـن جهـت. شرط اول حصول فضيلت عدالت اسـتو گانه، مقدمه  سه
از . گانه ديگـر اسـت و عـدالت دربردارنـده آن فضـايل اسـت موقوف به حصول فضايل سـه

اند، ولى قـول دقيـق آن اسـت كـه  گانه تعريف كرده موع فضايل سهرو، عدالت را به مج اين
گانه ندانيم، چون عدالت افزون بر مجمـوع فضـايل كـه  عدالت را صرف مجموع فضايل سه
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بنابراين، مـراد افالطـون از . ناشى از اعتدال قوا است، تسالم، تعامل و هماهنگى قوا نيز هست
مركب بپنداريم، بلكه حالت و هيئـت نفسـانى فضيلت عدالت مجموع فضايل نيست تا آن را 

از همين روی، قول قزوينى . ى آنها با يكديگر استهماهنگاست كه حاصل از اعتدال قوا و 
مورد باشد؛ چون مراد دوانـى،  صحيح است، ولى نقد دشتكى و قزوينى به دوانى نيز شايد بى

  .رضى جايز دانسته استاحتمال آن را بنا به ف  تركب مفهوم عدالت نيست، بلكه صرفاً 
  
  گيری نتيجه

رسـد تعريـف  پس از ذكر اقوال مختلف در تعريف عدالت در اخـالق اسـالمى، بـه نظـر مى
ها و تمنيات قوای نفس  صحيح و جامع از عدالت، قرار دادن هر چيز از جمله اميال، خواهش

هـر چيـز در همه فضايل اخالقى و عقلى از قرار دادن يـا قـرار يـافتن . در جای خودش است
عدالت فضيلت جامع نفس است و همه فضـايل اخالقـى . آيد جای مناسب خودش پديد مى

از اين رو، روش برخى از حكمای . ديگر، نوعى از اين جنس عالى يا جنس االجناس هستند
اسـالمى كــه ذيــل عــدالت فضــايل متعـدد خاصــى را آورده و آنهــا را قســيم فضــايل ديگــر 

عدالت به اين معنا شامل انواع عدالت فردی، سياسـى و اجتمـاعى . اند، نادرست است دانسته
  .شود مى
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