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 چکیده

 یهامقاله پاسخ به پرسش نیاز نگارش ا یهدف اصل
بود.  یاسیمطرح در حوزه فلسفه س یپژوهعدالت نیادیبن

آثار  قیدق یهدف، ابتدا با بررس نیبه ا یابیدست یبرا
 یاو در باب عدالت اجتماع یهادگاهیمالصدرا، د

 یو حیصر یهاپاسخ دیاستخراج شد، سپس تالش گرد
از  یپژوهش حاک یهاافتهی. شودها استنباط پرسش نیبه ا

عدالت  هینظر یسه مبنا برا ی. از منظر و1آن بود که: 
ها با رابطه انسان یذات بشر، چگونگ تیمطرح است؛ ماه

و رابطه ذات  شااجتماعیپ یفرض تیدر وضع گریکدی
. 2. یجامعه توسط و یریگشکل یانسان با چگونگ
 عتی. شر3. ستین یقیحق لتیو فض ییعدالت هدف غا

 ی. عدالت اجتماع4عدالت است.  یبه محتوا یابیمنبع دست
. استقرار عدالت در جامعه تنها از 5است.  یقرارداد یامر
استقرار عدالت در  جیتالش ممکن است. از نتا قیطر

ون عدالت است و جامعه بد تیعقالن تیجامعه حاکم
. نکته ستیمندانه نسعادت یزندگ یمناسب برا یبستر

در  یاسیفلسفه س نیادیبن یهااز پرسش یاریمهم آنکه بس
 . مانندیم پاسخی، در آثار صدرا بباب عدالت

صدرا، فلسفه مال ،یعدالت اجتماع: یدیواژگان کل
 .بالطبع تیبشر، مدن عتیطب ،یاسیس

Abstract 
The main purpose of this essay was to answer the 

fundamental questions of justice research in the 

field of political philosophy. To achieve this 

goal, by first examining Sadra's work, his views 

on social justice were extracted, and then his 

explicit answers to these questions were 

attempted. Accordingly, the findings of the study 

indicate that: 1. From his point of view, there are 

three bases for the theory of justice (the nature of 

human nature, how human beings interact with 

each other in the presupposed social state, and 

the relationship of human nature with how 

society is formed). 2. Justice is not the ultimate 

goal and true virtue. 3. The law is the source of 

access to the content of justice. 4. Social justice 

is contractual. 5. And finally, the possibility of 

establishing justice in society is only possible 

through effort, and one of the consequences of 

establishing justice in society is the sovereignty 

of rationality, and society without justice is not a 

suitable place for a blissful life. Importantly, 

many of the fundamental questions of political 

philosophy about justice remain unanswered in 

Sadra's works. 

Keywords: social justice, Mulla Sadra, political 

philosophy, human Nature, natural civilization. 
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 مقدمه
و ارزش  یاخالق لتیفض کیعنوان عدالت به

و  یمکاتب فکر همواره مورد توجه یاجتماع
مختلف بوده است. به نظر  انیاد زیو ن یفلسف

به عدالت در سطح  رباز،یتوده مردم، از د رسدیم
 یاند، چراکه با زندگداشته شتریب یاجتماع توجه

دارد.  قیوث یوندیآنها پ شتیمع تیروزمره و وضع
بسته به نوع  ک،یهر  زین لسوفانیو ف انمتفکر
آنها چه  یر منظومه فکرجامعه د نکهیشان و ادغدغه

اند شده یداشته، وارد بحث عدالت اجتماع یگاهیجا
 یاصال تیاهم یعدالت اجتماع یبرا نکهیو بنا بر ا

مفصل از آن  ایاختصار اند، بهقائل بوده یابزار ای
 اشیریگشکل غازاز آ یاند. فلسفه اسالمبحث کرده

ز که بحث ا افتهیتحول یاگونهتا دوره مالصدرا به
رنگ شده کم یتا حد جیتدردر آن به یحکمت عمل

و  یکیزیحجم و وزن به مباحث متاف نیشتریو ب
آثار صدرا  حال،نیاست. با ا افتهیاختصاص یاتیاله

باب مباحث  نیو در ا ستین یخال یاز حکمت عمل
 یو یهادر نگاشته یخوب یول ،ظاهر اندکهرچند به

اندک  نیکه ا توجه داشت دی. البته باافتی توانیم
در  یمباحث و میبا حجم عظ سهیبودن اوالً در مقا

حجم، لزومًا  یکم ،اًیاست و ثان یحکمت نظر
اعتراف  دیبا همهنیندارد. با ا یتیاهمبر کم یداللت

به بحث  نیکرد که حجم پرداختن صدرالمتأله
 اندک است.  اریبس م،یگونه مستقبه ،یاجتماععدالت 

به دو  توانیم یکل میتقس کیرا در  عدالت
 کرد:  میقسم تقس
 یاست از عدالتکه عبارت ی( عدالت فردالف

مراعات  گرانیخود با د یکه فرد در رفتار فرد
از آن به عدالت در حوزه اخالق  توانیو م کندیم

 کرد.  ریتعب زین یفرد
که ناظر به اجتماع و  ی( عدالت اجتماعب
ف مختل یهااست و عرصه یاجتماع یهاحوزه
است که در  یی. جامعه جاردیگیرا دربرم یعموم

همراه مناسبات و تعامالت خاص آن تجمع افراد به
آموزش،  است،یدر حوزه فرهنگ، اقتصاد، س یانسان

صورت است که  نیبهداشت و... محقق شود. در ا
و  دیآیم انیمو مواهب به راتیخ عیوزسخن از ت

مناسبات که ناظر به روابط و  ،یبه عدالت اجتماع
 . افتدیم ازیاست، ن یعموم ی اجتماع
 در پاسخ یصدرا در باب عدالت اجتماع هینظر

در باب عدالت  یاسیفلسفه س یهابه پرسش
 زانیبه چه م ،یفیو ک یاز جهت کمّ ،یاجتماع

به پاسخ پرسش  دنیرس یاست؟ برا قیتوف نیقر
پرداخت:  یسه پرسش فرع نیبه ا دیبا یاصل

را در باب عدالت  ییهارسشچه پ یاسیفلسفه س
صدرا در باب عدالت  کند؟یطرح م یاجتماع
به چه  دگاهید نیدارد؟ ا یدگاهیچه د یاجتماع
و پاسخ کدام  دهدیم میپاسخ مستق ییهاپرسش
 استنباط کرد؟  یو دگاهیاز د توانیها را مپرسش

 در باب عدالت  یاسیفلسفه س یهاپرسش
که »ت اس یهنجار یارشته یاسیس فلسفه

 یارهایو مع نیمانند قوان یاجتماع یهنجارها
)ولف،  «بخشدیرا سامان م یاجتماع یزندگ یآرمان

 یدر پ یاسیفلسفه س یعنی(. 11ـ11: 1391
آن چگونه  نیکند جامعه و قوان نییکه تع استنیا
 توانیباشد؟ چگونه م گونهنیا دیباشد؟ چرا با دیبا

  افت؟یدست  دهایبا نیبه ا
 یزندگ یآرمان یارهایمع نیتراز مهم عدالت

است که جامعه سالم را از جامعه ناسالم  یاجتماع
 یاست برا یتالش یاسیو فلسفه س شناساندیبازم

 یاز نظر اخالق یحق، عدالت و درست نکهیکشف ا
 تیغا توانیم نی(. بنابرا11کدام است )همان: 

 یالقاداره اخ یبرا ییهاراه افتنیرا  یاسیفلسفه س
( 12: 1381دولت )همپتن،  یاخالق هیامعه و توجج

در باب جامعه  یاسیدانست. پس در فلسفه س
عادالنه(  یآن )حکمران یو نحوه اداره اخالق یاسیس
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از  یاکه بخش عمده یا. مسئلهشودیسخن گفته م
در جامعه است و  ییفرمانروا یآن در گرو چگونگ

 جامعه.  یفرمانروا ینه صرفًا چگونگ
تنها دو پرسش  یاسیدر فلسفه س شودیم گفته

 یزیچه چ ی. چه کس1( مطرح است: ی)اصل
 د؟یگویم یزیچه چ یچه کس آورد؟یدست مبه

 ،یمنافع ماد عیولف پرسش اول را درباره توز
و معتقد است  داندیانسان م یهایحقوق و آزاد

از منافع،  گرید ینوع عیپرسش دوم درباره توز
(. اگر 9: 1391لف، است )و یاسیقدرت س یعنی

در روابط و مناسبات  یرا مسئله اصل عیتوز
 انیم یو روابط و مناسبات اجتماع میبدان یاجتماع

نهادها و افراد را موضوع عدالت  انیم زینهادها و ن
(، بر 29: 1385 فت،ی)سو میشمار آوربه یاجتماع

کم دست ایتمام بحث،  میتوانیباال م ریاساس تفس
)معاصر( بر سر  ی اسیفلسفه سرا در  یبحث اصل

 یذات تی. عالوه بر مطلوبمیبدان یعدالت اجتماع
بحث در فلسفه  نیپرداختن به ا گریعدالت، علت د

مانند  یمیکه عدالت با مفاه استنیا یاسیس
و استحقاق  یستگیها، حقوق افراد، شاانسان یبرابر
آنان ارتباط دارد و  یازهاین زیجامعه و ن یاعضا

مقوالت نپردازد  نیبه ا تواندینم یسایس سفهفل
(؛ و اساساً بدون پرداختن به 35: 1393 ،ی)واعظ

. در ادامه ردیگیشکل نم یاسیها فلسفه سبحث نیا
در  یاسیمطرح در فلسفه س یهااز پرسش یبرخ

 . میکنیم ریرا تقر یباب عدالت اجتماع

   یعدالت اجتماع یستی. چ5
 یاست ول مطرح بوده میاز قد یعیتوز عدالت

 1851نو که از  باً یاست تقر یادهیا یعدالت اجتماع
دارد. بحث  زین یشده و مخالفانبه بعد مطرح 
 لسوفانیمطرح شد که ف یاز زمان یعدالت اجتماع

جامعه را، که  یو اقتصاد یاجتماع یدیکل ینهادها
 ،دارند یاتیح یو منافع نقش فیوظا عیدر توز

قرار  یاسیو س یموضوع بحث و پژوهش اخالق
عادالنه  ندیگویم یدادند. مخالفان عدالت اجتماع

جامعه  یناعادالنه بودن رفتار معنادار است ول ای
 یبه چه معناست؟ عدالت مفهوم رعادلیغ ایعادل 
سروکار  اریو اخت یاست و اخالق با آگاه یاخالق

 ای دالنهاز عا توانیصورت چگونه م نیدارد، در ا
آن پرسش  ینهادها ایعه جام کیناعادالنه بودن 

 (.29ـ31: 1385 فت،یکرد؟ )سو

 یعدالت اجتماع فیتعر .7
عدالت : »سدینویخود م یاسیدر فلسفه س فتیسو

آنچه متعلق به افراد است به  نکهیاست از اعبارت
به آنها  ستیآنها داده شود و آنچه متعلق به آنها ن

که  استنی(. حال پرسش ا32)همان: « داده نشود
کرد که چه  نییتع توانیم یاریه و با چه معچگون

آن  یدهااست؟ جامعه و نها یمال چه کس یزیچ
داشته باشند تا  یو ساختار نیچه شکل، قوان دیبا

معنا که پس از  نیعدالت در آن محقق گردد؟ به ا
 یمال چه کس یزیچه چ نکهیمشخص شدن ا

 ای اریاست، جامعه چگونه و بر اساس چه مع
تا هر کس به آنچه به  ابدیسامان  دیبا ییارهایمع
  ابد؟یمتعلق است دست  یو

 ییمحتوا فیتعر ،«اریمع»به پرسش   پاسخ
 ییارهایمع ای اریمع نیی. تعدهدیعدالت را سامان م

شاکله  میو ترس کندیم نیکه حق افراد را مع
حقوقشان که افراد را به  ییساختارها ایساختار 

دست را به عدالت ییاصول محتوا رساند،یم
 یاصول نیعدالت بر اساس چن فی. تعردهدیم

 فیعدالت نام دارد در برابر تعر ییحتوام فیتعر
که  م،یآورد فتیکه از سو یفیمانند تعر ،یصور
و  ستیحق افراد ن نییتع یبرا یاریمع چیه یحاو
به ساختار  یدهو شکل یگزارقانون یبرا یروش

ون و ساختار که بر اساس آن قان یاگونهاجتماع به
 . دهدیارائه نم ابند،یحق خود دست افراد به
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 است،یکه به جامعه، س یاسیفلسفه س در
نظر دارد، عدالت چگونه  ییحکومت و فرمانروا

  شود؟یم فیتعر

 . رابطه عدالت و انسان9
طور و به استیدر باب جامعه، س یپردازهینظر ایآ

 یهدگایبر د یلزومًا مبتن ،یخاص، عدالت اجتماع
بحث  رسدیخاص در مورد انسان است؟ به نظر م

کم از سه جهت با دست ،یاز عدالت اجتماع
در ارتباط  یدر باب انسان و عملکرد و ییهابحث

 یهابه پرسش یپژوهاست و الزم است در عدالت
سه مورد پرداخت. ازآنجاکه  نیمرتبط با ا ی ساسا

است از دو مقوله عدالت  یبیترک یعدالت اجتماع
رابطه  دیبا رند،یپذکیو اجتماع، که از هم تفک

 ،یکرد. از طرف یجداگانه بررس کیانسان را با هر 
حق  یاعطا» یعنیمشهور از عدالت  فیبنا بر تعر

بحث عدالت با بحث حق  ،«یهر صاحب حق
 تنگاتنگ دارد.  یارابطه سانان

 انسان و اجتماع  .5ـ9
 ییهاتیمحدود یاجتماع یاست که زندگ یعیطب
 زانیگر تیانسان از محدود ،یدنبال دارد. از طرفبه

ْنساُن : »پسنددیمطلق را م یاست و آزاد ْل ُيريُد اإْل  ب 
ه مام  ْفُجر  أ  ي  که  استنیپرسش ا (. 5/ امتی)ق« ل 

 یاجتماع یانسان چرا به اجتماع و زندگ نیبنابرا
  شود؟یم رایپذو آن را  دهدیتن م

 ت انسان و عدال .7ـ9
منافع خود است و  یاوالً و بالذات در پ انسان
ق  : »خواهدیخود م یرا برا زیچهمه ْنسان  ُخل  نَّ اإْل  إ 

ُلوعا    یذات لیم نی(. عدالت با ا19)معارج/ « ه 
تعادل و در  جادیاش اناسازگار است، چراکه الزمه

 نیو در ا هاستیمنددر بهره یبرابر یموارد
 ایدارد  زآنچها یاز بخش دیصورت انسان با

چرا  حالنیداشته باشد چشم بپوشد؛ با ا تواندیم

که در  خواهدیو م آوردیم یانسان به عدالت رو
 جامعه عدالت برپا شود؟ 

 . انسان و حق 9ـ9
در « حق هر صاحب حق یاعطا»عدالت به  فیتعر
باشد. چرا و بر اساس  یمطرح است که حق ییجا

اص برخوردارند؟ خ یافراد از حقوق ییچه مبنا
افراد را  یهاحقوق و استحقاق توانیچگونه م

باهم دارند؟  یاکرد؟ عدالت و حق چه رابطه نییتع
 شود؟یاستحقاق م ای یستگیموجب شا ازین ایآ

 فتیسو فی(. با کنار هم قرار دادن تعر34)همان: 
عدالت عبارت است »که  یاسیاز عدالت در علوم س

فراد است به آنها داده شود آنچه متعلق به ا نکهیاز ا
« به آنها داده نشود ستیو آنچه متعلق به آنها ن

حق هر صاحب حق،  یاعطا فی( و تعر32)همان: 
به  یزیکه آن چ افتینکته دست نیبه ا توانیم

دارند  یافراد تعلق دارد که افراد نسبت به آن حق
از لوازم  یاساس بخشندگ نی(. بر ا34)همان: 
و کمک  یالت مستلزم بخشندگو عد ستیعدالت ن

 . ستین ازمندانیبه ن
حق افراد  اریمع قیدرست و دق نییکه تع مینیبیم

دارد.  یعدالت و حق، ثمرات مهم انیو رابطه م
کم سه نوع حق در مورد انسان متصور است: دست

با  کوبزی. جیو حق قانون یحق اخالق ،یعیحق طب
 گسترده در مورد حقوق یهااشاره به مخالفت

با  یعیاست که حقوق طب بی: عجدیگویم ،یعیطب
 نیمانده است. بر ا یچنان باقهمه مخالفت، همنیا

حقوق  شودیباعث م یزیچه چ پرسدیم یاساس و
مفهوم عدالت  یفلسف لی( در تحلیعی)حق طب

 (. 118: 1386 کوبز،یمهم باشد؟ )ج قدرنیا

 گرید یهاعدالت و ارزش .9
آور است اما تنها الزام یارزش اخالق کی عدالت

 نیترهرچند از مهم ست،ین دستنیارزش از ا
با  ،یالزام اخالق کیعنوان آنهاست. رابطه عدالت به
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عدالت در  ایچگونه است؟ آ گرید یانواع الزام اخالق
از  یبرخ ای گرید یبر هر ارزش اخالق یطیهر شرا

 یهاو ارزش التتقدم و تأخر عد ایآنها مقدم است 
خاص دارد و در  طیبسته به مورد و شراز هما گرید

 شود؟  یجداگانه بررس دیبا یهر مورد

 عدالت؛ جامعه و حکومت  .1
و ساختار  منجر به  نیالزم است جامعه قوان ایآ

تحقق عدالت داشته باشد؟ اگر پاسخ مثبت است 
ساختار  یاجزا نیجامعه و روابط ب ینهادها
ا به عدالت ت ابندیسامان  دیچگونه با یاجتماع
داشتن  یبرا گر،یدانیببه م؟یابیدست یاجتماع

درواقع پرسش از » نیکرد؟ ا دیجامعه عادل چه با
 میترس یبرا ییعنوان مبنااصول عدالت به یحتوام

 فیمطلوب و نظام حقوق و وظا یساختار اجتماع
 افتنی«. جامعه مطلوب است کیعادالنه افراد در 

ساختار  میترس یاصول عدالت برا یمحتوا
در فلسفه  یجد یامطلوب دغدغه یاجتماع

(. پاسخ 31: 1393 ،یمعاصر است )واعظ یاسیس
نکته  نیا ف  یو توص انیب واقعپرسش در  نیبه ا

 ییارهایاست که اگر در جامعه چه اصول و مع
حاکم شود،  یطیچه شرا جهیمحقق گردد و درنت

و  ارهایاست؟ مثاًل مع افتهیعدالت در آن استقرار 
 و....  تیرفاه، لذت، امن ،یآزاد ،یمانند برابر یصولا

قرار دارند.  یحکومت ریاغلب تحت تدب جوامع
رابطه عدالت و جامعه مستلزم  یبررس رونیازا

رابطه حکومت و عدالت است. در مورد هر  یبررس
پرسش مطرح است که رابطه حکومت  نیا یحکومت

 نهیو حکومت در زم ستیچ یبا عدالت اجتماع
 یافهیقرار و تحقق عدالت در جامعه چه وظاست

موافق دخالت  ی(. برخ36: 1385 فت،یدارد؟ )سو
را  نیو ا اندینفع عدالت اجتماعحکومت در امور به

( 315ـ316: 1393 ،ی)واعظ دانندیحکومت م فهیوظ
را  یاسیجامعه س یاخالق تیکه مشروع یاگونهبه

امعه که حکومت در ج دانندیم یعدالت زانیبه م
 زین ی(. برخ215ـ216: 1381)همپتن،  کندیمحقق م

تالش  یمخالف جد ک،یو ها کیمانند نوز
عدالت در جامعه هستند  یبرقرار یحکومت برا

و  43: 1385 فت،ی؛ سو153ـ154: 1386 کوبز،ی)ج
 (. 317 ـ318: 1393 ،ی؛ واعظ216

   یاسیقدرت س  ی. عدالت و توز5ـ1
عدالت  یدالت اجتماعع یهاجنبه نیترمهم از

 ،یعیاز وجوه عدالت توز یکیاست و  یعیتوز
مردم و حکومت است،  نیب یاسیقدرت س عیتوز
 انیم یکه بتوان به نقطه تعادل یاگونهبه

 کتاتورمآبانهید تیو آمر یستیآنارش یخودمختار
عدالت  ی(. مقتضا11: 1391)ولف،  افتیدست 

ست؟ نقطه تعادل کدام ا نیو ا ستیچ نجایدر ا
ممکن  یزیچ نیبرابر  قدرت؟ )اگر چن عیتوز

کفه قدرت  ینینابرابر  موجه با سنگ عیتوز ایباشد(، 
کفه  ینینابرابر  موجه با سنگ عیتوز ایدولت؟ 

 قدرت مردم؟

 عدالت و قانون  .7ـ1
با قانون دارد؟ بر اساس  یاچه رابطه عدالت

 انیباستان م ونانیشکاکان  یکه برخ یزیتما
( و عرف )نوموس( گذاردند، سی)فوس عتیطب

 ،ی)وضع یو عرف یعیقانون به دو نوع طب
ها، آداب، . نوموس، قانونشودیم می( تقسیقرارداد

وپرداخته عرف ساخته یاخالق یارهایرسوم و مع
 ییهاارزش انگریب عت،یبرابر، طب رهاست. دانسان
 شهیر یاله ای یعیطب یروهایاست که در ن یاخالق

 یهازش و صدق آنها مستقل از قانوندارند و ار
تبع قانون، (. به57/ 1: 1396است )کلوسکو،  یبشر

بر  ی)حق  مبتن یو حق وضع یعیحق طببه زیحق ن
. با شودیم می( تقسیو قرارداد یقانون  وضع

حق هر کس به نکهیعدالت به ا فیتعر رشیپذ
صورت  نیبه ا توانیخود برسد، پرسش باال را م
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بر  یمبتن ایاست  یعیطب یعدالت امرطرح کرد که 
 وضع و قرارداد؟

 عدالت مالصدرا هینظر
 یقیبه طر ،هیشواهد الربوبو  مبدأ و معاددر  مالصدرا

آن در اجتماع  گاهیمشابه، به لزوم عدالت و جا
اثبات ضرورت »با عنوان  یدر گفتار ی. وپردازدیم

که جامعه به عدل  کندیبحث م« در عالم یوجود نب
جز  ستیدارد و تحقق آن در جامعه ممکن ن ازین

به دست بشر  ینب قیبا قانون شرع که از طر
آن را  توانیکه م یمقدمات انی. او با برسدیم
خود در  دگاهید انیسامان داد، به ب ریصورت زبه

 : پردازدیباب عدالت م
بالطبع است و قوام و  ی( انسان مدنالف

تماع و تعاون در گرو تمدن، اج اشیاستمرار زندگ
 ست؛یانسان نوع منحصر در فرد ن رایاست، ز
و  ستیفرد ن( چون انسان نوع منحصربهب
تعداد  عتاً یطب ست،یممکن ن شیبرا ییتنهابه یزندگ
 دیپد یمختلف یهاگروه شود،یم ادیها زانسان

( یخصوص تی)مالک یشخص یهانیزم ند،یآیم
 ند؛یآیو شهرها به وجود م رندیگیشکل م
 استنیا یو ثابت هر انسان یجبلّ یوخوخلق (ج

دارد و  ازیاست که به آن ن یزیکه خواستار هر آن چ
شود که در  یزیبه چ یابیبا هر آنچه مانع دست رونیازا
 کند؛یآن است، با قوه خشم خود برخورد م یپ

و نظام  ردیگیجامعه را فرام یریجنگ و درگ جهیدرنت
 پاشد؛یاز هم م هو جامع شودیمختل م یاجتماع
انسان  اتیچون ح فتد،یب یاتفاق نی( اگر چند

نوع بشر  اتیو ح تیموجود ست،یممکن ن ییتنهابه
که  ستین یدیعالوه، ترد. بهافتدیبه مخاطره م

به  یابیدست یکه برا یانسان به سعادت و کمال دنیرس
در  یمگر با زندگ ست،یآن خلق شده است، ممکن ن

 رآوردنب یبرا ین هر کسکه در آ یاجتماع تعاون
)مالصدرا،  کندیتالش م گرانید یازهاین یبرخ

که  یاز نزاع دی(. پس به دو علت با489ـ491: 1354
 یریگشیپ گرددیم یموجب اختالل در نظام اجتماع

( 1: دیوجود آمد، در رفع آن کوشاگر به ایکرد 
( 2نوع بشر؛  یجامعه و نابود یاز فروپاش یریگشیپ
سعادت انسان که همانا  نهیزم رفتننیز ازبا یریگشیپ

 داشتن جامعه آرام، سالم و متعادل است؛
رفع نزاع و داشتن جامعه سالم،  ایدفع  ی( براهـ

. 1که  یجز بهره بردن از قانون ستین یراه
. موافق طبع باشد و 2مند باشد؛ و ضابطه شدهفیتعر
. محل مراجعه عموم مردم در امور مربوط به 3

 یهاو نزاع یو اجتماع یه، تعامالت اقتصادخانواد
در جامعه به  یقانون نیباشد؛ تا بر اساس چن یفریک
 حکم شود؛« عدل»

داشته باشد،  ییهایژگیو نیکه چن ی( قانونو
؛ 359ـ361: 1361قانون شرع است )همانجا؛ همو، 

کلمه  بیالغ حی(. البته در مفات56ـ57: 1363همو، 
 است. امدهین« عدل»

 عدالت مالصدرا هینظر یواکاو
صدرا در باب عدالت  هیاز ارائه منسجم نظر پس

ها و داده نیا لیاست که با تحلنوبت آن ،یاجتماع
که  یو گرید یهادگاهید یبا کمک گرفتن از برخ

به  میکناند، تالش با بحث ما در ارتباط ینوعبه
از نگاه  یحوزه عدالت اجتماع یهاپرسش یبرخ

 . مییگو او پاسخ

 عدالت صدرا هین ر ی. مبان5
 یایبر مبان یصدرا در باب عدالت اجتماع دگاهید

 یابیدست یبرا یآن مبان قیدق حیاستوار است که تنق
 یمورد نظر و یعدالت اجتماع یهایژگیبه و

 نیا یاست. در ادامه به شرح و بررس یضرور
 . میپردازیم یمبان

 بشر عتی. طب5ـ5
و دانشمندان متقدم ما  سوفانلیاز ف یاریآثار بس در
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داللت دارد که آنها از  نیآمده است که بر ا یمطالب
بشر، از جهت  عتیبه طب نانهیبخوش ینگاه یجهات
: 1995 ،یندارند )فاراب ها،یکیبالفعل به ن شیگرا

/ 1: 1411عربى، ؛ ابن511: 1383 ،ی؛ شهرزور152
: 1413 ،ی؛ حل411/ 4؛ همان: 284/ 3؛ همان: 163
را  دگاهید نیدال بر ا دو عبارت نجای(. در ا347

چون دواعى افعال مردمان : »ری: خواجه نصمیآوریم
مختلف است و توجه حرکات ایشان بغایات  
متنوع، مثالً قصد یکى بتحصیل لذتى و قصد 
دیگرى باقتناى کرامتى؛ پس اگر ایشان را با طبایع 

صورت نبندد چه  شانایشان گذارند تعاون ای
لّ ب همه را بنده خود گرداند و حریص همه متغ

مقتنیات خود را خواهد و چون تنازع در میان افتد 
 ،ی)طوس« بافناء و افساد یکدیگر مشغول شوند

الطبائع إلى التعّدي و : »یی(. عالمه طباطبا211: 1413
« تخصيص المنافع بنفسها و مزاحمة غيرها مجبولة

 (. 192ـ193: 1999 ،یی)طباطبا
ما  ینید انیشوایاز پ شدهتیروا ثیحادا یبرخ

مطلب داللت دارند )تمیمى آمدى،  نیبر ا زین
و  138/ 11: 1418؛ نورى، 149و  127: 1411
منقول  ثی(، ازجمله حد247: 1385؛ طبرسى، 324

ُدوا »)ص(:  الّلهاز رسول ير  و جاه  عل  الخ  ُفوا ف  لَّ ك  ت 
رَّ م   ؛ فإنَّ الشَّ يه  ُكم عل  يه  االنساُن  طبوعٌ نفوس  )ورّام،  3«عل 

بشر  عتیدر مورد طب زی(. مالصدرا ن121/ 2: 1411
و طبائع أکثر الناس مجبولۀ على »دارد:  ینظر نیچن

 العدول عن منهج الحقّ و االنحراف عن سنن العدل
ُكوُر »کما أشار الیه بقوله:  ي  الشَّ باد  ْن ع  يٌل م  ل 

)سبأ/ « و  ق 
لما جبل عليه كل »(؛ 275/ 1: 1366)مالصدرا، (« 13

أحد من أنه يشتهي لما يحتاج إليه و يغضب على من 
 (. 361: 1361؛ همو، 488: 1354)همو،  «يزاحمه

 یعی. وض  طب7ـ5
ها در است که انسان یتیحالت و وضع یعیطب وضع

 گریکدیبا  یآن از جهت قدرت و سلطه اجتماع

در مطلق برخوردارند.  یاز آزاد رونیبرابرند و ازا
و عقل  یعیآنها از مواهب طب یحالت برخوردار نیا
 چیه یافراد تحت لوا یجمع یاست و زندگ کسانی

 یعی(. در وضع طب79: 1388)الک،  ستین یحکومت
/ 3: 1396وجود ندارد )کلوسکو،  یاسیس ییفرمانروا

 ند،یگو یعیطب تیرا وضع تیوضع نی(. ا214
 تیها در آن تنها تحت حاکمانسان یچراکه زندگ

انسان است.  عتی( و طب231)همان:  یعیقانون طب
است، نه  یفرض یطیو شرا تیوضع یعیوضع طب
که  استنیبحث سخن در ا نی. در ایخیلزوماً تار

 چیهیها خودشان باشند و خودشان، بانسان اگر
قدرت، حکومت و قانون  برتر و  ،یقرارداد اجتماع

به  آنها یجمع یزندگ طیشرا نیقاهر، در ا یروین
 یتیو بر اجتماع آنها چه وضع گذردیچه نحو م

بحث،  نیصلح؟ ا ایجنگ  تیحاکم است؟ وضع
 چیاست که، بنا بر فرض، ه یطیچون در مورد شرا

و  الیام ازها،یو فقط انسان است و ن ستین ینونقا
و  شودیانسان مربوط م عتیعملکردش، به بحث طب

ثر ا شودیم دهیبشر برگز عتیکه در باب طب ینظر
دارد. سپس هر  یو یعیوضع طب نییدر تع میمستق

در درک ما از منشأ  ،یعیدر مورد وضع طب یدگاهید
 یتنقانون و عدالت  مب ،یاسیقدرت س یو چگونگ

 بر قانون مؤثر است. 
هابز معتقد است وضع  ،یاسیس لسوفانیف نیب از

 :Hobbes, 1651است ) یجنگ تیبشر وضع یعیطب

: 1381؛ همپتن، 189و  158: 1381؛ هابز: 77-78
 یاسیس لسوفیف گریجان الک، د ،یی(. از سو85
 ,Locke) داندیبشر م یعیصلح را وضع طب ،یغرب

: 1381؛ همپتن، 81ـ 81: 1388؛ الک، 271 :1988
ها از جهت قدرت (. هابز معتقد است انسان115
در همه  رونیبرابرند. ازا گریکدیبا  یو عقل یبدن
ها به اهداف و خواسته یابیستد دیام کسان،یبه 
اگر چند نفر خواهان  نیو بنابرا دیآیوجود مبه
را نداشته باشد تا همه  تیقابل نیباشند که ا یزیچ
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 یریو درگ نزاعو  یاز آن بهره برند، کار به دشمن
ها جنگ است و انسان ی. پس الزمه برابرانجامدیم

 درنیقرار نگ یعموم یکه افراد تحت قدرت یتا زمان
علت که همه را در حالت ترس از مجازات، به

 یجنگ تینگه دارد، وضع گران،یتجاوز به حدود د
ها حاکم است؛ جنگ همه بر ضد انسان یبر زندگ

جنگ بالفعل  زوماًهمه. مقصود هابز از جنگ، ل
بلکه احتمال وقوع جنگ و عدم احساس  ستین

 گر،یکدیبا  یحاصل از حس رقابت و دشمن ت  یامن
 ,Hobbesاست ) یهابز کاف یحقق وضع جنگت یبرا

در  نی(. بنابرا156ـ157: 1381؛ هابز: 76-78 :1651
 ی شگیرقابت هم ،یمدن تیخارج از وضع

 است.  مها حاکانسان یبر زندگ یاگونهجنگ
در جامعه حاکم  یقدرت کهیمنظر هابز هنگام از

 یهاو خواست الیام یقهر جهینت ینباشد، وضع جنگ
)اصول  یایعیطب نیقوان رایسان است، زان یعیطب

 یو مهربان ی( مانند عدالت، انصاف، فروتنیایاخالق
هاست ما انسان یعیطب الیاحساسات و ام ریمغا

(Hobbes, 1651: 103 ،189: 1381؛ هابز .) 
 ،یها در آزاددر برابر دانستن انسان زین الک

از  یو برخوردار گرانیبه سلطه بر د لیقدرت و م
نواست و معتقد است انسان با هابز هم ،یعیب طبمواه

است.  عتیطب تیتنها تحت حاکم یعیطب تیدر وضع
 عتیاست که طب دگاهید نیبا هابز در ا یاما تفاوت و

بهره « عقل»به نام  یایعیاداره امور از قانون طب یبرا
عقل به «. قانون متعهدند نیها به اانسان»و  بردیم

همه آنها مستقل و آزادند، با هم که  آموزدیها مانسان
زدن به جان، مال،  بیحق آس کسچیبرابرند و ه

و  دهیهمه آفر رایرا ندارد؛ ز گرانید یسالمت و آزاد
توانا و خردمندند. هدف قانون  یدگاریبنده آفر

صلح  یها به آن ملتزمند، بقا)خرد(، که انسان عتیطب
 :Locke, 1988ها و حفظ نوع بشر است )انسان انیم

(. پس از نگاه الک 81ـ81: 1388؛ الک، 271-272
 یوضع به دست اعضا نیبشر، اگر ا یعیطب تیوضع

صلح  تیجامعه بر هم نخورد، وضع یرعقالنیغ
 (. 115: 1381خواهد بود )همپتن، 

مالصدرا در باب  نانهیبدب دگاهیتوجه به د با
آنچه در مقدمه سوم از  ژه،یوبشر و، به عتیطب

و  یجبلّ یوخوخلق»صدرا آمد که  عدالت هینظر
 یزیکه خواستار هر آن چ استنیا یثابت هر انسان

با هر آنچه مانع  رونیدارد و ازا ازیاست که به آن ن
آن است شود، با  یکه در پ یزیبه چ اشیابیدست

جنگ و  جهیدرنت کند؛یقوه خشم خود برخورد م
 توانیصراحت مبه ؛«ردیگیجامعه را فرام یریدرگ

بشر،  نیو نخست یعیوضع طب یو دیگفت که از د
 ینکته ضرور نیجنگ است. توجه به ا تیوضع

 دگاهیاست که وجه اشتراک صدرا با هابز از د
و  نیدانستن وضع نخست یفقط در جنگ سنده،ینو
 ستیمعنا ن نیلزوماً به ا نیانسان است و ا یعیطب

لزوماً از  لسوفیوضع در نظر هر دو ف نیکه ا
 برخوردار باشد.  یکسانی یهایژگیوو  لیتحل

 بالطب   تی. مدن9ـ5
بالطبع بودن انسان را  یمدن یفالسفه اسالم عموم

آن اختالف وجود دارد. در  ریاما در تفس اندرفتهیپذ
بالطبع بودن انسان به چه معناست،  یمدن نکهیا

انسان  نکهیارائه داد. اول ا توانیم ریکم دو تفسدست
 یبه زندگ یو جبلّ  یدرون شی، گرااوالً و بالذات

 یدارد و جامعه انسان تماعسر بردن در اجو به یجمع
 یاجتماع نیگرفته است. افراد چنشکل لیدل نیهمبه

خاص  فهیوظ کیکه هر  کرندیپ کی یمانند اعضا
 دهندیآن را انجام م یزیغر یاگونهخود را دارند و به

 زیچچیه ریتفس نی(. بنا بر ا119: 1372 ،ی)مطهر
او به  شیانسان، گرا نیب گری( دش  ی)مفهوم و گرا

و  ستیواسطه ن یجامعه انسان یریگو شکل جتماعا
او به بقا،  لیانسان به اجتماع مانند م لیم جهتنیازا

. واسطهیو ب لیاص ،یاّول یلیکمال و سعادت است؛ م
عسل و  یزنبورها یاجتماع یزندگ یریگشکل
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معتقد است  یمطهر نوع است. نیمورچگان از ا
 )همانجا(.  ستیبالطبع ن یمعنا مدن نیانسان قطعاً به ا

 یاست که اجتماعآن گرید ریمقابل، تفس در
 یو زندگ ستین یو ییابتدا شیبودن انسان گرا

و هدف انسان و انتخاب  تیاز ابتدا غا یاجتماع
 ای شیبلکه گرا ستین اشیاول ی اریاخت
به اجتماع،  شیگراانسان و  نیب گرید ییهاشیگرا
 یجامعه انسان لیو تشک یاجتماع یزندگ رشیپذ

 یبه بقا دارد ول لیاوالً و بالذات م انساناند. واسطه
 یازهایاز پس  برآوردن ن تواندینم ییتنهابه
 لی. تمادیهستند، برآ یو یکه الزمه بقا اش،هیاول
 داردیرا وام یانسان به بقا و دیشد یو درون یذات

دارد،  ازیراستا به آن ن نیکه در ا یزیچکه از هر 
. انسان کندخود را حفظ  تیبهره برد تا موجود

بقا عالوه بر جمادات، نباتات و  یکه برا ندیبیم
 ازین نیاست. ا ازمندین زینوعانش نبه هم وانات،یح

مانند انس و  ،یرمادیو غ یماد یازهایاعم از ن
 شیگرا گریکدیها به انسان رونیمحبت، است. ازا

 یزندگ یصورت اجتماعکه به رندیپذیو م ابندییم
حال  نی. در اردیگیشکل م معهجا جهیکنند و درنت

و  رندیپذیناچار مرا به یاجتماع یها زندگانسان
؛ 928/ 2: 1367)افالطون،  دهندیم تیبه آن رضا

؛ همو، 112: 1995 ،ی؛ فاراب2ـ5: 1364ارسطو، 
: 1381؛ همو، 279ـ281: 1375 نا،یس؛ ابن45: 1415
 ،ی؛ شهرزور718ـ719: 1364؛ همو، 356ـ357

؛ 215ـ211: 1413 ،ی؛ طوس519ـ511: 1383
: 1361؛ همو، 488ـ491: 1354مالصدرا، 

 ،یی؛ طباطبا56ـ57: 1363؛ همو، 359ـ361
؛ 144ـ145ب: 1387؛ همو، 129ـ133الف: 1387
 (. 261/ 11؛ همان: 117/ 2: 1391همو، 
را  یبالطبع آدم تیدوم از مدن ریتفس صدرا

 هینکته از مقدمات اول و دوم  نظر نی. اردیپذیم
او در  ن،ی. افزون بر اشودیم دهیفهم یعدالت و

با  ند؛یگزیرا برم ریتفس نیا یروشنبه بیالغ حیمفات

 رکنندگانیاز منازل س یمنزل ای. دن1که:  انیب نیا
. 3 است؛ ریس نی. بدن مرکب ا2خداست؛  یسوبه

منزل و  ریرساندن سفر، تدب انیپا در به قیالزمه توف
 ری( متوقف بر تدبایمنزل )دن ری. تدب4مرکب است؛ 

بدن بدون غذا ممکن  ری. تدب5مرکب )بدن( است؛ 
است که جز  یدر گرو اسباب زیغذا ن هی. ته6 ست؛ین

)مالصدرا،  شودیبا تمدن و اجتماع فراهم نم
ص در گرو شخ ی(. چون بقا57ـ76: 1363

 ست؛یغذا جز در اجتماع ممکن ن دیغذاست و تول
 دارد. پس ازیخود به اجتماع ن یپس شخص در بقا

إن  لیلهذا ق»که:  کندیم حیصدرا تصر ان،یب نیاز ا
 (.57)همان: « بالطبع یاالنسان مدن

بالطبع انسان به  تیمدن ن،یاز نگاه صدرالمتأله پس
است. تنها  اتیه حادام یبه اجتماع برا یو ازین یمعنا

در  یو دگاهیبالطبع با د تیصدرا از مدن ریتفس نیا
 کیسازگار است. هر یعیبشر و وضع طب عتیباب طب

خاص  ریبالطبع انسان، تأث تیاز مدن ریدو تفس نیاز ا
ت رابطه انسان و اجتماع و یخود را در شناخت ماه

اجتماع دارد. شناخت  یریگشکل یچگونگ ،یریتعببه
ما را  زیانسان ن یجامعه از سو یریگلشک یچگونگ

عدل و ظلم در جامعه  شیدایپ یبه فهم چگونگ
 (. 927/ 2: 1367)افالطون،  شودیرهنمون م

بالطبع انسان، که  تیاول از مدن ریاساس تفس بر
مانند  یاجتماع یانسان به زندگ شیدر آن گرا

انسان به  لیزنبور عسل و مورچه است، م شیگرا
است؛  یرارادیو غ یجبر یاجتماع یجامعه و زندگ

دارد که نه  ینیمع گاهیجا ناًیدر جامعه تکو یهرکس
آن است و بدون  رییتغ یاست و نه در پ ریرپذییتغ
 ،ینوعو به یاو چاره نیگزیجا چیهیب ر،یتدب
. در دهدیخاص را در جامعه انجام م یجبر، کاربه
به وضع  دهدیرخ نم یصورت چون نزاع نیا

 ،ی)مطهر ستین یازیعدالت ن نیهمچنقانون و 
بهتر، عدالت جبرًا  دیشا یریتعببه ای(. 121: 1372

 یراالزم ب یهادر جامعه حاکم است و قانون
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به انسان الهام شده  ،ینیچننیا ی  اجتماع یزندگ
گونه که در جامعه زنبورها و مورچگان است؛ همان

اساس،  نیاست. بر ا نی( چن81: 1397 لسون،ی)و
 نکهیا ای ستیبه عدالت ن یازین ای یامعه انساندر ج

 نیو محقق است. ا یعدالت قهراً در جامعه جار
در مورد  دونیاز ا کیچیاست که ه یدر حال

 یا. هم در هر جامعهستیصادق ن یجوامع انسان
در  اناًیو هم اگر اح شودیم ازیبه عدالت احساس ن

 یصورت قهرعدالت برقرار شده، هرگز به ییجا
 نبوده بلکه با تالش فراوان محقق شده است.

 ،یجبر یمعنابه ،یزیارزشمند غر یهاتیمز از
و  یریپذتیها، تربانسان یاجتماع ینبودن زندگ

است. تنها در  انسان«  یریپذجامعه»اصطالح، به
 اریو اخت یاست که انسان در پرتو آزاد صورتنیا
کمال  ریو تالش، در مس یزیربا برنامه تواندیم

اما زنبورها و مورچگان  د؛یمایمطلوب خود راه بپ
اند و کرده یشکل زندگ نیهمهاست که بهقرن

روش  زین گریتا هزاران سال د رسدینظر نمبه
 کند.  رییآنها تغ یزندگ

بالطبع انسان از سر اضطرار و  تیاگر مدن اما
 یباشد، عدالت اجتماع ازین یانتخاب از رو کی

که انسان  شودیبر قانون م یمبتن و یقرارداد یامر
از  یریجلوگ یبرا ،یناچار یو از رو ازیاز سر ن

گونه که در مقدمه . همانآوردیم یظلم، به آن رو
صدرا در باب عدالت  دگاهیپنجم و ششم د

 زیو ن« بر قانون بودن عدالت یمبتن»به  یگذشت، و
و  کندیم حیآن تصر یصور یهایژگیو یبرخ

که توان تحقق عدالت  داندیم یانونقانون شرع را ق
؛ 488ـ491: 1354را در جامعه دارد )مالصدرا، 

(. در ادامه به بحث عدالت 359ـ361: 1361همو، 
 . میپردازیو قانون )قرارداد( از منظر صدرا م

 مالصدرا  یاسیس شهیعدالت در اند گاهی. جا7
عنوان عدالت به ایکه آ استنیپرسش ا نجایا در

ارزش بالذات  ،یاسیس ـ یاجتماع لتیفض کی
 د،یسوره حد 25 هیآ لیبالعرض؟ صدرا ذ ایدارد 

 یهم به عدالت اجتماع ،«زانیم»در باب علت نزول 
)ابزار  زانی. میو هم به عدالت فرد کندیاشاره م

نازل شده  نیا یبرا یسنجش( از جهت اجتماع
است که مردم باهم تعامل عادالنه داشته باشند و 

 یرا برا زانی)ع( م لیکه جبرئ تیروا نین ابا آورد
به قومت فرمان بده با »نوح )ع( آورد و به او گفت: 

 ،ی، درواقع به عدالت اقتصاد«وزن کنند نیا
. کندیاشاره م ،یاز عدالت اجتماع یعنوان مصداقبه

عدالت را حاصل امتزاج سه  زین یاو از جهت فرد
 فیحکمت، شجاعت و عفت تعر یاخالق لتیفض

 هیتشب می. در ادامه عدالت را به صراط مستقکندیم
 میچنانکه صراط مستقکه هم جهتنیازا کند،یم

 یبلکه مقصود اصل ستین ییو نها یمقصود اصل
به آن  ریمس یاست که انسان بعد از ط یزیآن چ

به  دنیرس یاست برا یریمس زیعدالت ن رسد،یم
که معرفت حق متعال  یو مقصود اصل یقیکمال حق

که نفس را کامل  یو صفات و افعالش است؛ معرفت
(. 284و  273ـ274/ 6: 1366)مالصدرا،  کندیم

و  تیمالصدرا عدالت غا یپس در منظومه فکر
نکته را با کمک مقدمات  نی. استین ییهدف نها

 کرد.  انیل بیگونه ذبه توانیعدالت صدرا م هینظر
و فرد به سعادت  دنیرس نیمنظر صدرالمتأله از

: 1381است )همو،  نیانسان و د ییکمال هدف غا
 ی(. سعادت هنگام284/ 6: 1366؛ همو، 164ـ162

چهار امر حاصل شود: بقا،  نیکه ا شودیحاصل م
معنا را نعمت  نیسعادت  به ا یسُرور، علم و غنا. و

داند که یم یتی( و غا125/ 1: 1366)همو،  یقیحق
 یبراآن  ریغ یزیاست و هر چ یمطلوب ذات

(. از 128)همان:  شودیبه آن خواسته م افتنیدست
که  شودیم جهینت 6و  5، 4 یهااز مقدمه ،ییسو
حفظ جامعه و صالح و سالمتش به عدالت  یبرا

است و آنچه عدالت را در جامعه محقق  ازین
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 اظاز لح نید نیقانون شرع است. بنابرا سازد،یم
شده  عیبسط عدالت در جامعه تشر یبرا ،یاجتماع

 ییو غا یهدف اصل زیاست. اما چون خود  جامعه ن
سعادت فرد است و جامعه  تیبلکه غا ست،ین

سعادت است، پس  ریمس یبستر و شرط الزم  ط
و قد »است:  یو ابزار یآل یهدف یعدالت اجتماع

أشرنا إلى أن فضیلۀ العدالۀ لیست فضیلۀ حقیقیۀ 
ؤدی و خیرا حقیقیا بل هی طریق مستقیم ی إلنسانل

إلى الکمال و الخیر الحقیقیین، فال بدّ من جوازها 
حتى تصل النفس إلى کعبۀ المقصود، و یتنعّم 

 (. 286/ 6)همان: « بالنعیم و مجاورۀ المعبود

 عدالت ییمحتوا اری. مع9
که در پژوهش در باب عدالت  ییهااز بحث یکی
که تحقق عدالت به  استنیبه آن پرداخت ا دیبا
 ای زیو چه چ فتدیب دیبا یاتفاق است؟ چه یزیچ
در جامعه محقق شود تا گفته شود  دیبا ییزهایچ

 ،یزیعدالت در جامعه برپاشده است؟ افراد به چ
به آنها داده شود،  ایچه مقدار و چگونه برسند 

 ییهاعدالت در مورد آنها محقق شده است؟ بحث
عدالت نام  «ییمحتوا» یهادست، بحث نیاز ا

 یهافیمشهور از عدالت تعر یهافیدارند. تعر
پر  ییبا محتوا دیکه با یته یمانند ظرف اند،«یقالب»

 جهینت کیشوند تا پژوهش در باب عدالت به 
 و کارآمد برسد.  یرفتنیپذ ینظر

که  یدست آمد که عدالتبه 6و  5مقدمه  از
است تا اصل جامعه حفظ شود و در  ازیمورد ن

راه سعادت و  نمودیپ یبرا« بستر مناسب» تیوضع
 یافتیکمال قرار داشته باشد، در پرتو قانون دست

 یژگیو نیاست. صدرا قانون شرع را واجد ا
عدالت در  یمحتوا یاز نظر و نی. بنابراداندیم

 یو اجرا کندیم نیرا قانون اسالم تأم تماعسطح اج
تحقق عدالت  یدرست و کامل قانون اسالم مساو

 نیاست در قوان در جامعه است. آنچه عادالنه

 عتیشر یاسالم لحاظ شده است و صرف اجرا
 روستنیضامن تحقق عدالت در جامعه است. ازا

 قیحقا یدر فلسفه اسالم»اند: نوشته یکه برخ
کشف  یانیعدالت از منابع وح لهو ازجم یاخالق

 (. 91: 1393 ،ی)طوس «شوندیم

 یبودن عدالت اجتماع ی. قرارداد9
به  یچون طبع آدم ،ییصدرا یاساس مبان بر

 لیتما ،یمتیخود به هر ق یبرا زیچخواستن همه
ها انسان انیم نیو نخست یعیطب تیدارد؛ وضع

بالطبع  تیمدن رونیاست و ازا یجنگ تیوضع
 ازین یباالضطرار و از رو تیمدن یمعنابه زیانسان ن

به قانون و  شیکه گرا میدید ،یخواهد بود. از طرف
 یعنی ،یبر آن فطر ینآن و عدالت مبت رشیپذ

 ست،یانسان ن یی ابتدا ی و کشش درون لیحاصل م
 لیاز تحل نیاست. همچن یناچار یبلکه از رو

که انسان  دیآی، برم5خصوص مقدمه صدرا، به
سلسله مخاطرات، با عقل و  کیاز  زیپره یبرا

 بردیم یاستدالل به لزوم تحقق عدالت در جامعه پ
ناآگاهانه  ،یریبه تعب ینانوشته و حت قرارداد کیو 
به  شیها را به گراانسان ،ی( اجتماعی خیرتاری)غ

 . داردیآن وام رشیو پذ یعدالت اجتماع
 کهاستنیا دیآیدست ممطالب به نیاز ا آنچه

و  یاعتبار یاز نگاه صدرا امر یعدالت اجتماع
است و تحقق آن در جامعه تنها با  یقرارداد

با  دیبا رونی. ازارددگیممکن م یقرارداد اجتماع
درست آنها  یکه اجرا ،ینیقوان یوضع و اجرا

متضمن تحقق عدالت است، آن را در جامعه محقق 
به  ازین یاساس تحقق عدالت اجتماع نی. بر ادکر

آن قانون  ضیتبعیدرست و ب یقانون عادالنه، اجرا
 زیآمتیالزام موفق یبرا ییکارهاکار بردن راهو به

 آن قانون دارد.  تیو رعا شریهمگان به پذ
 نیبر ا ایکه آ دیآ شیپرسش پ نیاکنون ا دیشا

 یتیگفت طبق نظر صدرا عدالت واقع توانیاساس م
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آن را  تیجز قرارداد ندارد و قانون و قرارداد ماه
تنها حسن و  زیحسن و ارزش آن ن ایآ دهد؟یشکل م

پرداختن به  یاست؟ برا یو قرارداد یاعتبار یارزش
موضوع را از  دپرسش، ابتدا الزم است چن نیپاسخ ا

عدالت؛  یستیو چ تی: اول( ماهمیکن کیهم تفک
عادالنه و »عدالت و  یدوم( حسن و ارزشمند

تحقق  یبرا یسازنهیامور؛ سوم( زم« بودن   رعادالنهیغ
 ای یعیبه آن. طب یعدالت در جامعه و الزام عمل

ر مورد د توانیبودن عدالت را م یو قرارداد یاعتبار
 مورد بحث قرار داد.  وعسه موض نیاز ا کیهر 

مالصدرا در باب  دگاهیکه د استنیا نکته
بودن عدالت مربوط به مقام سوم است؛  یقرارداد

است  یصرفًا راه یتوافق و قرارداد عموم یعنی
الزام عموم افراد جامعه به تن دادن به عدالت،  یبرا

مستقل  و ینیع یو ارزش تیعدالت ماه نکهینه ا
 ا،عدالت صدر هینظر 5بنا بر مقدمه  رایندارد، ز

بهره برد که  یاز قانون دیداشتن جامعه سالم با یبرا
مند بودن، )ضابطه گفتهشیگانه پسه یهایژگیو

موافق طبع بودن و مورد قبول و مراجعه عموم 
در  یقانون نیتا بر اساس چن»بودن( را داشته باشد 

با »سخن که  نیالزمه ا«. جامعه به عدل حکم شود
که آن قانون از  استنیا« حکم به عدل شود یقانون

مستقل،  یعدالت امر یعنی نیعادالنه باشد و ا شیپ
با  دیقانون با یاست که محتوا معلومشیو ازپ ینیع

از منظر صدرا ارزش  نیچنآن هماهنگ باشد. هم
. 1بلکه  ست؛یبر قرارداد ن یصرفًا مبتن زیعدالت ن
حسن است چون مقدمه سعادت انسان عدالت 
 تواندیاست چون نم ینیع ی. سعادت امر2است؛ 

باشد و انسان و جامعه  یهر نوع فکر و فعل جهینت
هر جهت، به یو بار یبخواهدل یبا عملکرد

به سعادت را داشته باشد؛  دنیتوقع رس تواندینم
است؛  ینیخود ع ،ینیع یامر ی . مقدمه ضرور3

 یاست که ارزش یو واقع ینیع یپس عدالت امر
 . یبا ارزش نسب یاعتبار یو ثابت دارد نه امر ینیع

 یو اعتداا فرد ی. عدالت اجتماع1
 یجامعه و بدن سالم و کامل تناظر نیب صدرا

 می(. با تعم491: 1354)مالصدرا،  کندیبرقرار م
تناظر به انسان )اعم از جسم و روح(، که از  نیا

 ی  و اعتدال فرد یت اجتماععدال نیلوازمش تناظر ب
 توانیانسان در هر دو حوزه جسم و روان است، م

در  هکم سه نکتدست ،یو دگاهید نیبر اساس ا
 برداشت کرد:  یباب عدالت اجتماع

( همچنانکه تحقق ملکه عدالت در نفس بر الف
است،  یمبتن یعهده خود انسان است و بر تالش و

الم )نظام ع یدر نظام کل یتحقق عدالت اجتماع
افراد جامعه است و تنها با تالش  فهیوظ زیاحسن( ن

  شود؛یآنها محقق م
إذا قام العدل خدمت : »سدینوی( مالصدرا مب

الشهوات للعقول و إذا قام الجور خدمت العقول 
سخن  نی(. بر اساس ا367: 1361)همو، « للشهوات

 جهیرا نشانه و بلکه نت تیعقالن طرهیس توانیم
 دالت در جامعه دانست؛ استقرار ع

انسان  یبقا یگونه که اعتدال برا( همانج
انسان تحقق  تیاست و بدون آن انسان یضرور

 زی(، جامعه ن288ـ289/ 6: 1366)همو،  ابدیینم
رفتن عدالت  نیو از ب ابدییبدون عدالت قوام نم

 شودیآن موجب م یریگدر جامعه پس از شکل
خود  یقیکرد حقکم کاردست ای تیجامعه موجود

انسان به  یابیدست یمناسب بودن برا ستررا، که ب
 بدهد.سعادت است، از دست 

 گیری بحث و نتیجه
 م،یپر از افراد عادل داشته باش یااگر جامعه ایآ

 یداشت که در آن عدالت اجتماع میخواه یاجامعه
در  یاکثر یتحقق عدالت فرد ایمحقق است؟ آ

 یقق عدالت اجتماعتح یجامعه شرط الزم و کاف
 نکهیصدرا با گفتن ا ایدر سطح جامعه است؟ گو

 کند،یم نیو تضم نیعدالت را تأم یمحتوا نید
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 نهیمد سیصفات رئ انیراحت شده و با ب الشیخ
( که چند مورد از آنها 492ـ494: 1354)همو، 

 یبرا یراه یاست، تنها در پ یمربوط به عدالت و
و ظاهرًا گمان  است عتیشر نیدرست قوان یاجرا

فرد عادل برابر با تحقق عدالت در  تیحاکم کندیم
 دیشا یعدالت فرد کهیسطح جامعه است، درحال

 یالزم تحقق عدالت در اجتماع باشد ول شرط
 ی. تحقق عدالت اجتماعستین یهرگز شرط کاف

جامعه،  قیدرست، شناخت دق ینظر یبه مبان
 یبستگبرنامه  قیدق یمناسب و اجرا یزیربرنامه

از افراد عادل به ساختار  شیکه ب یزیدارد؛ چ
 یاجامعه دیاست. شا ازمندیدرست و عادالنه ن

در آن از عدالت  یداشته باشد ول ادلهزاران فرد ع
مملو از عدالت  یانباشد، اما جامعه یخبر یاجتماع
گونه که عادل، آن یفرد آنکهیباشد ب یاجتماع

 افتی، در آن است یمدنظر اسالم و اخالق اسالم
 جیرا یاست که عدالت اجتماع یدر حال نیشود. ا

 در آن جامعه مطلوب اسالم است. 
عمده تفاوت نوع بحث صدرا از عدالت  علت

باشد  نیا دیشا دیدوران جد یهابا بحث ییمحتوا
که در دوران گذشته به نقش مهم ساختار درست در 

نبرده بودند و  یتحقق عدالت در سطح جامعه پ
استقرار عدالت  یت فرمانروا و عامالنش را براعدال

تا  ود،خ دگاهید نی. البته ادانستندیم یکاف یاجتماع
 یباشد که ساختارها نیمعلول ا دیشا ،یحد

 دیدر دوران گذشته نسبت دوران جد یاجتماع
که در اثر  ،یدگیچیحد از پ نیا یبود و دارا طیبس

 یعها موضوآن نفس جامعه، نهادها و ساختار آن
 رند،یگیقرار م یاسیس یهاپژوهش یمستقل برا
ق یدرست، شناخت دق ینظر یمبان نینبود. بنابرا

برنامه  قیدق یمناسب و اجرا یزیرجامعه، برنامه
 دارند.  یدر تحقق عدالت اجتماع ینقش اساس

 یعدالت صدرا سه مبنا برا هینظر یواکاو از
خودخواه  عتیطب»دست آمد: به یعدالت و هینظر

 اجیباالحت یمدن»و  «یجنگ ییابتدا تیوضع»؛ «شرب
ارزش  یبودن انسان. عدالت اجتماع« و االضطرار

 یی  هدف غا ی بالعرض و متوسط دارد و از ابزارها
رساندن انسان به کمال و سعادت،  یعنی ن،ید
راه تحقق عدالت در جامعه  نیبهتر رونی. ازاستا

 است.  عتیعمل به شر
 انهیقراردادگرا یهاهیظرصدرا در زمره ن هینظر

 یامروز ازیبا ن اسیدر ق هینظر نی. اردیگیم یجا
جامع و کارآمد در حوزه عدالت  یاهیبه نظر
به نقش ساختار  نکهیا یکیکم دو نقص دارد؛ دست

 گریدر تحقق عدالت در جامعه توجه ندارد و د
 درپژوهانه مهم عدالت یهااز پرسش یبخش نکهیا

 یهابا تالش رسدی. به نظر مابدیینم یآن پاسخ
عصر باشد،  نیا یازهاینو که ناظر به ن یفلسف

 دو خأل را پر کرد. نیا توانیم
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