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Abstract
General Justice is a virtue that leads people to the community order and goods
through which they can achieve well-being. This article explains the theory of
general justice from the perspective of Aquinas and examines the common
good and its role as the subject of general justice in directing and regulating
the law. Aquinas counts general justice with the influence of Aristotle and
Christian theology as a general virtue that has a particular subject, i.e., the
common good. General Justice is the same as virtue which is the same in
substance but different in concept. The theory of general justice according to
Aquinas is both a kind of legal debt that obliges a person to obey the law and a
kind of moral debt that obliges a person to observe the virtue of moral virtue.
Aquinas’ theory of general justice finds meaning in societies that meet the
criterion of general justice if the ruler formulates a positive law according to
divine law and natural law. Thus this theory ultimately depends on the
intentions of the ruler and the type of government that lead individuals to a
common good in society and well-being.
The purpose of this article is to explain the theory of general justice from
the perspective of Aquinas and to examine the common good and its role as
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the subject of general justice in the regulation of law. To achieve goods, we
can consider three types of command in the community, which correspond to
three types of justice. One commands the components among themselves;
another commands the whole to the components and command the
components to the whole. Commutative justice is a virtue that regulates the
goods of the components among themselves. Distributive justice is a virtue
that regulates the goods of the whole into its components. Finally, general
justice regulates the goods of the components into the goods of the whole.
General Justice is more important than these two virtues of justice because
the subject of general justice is the common good. The common good is a
kind of order that is necessary for human society so that human beings can
achieve their moral, political, and legal goals. The virtues that are private to
the individual when they occur in society are directed to the common good
through general justice; therefore, general justice is a general virtue. In
Aquinas’s works can find different interpretations of general justice being a
general virtue.
In this article, it is shown that Aquinas’ theory of general justice finds
meaning in societies that meet the criterion of general justice if the ruler
formulates a positive law according to divine law and natural law. When the
rulers and the government are properly instructed to act according to the
principles of this society, both the government and the rulers achieve their
goal of common good and well-being. When we consider God’s
commandments to be the criterion of the common good, then the ruler must
be able to interpret the divine law correctly.

Keywords
Aquinas, Aristotle, General Justice, Common Good, Legal Debt, Moral Debt,
Well-being.

عدالت عام د دیدگاه توماس آ روئیناس
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بررسی و تبیین نظریه عدالت عام در دیدگاه توماس آکوئیناس
ّ
عبدالله عابدیفر  ׀ محسن جوادی
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چکیده

عدالت عام فضیلتی است ره افتاد ا به نظم و خیتات جمعی دعوت میرند تا بهوسیله آن به سعادت بتسند .مقالکۀ
ِ
عدالت عام و خیکت مشکتت و نقکش آن د جهکتدهکی و تنظکیم قکانون از دیکدگاه
یۀ
نظت
یین
تب
و
ی
س
بت
به
حاضت
ِ
عدالت عام ا فضیلتی عام میدانکد
توماس آروئیناس میپتدازد .آروئیناس  -با تیسی از ا سطو و الهیات مسیحی -
ِ
عدالت عام همان فضیلت است ره از جهت محتوا و جکوهت
ره دا ای موضو خاص ،یعنی «خیت مشتت » است.
ِ
ْ
ٔ
عدالت عام د آروئینکاس هکم بکهنکوعی
با فضیلت یکسان و از جهت مههوم یا صو ت با آن متهاوت است .نظتیه
ِ
ِدین قانونی(الزام به عایت قانون جامعه) ا فتمان میدهد و هم به نوعی ِدیکن اخالقی(الکزام بکه عایکت فضکیلت
ن
مد نظت آروئیناس د جامعکهای معنکا پیکدا مکیرنکد رکه د آن اگکت
اخالقی) ا د دستو را خود دا د .این نظتیه ِ
ْ
حارم قانون وضعی ا بت اساس قانون الهی و قانون طبیعی د ست تدو ین و تتو یج رند ،معیا این نظتیه ا بکتآو ده
میرند .بنابتاینٔ ،
عدالت عام  -د نهایت  -به قصد حارم و نو حکومتی وابسته است رکه د آن جامعکه د
نظتیه
ِ
جتیان است تا افتاد ا به خیتات مشتترشان هدایت رنند و به سعادت حقیقیشان بتساند.
کلیدواژهها

خیت مشتت ِ ،دین قانونیِ ،دین اخالقی.
توماس آروئیناس ،ا سطو،
ِ
عدالت عام ،سعادتِ ،
 دانشجوی درتتی فلسهه اخالق دانشگاه قم ،قم ،ایتان( .نویسنده مسیول) ׀
׀
 استاد گتوه فلسهه و رالم اسالمی دانشگاه قم  ،قم ،ایتان.

abdollahabedifar@gmail.com
moh_javadi@yahoo.com

این مقاله مستختج از پایان نامه درتتی شته فلسهه اخالق د دانشگاه قم است ره هنوز دفا نشده است.
ن
عکدالت عکام د دیکدگاه تومکاس آروئینکاس .فصولنامه پژوهشهوای فلسو ی۔کالمی.
🞕 عابدیفت  ،عبدالله؛ جوادی  ،محسن .)۷۷۹۹( .بت سی و تبیکین نظتیک ٔه
ِ
۲۱ ،)8۶( ۲۲۔doi: 10.22091/jptr.2020.5516.2322 .۱۵
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مقدمه

د آثا آروئیناس  -چه د آثا اولیهاش همچون رتا ت سیر جمل و چکه د آثکا ثانویکهاش مثکل رتکا
ت سیر اخالق نیکوماخوس و جامع الهیات  -میتوان بح عدالت ا به طو رلکی یافکت .آروئینکاس د
ٔ
ٔ
فلسکهه
فلسهه ا سکطو و
این رتا ها د مبح عدالت به طو رلی از آبشخو های فکتی زیادی از جمله
ن
واقی ،حقوق ومی و نیز سنت الهیات مسیحی بهته بتده است .د این نوشته هکم سکعی شکده اسکت د
البهالی بح و بهطو ضمنی اشا های به این ستچشمههای فککتی آروئینکاس د بکا عکدالت شکود و
نشان داده شده ره نوآو ی او نسبت به آنها چگونه بوده است.
ٔ
آنچه د این مقاله د پی آنیم بت سی ٔ
عدالت عام د اندیشه آروئیناس اسکت رکه د مقکاالت و
نظتیه
ِ
رتا های فا سی به این مسئله پتداخته نشده اسکت .نکوآو ی ایکن نوشکته ایکن اسکت رکه نگکاه ،تقتیکت و
کدالت عککام داشککته باشککد؛ هککت چنککد د منککابع
صککو تبندی جدیککدی از نوشککته آروئینککاس د مککو د عک ِ
ٔ
اندیشه آروئیناس صو ت گتفته است .د این مقالکه
عدالت عام
انگلیسیزبان تقتیتهای خوبی از مبح
ِ
ٔ
عکدالت عکام ا ائکه
سعی شده است تقتیت آنها ا د نظت داشته باشد ،با این حال تحلیل جدیدی از نظتیه
ِ
رند .د این مقاله سعی شده  -د آثا آروئیناس  -مههوم و مصداق عدالت عام ،موضو و هدف عکدالت
عدالت عام و نسبت آن با فضایل دیگت و نیکز نسکبت آن بکا تکدوین قکانون و د نتیجکه،
عام ،فضیلت بودن
ِ
ٔ
عدالت عام بت سی شود.
نقوت و ضع نظتیه
ِ
عدالت عام ذیل «فضیلت» قتا میگیتد ،بت آن شدیم نخسکت بکه تعتیک و تقسکیمبندی
از آنجا ره
ِ
عدالت عکام ا
فضیلت اشا ه رتده و سپس به واراوی فضیلت عدالت به طو رلی پتداخته و د نهایت نیز
ِ
ره هدف اصلی این نوشته است بت سی رنیم.
تعریف و تقسیمبندی فضیلت

آروئیناس د رتا  -جامع الهیات  -این سؤال ا مطتح میرند ره «آیا فضکیلت ]د ن
سکنت[ بکه د سکتی
تعتی شده است؟» ( .)S. T. I-II, q. 55, a. 4منظو از ن
سنت ،همان تعتی منسو به آگوستین د رتا
هر باب آزاهی اراه 1است ره «فضیلت ریهیت خو نهس است ره ما ا قاد میسازد تا بهطو د سکت و
شایسته زندگی رنیم و نمیتوان آنها ا بهطو بد بهرا گتفت – «فضیلت» چیزی است ره خداونکد د مکا
به وجود آو د؛ بدون اینره خودمان آن ا به وجود آو ده باشیم» ( .)Budziszewski, 2017, p. 3ایکتادی رکه
آروئیناس از این تعتی میگیتد این است رکه ایکن تعتیک از فضکیلت صکتفا فضکیلت الهکام گتفتکه یکا
1. On Freedom of the Will
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لط شده] 1فضایل الهیاتی[ از جانب خداوند ا شامل میشود و فضایلی ره از طتیکا عقکل ،عکادات و
عمل انسانی رسب شدهاند 2،د بت نمیگیتد .او با بت سی اعتتاضات و پاسخهای موجود د این پتسکش،
به این نتیجه می سد ره با افزودن رمی اصکالح و رمک گکتفتن از تعتیک ا سکطو از فضکیلت بکا ایکن
ْ
مضمون ره فضیلت ملکه یا عادت 3یا تمایلی 4است ره بکا عمکل و عکادت رکتدن مکیتکوانیم خودمکان ا
فضیلت رسکبشکده ا نیکز د بکت گیکتد؛ بنکابتاین ،د
پتو ش دهیم .با افزودن این قید به تعتی پیشین،
ِ
ْ
آروئیناس تعتی ا سطو و آگوستین ا بهگونهای با هم تلهیکا مکیرنکد و تقتیکت
اینجا مشاهده میرنیم ره
جدیدی از « ٔ
نظتیه فضیلت» ا ائه میرند.
5
با توجه به این تعتی  ،میتوان تقسیم سهگانه از فضکایل ا بکهدسکت داد :فضکایل اخالقکی (عهکت
متبوط به نقو ٔه شهویه ،شجاعت 6متبوط به نقو ٔه غضبیه و عدالت متبوط به ا اده یا ن
همت) و فضکایل الهیکاتی
(امیدِ ،احسان و عشا) و فضایل عقالنی دا ای دو فعالیتاند :فعالیکت نظکتی (فهکم ،7دانکش یکا علکم 8و
حکمت - 9چه حکمت نظتی و چه حکمت عملی  /فتونسیس )10ره هدف و غایتش سیدن به حقیقکت
است ( .)S. T. I-II, q. 56, a. 3هدف عقل د فعالیت عملیاش (هنت یا صنعت ،)11ساختن یا انجام عمکل
است). (S. T. I-II. q. 56. a. 3; S. T. I-II. q. 57, a. 1-2
د میان فضایل عقلی« ،حکمت» مهمتتین است؛ زیتا هدف آن شناخت علکت نخسکتین یکا علکت
ٰ
اعلی است .د میان فضایل اخالقی ،عدالت مهمتتین به شما می ود؛ زیتا هکدف آن عملککتدی اسکت
ره بهموجب آن ا تباط متقابل افتاد حهکظ میشکود ( .)S. T. I-II. q. 66, a. 4همکانطو رکه سیسکتون 12د
1. Infused
2. acquired
3. habit / habitus

ٔ
واژه انگلیسی « »habitمعنایی بسیا مضیاتت از واژه« »habitusبتای آروینکاس یکا پکیش از آن ،واژه « » hexisبکتای ا سکطو دا د.
همانطو ره آرویناس اشا ه میرند ( ، )ST. I-II. q. 49. a1این رلمات هکم د یونکانی و هکم د التکین ،د نکوعی «داشکتن» /
ٔ
سخاوتمندانه منهتد یا دیگت اعمالی از این دست ی را خاص هستند؛ اما آنچکه آروینکاس و ا سکطو
 havingیشه دا ند :اعمال
د خاطت داشتند ،عبا ت بود از تمایالت پایدا ره شخص طی سالها به آن دست مییابد و این تمایل او ا قاد میسازد تا بکه هکت
طتیقی به احتی عمل رند.)Kerr, 2009, p. 71( .
4. dispositions
5. temperance
6. fortitude
7. understanding
8. science
9. wisdom
10. practical wisdom/ prudential /phronesis
11. art
12. cicero
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رتا هر باب وظایف 1میگوید« :انسان خو و فضیلتمند عمدتا از عدالت و انصافش یاد مکیشکود و
د جایی دیگت میگوید د خشش فضیلت اخالقی د عدالت ظاهت میشکود» ( .)S. T. II-II, q. 58. a3بکه
ِ
بیان آروئیناس ا سطو میگو ید ره «آن فضیلتی مهمتتین است ره سکتایش بیشکتتی د یافکت رنکد؛ زیکتا
فضیلت قد ت انجام دادن خیت است ) .(Rhet. 1از این و ،انسان شجا و انسکان عکادل بیشکتت از دیگکتان
احتتام و افتخا دا ند؛ زیتا انسان شجا  ،شکهامت دا د ،یعنکی «د جنکگ مهیکد اسکت» و انسکان عکادل
عدالت دا د ،یعنی «هم د جنگ و هم د صلح سودمند است» (.)S. T. II-II, q. 66. a4
از میان این سه نو فضایل ،فضایل الهیاتی مهمتکت هسکتند .د نهایکت ،از میکان سکه فضکیلت الهیکاتی،
«احسان» مهمتتین آنها بهشما می ود )« .(S. T. II-II, q. 23, a8.احسان» بهعنوان «ماد و صو ت تمکام
فضایل» مهمتتین فضیلت د میان همه فضایل است (.)Drefcinski, 2015, p. 6; S. T. II-II, q. 23, a8
این و پساز ا اشا ه به تعتی  ،تقسیمبندی و اهمیت فضیلت ،وا د مبحک عکدالت مکیشکویم تکا
ببینیم آروئیناس چه تعتیهی و تقسیمبندیای از «عدالت» ا ائه رتده است.
فضیلت عدالت

آروئیناس  -د رتا جامع الهیات  -این سؤال ا مطتح میرند ره آیا تعتی فضکیلت عکدالت بکهعنوان
«خواست دائم و پایدا به اینره حا هت شخصکی ا چنانچکه شایسکته و حکا اوسکت بکه او داده شکود»
تعتی مناسبی اسکت؟  .(S. T, II-II. q. 58, a1) 2او بکا بت سکی اعتکتاضهکا و پاسکخهکای د مکو د ایکن
تعتی  ،به این نتیجه می سد ره میتوان این تعتی ا با رمی اصالح پذیتفت.
نخست ،به تحلیل محتکوای ایکن تعتیک اشکا ه مکیرنیم و د ادامکه ،تعتیک اصکالحی ا مطکتح
میرنیم .او د مو د ٔ
مؤلهه «دادن حا شخص…»  -د تعتی «عدالت»  -میگوید:
فضیلت عدالت آن چیزهایی است ره متبوط به وابا ما با دیگتان اسکت و
موضو مناسب
ِ
ن
3
آنچه حا دیگتان است به او داده شود .همانطو ره قدیس ایزیدو س گهکت ،بکه انسکانی
ْ
عادل گهته میشود ره بهحا دیگتان احتتام میگذا د .همین نکته ا آروئینکاس بکا ن
تیسکی از
سیستون چنین بیان میرند هدف عدالت ایکن اسکت رکه انسکانها د جامعکه و همککا ی
متقابلشان ا حهظ رنند ).)S.T. II-II.q. 58, a.1
1. de officiis
 .2این تعتی ِ عدالت طنینانداز تهکت حقوقدان مشهو قتن سومی وم ،یعنی دومیتیوس اولپیانوس نقل و قکول عبکا تش د رتکا
خالصه قانون مدنی وم است ره یکی از چها بخش ٔ
بدنکه قکانون مکدنی رکه تحکت نظکا ت گکایوس تتبونیکوس  -بکت اسکاس
دستو العمل امپتاتو ژوستینیانوس (یوستینیانوس یا فالویوس ژوستینیانوس) و با هدف تنظیم قانون ومی  -تهیه شده بود.
3. Saint Isidore of Seville
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ْ
د این عبا ت میبینیم ره فضیلت عدالت  -بت خالف فضیلت عهت و شجاعت ره به تنظکیم امیکال فکتد
متبوط است  -معطوف به دیگتی و ٔ
ابطه متقابل با دیگکتی اسکت بکه همکین جهکت ،بحک حکا د آن
ْ
محو یت مییابد و عدالت پاسداشت حا است.
باید به این نکته اشا ه رتد ره آروئیناس و سل او گاهی  -بت سبیل تمثیکل  -د مکو د ٔ
واژه «دیگکتی»
د تعتی عدالت گهتهاند ره تنها متبوط به شخص دیگت نیست ،بلککه ایکن دیگکتی ا میتکوان د د ون
خود فتد یافت ،بدین معنا عدل است ره قلب خون ا به اندام میفتستد و نیز عدل است ره امیال از عقکل
اطاعککت میرنککد .ا سککطو د فصککل یککازدهم از رتککا پککنجم اخووالق نیکوموواخوس ایککن ایککده ا
«عدالت استعا ی» 1نامید« .عدالت استعا ی» د جمهوری افالطون ،حتی بتجستهتت است ره بت تشکابه
بین نهس و شهت متبوط است (.)Budziszewski, 2017, p. 180
د مو د ٔ
مؤلهه «خواست یا ا ٔ
اده پایدا و دائمی» میتوان گهت ره عمل عدالت اوال ،باید متبوط بکه ا اده
ٔ
مؤلهکه «پایکدا ی» 2نشکان ٔ
دهنده بتپکا داشکتن و حهکظ رکتدن
یا خواست د ستی و د ستکا ی باشد و ثانیکا،
ٔ
ٔ
3
ثبات قدم و مداومت د عدالت است.
عدالت د همه زمانها است و مؤلهه «دائمی بودن» هم نشانگت ِ
ْ
بنابتاین ،از نظت آروئیناس ،تعتی ن
سنتی عدالت نسبتا رامل است؛ با دستکا ی انکد میتکوان گهکت
ِ
ره «عدالت» ،عادتی است ره به ٔ
ْ
وسیله آن شخص بهطو پایدا و دائکم میخواهکد حکا هکت رسکی ا بکه او
بدهد» ) .)S. T. II-II. q. 58, a.1این تعتی به تعتی ا سطو از عدالت بسیا نزدی میشود .طبکا تعتیک
ا سطو  -به بیان آروئیناس « -عدالت ،عاداتی است ره به ٔ
وسیله آن ی شخص انتخا میرنکد تکا عادالنکه
فضکیلت عکدالت  -نظکت
عمل رند» ) .)S. T. II-II. q. 58, a.1بنابتاین ،به نظت می سد آروئیناس -د تعتیک ِ
ِ
ا سطو و نظت اولپیانوس - 4حقوقدان ومی  -ا با هم تلهیا رتده و این این تعتی ا ا ائه رتده است.
تقسیمبندی عدالت

آروئیناس  -به تبعیت از ا سطو  -عدالت ا به چند صو ت تقسیم رتد ،یک صکو ت آن ایکن اسکت رکه
عدالت متبوط به حهظ فاه اجتماعی و اقتصادی است ره همان «عدالت خکاص» اسکت .آروئینکاس دو
نو «عدالت خاص» 5ا اشا ه میرنکد رکه عکدالت تکوزیعی 6و عکدالت مبادلکهای ) 7عکدالت تکیدیبی 1و
1. Metaphorica iustitia / metaphorical justice
2. perpetual
3. constant
4.Ulpianus
5. particularis iustitia / particular justice
6. distributive justice
7. commutative justice
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متقابلی )2است .هت دو به دنبال حهظ بتابتی بین اشخاص هستند؛ عدالت توزیعی د مو د ٔ
نحکوه توزیکع
خی کتات و مسککئولیتهای جمعککی (افتخککا ات و شایسککتگی) اسککت رککه بایککد منصککهانه توزیککع شککود.
عدالت مبادلهای ،به دنبال این است به افتاد اطمینان دهند آنچه ختیکد و فکتوش و انجکام رسکب و رکا و
عدالت عام یا قانونی» 3است رکه مکا ا
مسائل ریهتی و جزائی صو ت میگیتد ،منصهانه است و دیگتی « ِ
ملزم میرند آنچه متبوط به خیت مشتت  4است ،مالحظه رنیم .به عبا تی ،همکانطو رکه مکیتکوانیم سکه
فتمان ا د جامعه مالحظه رنیم و سه نو عدالت ا میتوان متناظت با ایکن فتمکان د نظکت گتفکت .یککی
َ
فتمان اجزاء د میان خودشان؛ دیگتی فتمان رل به بخش و فتمکان بخکش بکه رکل اسکت .عکدالت ا بکه
همککین تتتیککب مککیتککوان سککهگانه دانسککت ،عککدالت مبادلککهای اجکزاء ا د بککین خککود هککدایت میرنککد،
عدالت توزیعی رل ا به اجزاء هدایت میرند و ستانجام عدالت قانونی ،اجزاء ا به رکل هکدایت میرنکد
ره د این مقاله بهطو مهصل به قسم سوم ،یعنی «عدالت قانونی» پتداخته میشود ره د واقکع ،خیکتات
اجزاء ا د خیتات رل یا خیت مشتت میبیند.
عدالت عام یا قانونی

ا سطو  -د بخش نخست رتا پنجم اخوالق نیکومواخوس  -وقتکی عکدالت ا بکه عنکوان فضکیلت عکام
عدالت عام مکیپکتدازد و آن ا د رنکا «عکدالت خکاص» قکتا مکیدهکد و آن ا
مالحظه میرند ،به بح
ِ
فضیلتی میداند ره موضو خاصی دا د و اشا ه میرند عملی ره قانون به ما امت مکیرنکد ،عادالنکه اسکت و
ن
مد نظت قانون هدفش حهظ سعادت جامعه است .قانون بتای حهظ سعادت جامعه بکه مکا امکت
عمل عادالنه ِ
میرند ره فضایل دیگت مثل شجاعت و شکیبایی ا بتای خیت باالتت ،یعنی خیت جامعه عایت رنیم.
عکدالت عکام  -از بخکش نخسکت رتکا پکنجم
به نظت می سکد ،تومکاس آروئینکاس  -د مبحک
ِ
اخالق نیکوماخوس ،تیثیت زیادی پذیتفته است؛ هت چند ظاهتا از الهیات مسیحی و نظتیۀ قکانون طبیعکی
ٔ
اندیشکه
واقی نیز هم تیثیتپذیتفته است .نوآو ی آروئیناس هم متبوط به همین تلهیا الهیات مسیحی بکا
ن
ا سطو است .با اینحال ،باید به این نکته هم اذعان رتد ره بین محققان د با این ره آروئیناس صکتفا د
تهسیتهایش ا سطویی هست یا نگاه الهیاتی دا د ،اختالفنظت وجود دا د .به اعتقکاد دومینیک فکا ِ ل 5،از
ْ
جهت تا ْ
آروئیناس تهسیت عدالت ا مستقیما از ا سطو به ا ث نبتده اسکت.
یخی میتوان تصدیا رتد ره
1. corrective justice
2.reciprocal justice
3. general justice /legal justice
4. bonum commune/common good
5. Dominic Farrell
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ٔ
تتجمه وبتت گتاستیس 1از اخالق نیکومواخوس رکه تقتیکت ا سکطو از عکدالت ا دسکتتسپذیت
پیش از
ن
رتد ،آروئیناس از آموزههای رتا مقدس و آبای رلیسا پیتوی میرتد؛ هت چند تحلیل ا سطو از عکدالت
بتای آروئیناس چا چوبی معتبت بتای طبقهبندی و وشن ساختن انوا مختل ِ عدالت فتاهم رتده رکه د
ن
عکدالت عکام بکتای آروئینکاس
رتا مقدس اشا ه شده است .با این حال ،به نظت فا ِ ل ،عدالت قانونی یکا
ِ
ٔ
اندیشه آروئیناس نسکبت
گستتدهتت از آن است ره بتای ا سطو بود .این فتاخدامنهگی «عدالت قانونی» د
به نگاه ا سطو ،به عایت قانون الهی متبوط است؛ بنابتاین ،عدالت ْ
عام نهتنها د قلمکتو و زنکدگی مکدنی
ِ
مهم است ،بلکه د زندگی دینی و وحانی مسیحی نیز نقش مهمی ایها میرند تا از طتیا اجتای قکوانین
الهی به خیت مشتترمان  -ره د نهایت ،همان خداست  -بتسیم.)Farrell, 2018, pp. 524-525( .
از این و ،عدالت قانونی ،قانونی الهی ا به عنکوان هدایت ٔ
رننکده همکه موجکودات و انسکانها بکه خیکتی
ن
میداند ره توسا خداوند مقد شده است .این فتمان تمام جوامع (خانواده ،محلکه ،شکهت ،ملکت ،جهکان و
رلیسا) را بتد دا د؛ زیتا هدفشان باید فتمان دادن اعمال انسان به خداوند باشند» (.)Broden, 1954, p 509
آروئیناس  -د رتا جامع الهیات ٔ -
عدالت عام ا این گونه بیان میرند:
نظتیه
ِ
عدالت همانطو ره گهته شکد ،انسکان ا د وابطکش بکا دیگکتی هکدایت مکیرنکد .ایکن
هدایترنندگی ممکن است به دو طتیا اتهاق بیهتد :نخست ،د مکو د ابطکهاش بکا افکتاد
خاص است ]عدالت خاص (عدالت مبادلهای و توزیعی)[ دوم ،وابکا افکتاد ا بکا دیگکتان
به طو عام مالحظه میرند آنجا ره فتدی به ی جامعه خدمت میرند ،بکه تمکام رسکانی
خدمت میرند ره د آن جامعهاند .بت این اسکاس« ،عکدالت» د معنکی مصکطلح مناسکبش
میتواند د هت دو معنا به دیگتی هدایت شکود .بکدیهی اسکت رکه ٔ
همکه رسکانی رکه د یک
اجتما هستند ،د ا تباط با آن جامعه به عنوان بخشی از ی رل قتا دا نکد؛ طکو ی رکه هکت
آنچه خیت بخش است میتواند به نهکع خیکت رکل باشکد .بنکابتاین ،الزم میآیکد رکه خیکت هکت
فضیلت -خواه چنین فضیلتی انسان ا د ابطه با خودش هدایت رند یا د ابطه با افتاد دیگکت
هدایت رند  -تا آنجا ره به خیت مشتت متبوطاند ،را عدالت اسکت .بدینسکان همکه اعمکال
فضیلت میتوانند تا آنجاره انسانها ا به خیت مشکتت هکدایت میرننکد ،بکه عکدالت متبکوط
شوند .د این معناست ره عدالت« ،فضیلت عام» نامیده شکده اسکت و از آنجکا رکه اینگونکه
عدالت متبوط به قانون است ره افتاد ا به خیت مشتت وامیدا د ،عدالتی ره بدین نحو «عکام»
ْ
نامیده شده است« ،عدالت قانونی» نامیده میشود؛ زیتا انسان با قانون هکمسکو یکا هماهنکگ
میشود تا اعمال تمام فضایل ا به خیت مشتت هدایت رند ).(S. T, II-II. q. 58. a5
1. Robert Grosseteste
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به طو رلی میتوان این پا اگتاف و عبا ت ا بکه صکو ت زیکت بکهاجمال صکو تبندی رکتد و البتکه،
د ادامه و بهطو مهصلتت توضیح داده میشود.
ْ
 .1عدالت ،انسان ا د وابطش با دیگتان به آنچه حا مناسب آنهاست هدایت میرند.
 .2هدایترنندگی فضیلت د انسانها د ابطه بکا دیگکتان ،میتوانکد دو گونکه باشکدٔ :
نخسکت
گونکه
ِ
ِ
ْ
رنندگی متبوط به افتاد است ره د فضکیلتی مثکل شکجاعت یکا عکدالت خکاص (عکدالت
هدایت
ٔ
مالحظه رل اجتما یکا جامعکه مالحظکه میرنکد و او ا
توزیعی و مبادلهای) است ره فتد ا بدون
هدایت میرند تا به خیت خودش بتسد.
ٔ .3
گونه دوم هدایترنندگی فضیلت ،د وابا افتاد ا بهطو عام د نظت بگیکتیم ،د واقکع ،آنجکا رکه
افتاد خیتی به اجتما می ساند مالحظه میرنیم یا د خیکت اجتمکا مشکا رت میرننکد ،متبکوط
رنیم ره این نو عدالت ا آروئیناس «عام» مینامد.
 .4عامبودگی این نو فضیلت این است همه فضایل ا به سمت خیت مشتت دعوت رتده یا سوق میدهد.
ْ
 .5از همین و ،این نو عدالت راملتتین فضایل اخالقی است؛ چون را همه فضایل ا انجام میدهد.
 .6این نو عدالت ،فضیلت عایت رتدن قانون است؛ بنابتاین ،آن «عدالت قانونی» نامیده میشود.
عام ره د تشتیح ٔ
د اینجا الزم است به موضو عدالت ْ
عدالت عام اهمیت بسزایی دا د ،اشا ه شود.
نظتیه
ِ
ِ
خیر مشترک بهعنوان موضوع عدالت عام

ٔ
سکاله جداگانکهای ننوشکته اسکت ،ولکی مکیتکوان د میکان
آروئیناس ،مبح خیت مشتت ا د رتکا یکا
گهتههایش د رتا جامع الهیات یا ت سیر اخالق نیکوماخوس یافت .منظو آروئیناس از «خیکت مشکتت »
چیست؟ خیت مشتت بتای آروئیناس ،مصادیا گستتدهای دا د ،یکی خداوند است ره خی ِت مشتت ِ بیتونکی
ٔ
همه چیزها است؛ چون خداوند با خیت مشتت بودنش ،همکه موجکودات ا توسکا قکانون الهکی بکه سکمت
خودش هدایت میرند و دومین خیت مشتت ا میتوان «نظم جهان» دانست .است؛ چون خداوند بکا خیکت
مشتت بودنش ،همه موجودات ا توسا قانون الهی به سمت خودش هدایت میرند و دومین خیکت مشکتت
ا میتوان «نظم جهان» دانست ره نظم د ونذاتی جهکان ،بز گتکتین خیکت مشکتت خلکا شکده از جانکب
خداوند است .سوم ،اجتما انسانی نیز دا ای خیتات است ره جایگاه منحصتبهفتدی بکتای جعکت انسکان
به خدا ا بازی میرند تا جای ره این تنها جامعه عالی د نظم طبیعی جهان به حسا میآیکد 1.خیتاتکی رکه
ْ
 .1السدیت م اینتایت ،اشا ه میرند د ن
سنت مد ن مبح «خیت مشتت » رنا گذاشته شده و بیشتت به خیکت فکتدی و حقکوق فکتدی
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د اجتما انسانی است نظم ٔ
دهنده سیاسی ،اخالقکی و قکانونی اجتمکا هسکتند رکه اعضکای اجتمکا میکان
خودشان تنظیم میرنند تا ی رل متحدی به وجود بیاو ند تا به اهدافشان ره همان صلح ،امنیکت و فضکایل
ره سعادت آن جامعه است ،دست بیابند.
سعادت بتای خیت مشتت بهعنوان غایت اجتما انسکانی اسکت .یک جامعکه رکامال نظکم
مییابد تنها زمانی ره تمام اعضای آن به سعادت و خوشبختی دست یافته باشند» ( Farrell,
.)2018, pp. 522-523
بتای آروئیناس ،خیت مشتت از طتیا عقل انسان شکناخته میشکود و همچنکین د ا اده خکدا (وحکی یکا
ٔ
قانون الهی) بیان شده استٔ .
جامعه سیاسی باید با هم همککا ی رننکد تکا اطمینکان حاصکل
همه اعضای
رنند ره این خیت بهدستآمده است.
دولت هموا ه نباید بتای خیت هت فتد یا گتوهی از شهتوندانش باشد ،بلککه بایکد بکتای خیکت
ٔ
همه اعضای جامعه وجود داشته باشد« .خیت مشکتت » بنیکان طبیعکی هکم بکتای هسکتی و
رنش دولت و هم آزمودن عادالنه بودن قوانینی است ره دولت بتای سیدن به هکدف خکود
تدوین میرند (.)Crofts, 1973, p. 158
از این و ،خیت مشتت به عنوان غایکت اجتمکا  ،هکدف و موضکو بز گتکتین فضکیلت اخالقکی ،یعنکی
عدالت عام یا عدالت قانونی با دستو دادن به خیت مشکتت  ،فضکایل دیگکت ا وقتکی بکا
عدالت عام است.
ِ
ِ
هدف خودش همتاه رند آنها ا به رمال می ساند .فضیلت ِاحسان با دستو دادن انسان ،ایکن رکه د اه
ْ
خدا ِاحسان رنید خیتی ا تتویج میرند اگت ِاحسان بیاید خیتاتی ا تتویج رند خیتی به اجتما انسکانی
بتساند و قانون جامعه هم بیاید بت این خیت صحه بگذا د و به غایت و هکدف فضکیلت ِاحسکان امکت رنکد،
د این صو ت ،عمل فضیلت ِاحسان عمل فضیلت عادالنه هم هست؛ چون به خیکتی مشکتتری تکتویج
میرند ره به جامعه خیت می ساند.
توجه ویژه رتدهاند .به همین جهت معتقد است ره «هم بتای ا سکطو و هکم بکتای آروئینکاس ،ایکن امکت ا بایکد د نظکت گتفکت
ٔ
جامعه سیاسی بود ره دیگت د جهان مکد ن وجکود
زمینهای ره د آن خیت مشتت است و فتد ا به آن هدایت میرتدند ،نوعی از
ندا د .جامعه سیاسی آنها ،آن چیزی است ره ا سطو از آن به عنوان «پولیس» و آرویناس بهعنوان «شکهت خکدا» سکخن انکد.
هنگامیره به د ستی دستو داده شود و را رنند ،هت دو حکومت و حارمان به هکدفش د دسکتیکابی بکه خیکت مشکتت نائکل
ٔ
جامعه سیاسی است ره آنها ا قکاد میسکازد
میشوند .این حکومت و حارمان قاد به انجام این را هستند؛ زیتا مشا رت د
تا انوا خیتات مشتت و فتدی د زندگی خودشان ا نظم دهند ،به دست آو دن آن تمایالت ره همان فضایل باشکد ،آنهکا ا بکه
ٔ
جامعکه سیاسکی
سمت هدف غاییشان هدایت میرند و از همین و ،آنچه از این شتح فهمیده شده این اسکت رکه ایکن امکت د
مد ن رنا گذاشته شده است» (.)MacIntyre, 2016, p. 176
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عدالت عام» تضمین میرند ره خیتات جامعه مطکابا بکا الزامکات
عدالت توزیعی با عایت رتدن « ِ
خیتات مشتت توزیع میشوند .عدالت مبادلهای رکه الزمکهاش بتابکتی حسکابی د معکامالت اسکت بکا
عایت خیت مشتت  ،نظکم د معکامالت ا حهکظ میرنکد .عکدالت تکیدیبی نیکز وقتکی افکتاد بکت خکالف
ِ
خیت مشتت عمل میرنند ،با مجازات رتدن آنها نظم ا د جامعه احیا میرند.
عدالت عام» دیگت فضایل ا به سمت «خیکت مشکتت » هکدایت
از این و ،آروئیناس ادعا میرند ره « ِ
عکدالت عکام
میرند .هت فضیلت خاص با توجه به غایت مناسکب و خکاص خکود تعیکین میشکود ،امکا
ِ
میتواند دستو ات اعمال ٔ
همه فضایل ا بتای سیدن به هدف و موضو مناسب خود ،یعنی خیت مشکتت
عدالت عام» را رتد بیتونکی اعمکال مختلک ا بکه سکمت خکود سکوق
فتمان دهد و به عبا ت دقیاتتِ « ،
میدهد ،اما به غم این ویژگی عام ،عدالت عام  -به خودی خود  -یک امکت خکاص اسکت؛ چکون دا ای
موضو خاصی است ره همان «خیت مشتت » است (.)Christoph, 2011, p. 289
عدالت عام بهمثابه فضیلت عام

آروئیناس  -به پیتوی از ا سطو  -د تهسیت رتکا پکنجم اخوالق نیکومواخوس اشکا ه رکتده اسکت رکه
ْ
عدالت عام خیت مشتت ا دستو را ش قتا میدهد تا فضایل دیگت ا الزامبخشی رند و به همین جهکت
ِ
بهعنوان «فضیلت عام» فهمیده شده است و د آنجا ا سطو اشا ه میرند ازآنجا ره عدالت عکام ،قکانون ا
دستو را قتا میدهد ،پس فضیلت عام است ،اما د رتا جامع الهیات  -همکانطو رکه عبکا تش د
سطتهای پیشین  -نقل شده است ٔ
عکدالت عکام چکون یک
جنبه معکوسی ا دنبال میرند و میگوید رکه
ِ
فضیلت عام است ،نیاز به قانون دا یم و از همین و ،عدالت عام« ،عدالت قانونی» نامیده شده اسکت .د
جامع الهیات آروئیناس بتای این ره نشان دهد ره چگونه فضایل اخالقی به خیت مشتت امت میشکوند،
عدالت عام هستیم تا فضایل اخالقی دیگت ا هکدایت رنکد رکه
معتقد است ره نیازمند فضیلت عام از نو
ِ
شخص ا به اطاعت از قانون مستعد رند تا آنها ا بکهطو مکؤثت بکه خیکت مشکتت بتسکاند .او فکتق بکین
عدالت عام و دیگت فضایل ا د ت سیر اخالق نیکوماخوس این گونه بیان رتده است:
فضیلت
ِ
«عدالت قانونی» با «فضیلت» ،بتحسب محتوا یکا جکوهتا 1یکسکان اسکت ،ولکی مههومکا
ْ
متهاوت است .ی شخص ممکن است از ا تکا به زنا  -بکه جهکت احتکتام بکه قکانون -
خوددا ی و پتهیز رند و شخص دیگت ممکن است به خاطت پکا دامنی ایکن رکا ا انجکام
2

1. substance (secundum substantiam ) in substance
2. essentially (secundum rationem) in concept
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ندهد .هت ی از این دو عمل محتوای یکسکان دا نکد ،ولکی صکو تا یکا د مههکوم 1بکا هکم
متهاوتاند .هدف عمل نخست (عهی بودن به خاطت خیت مشتت ) صو تا از هدف عمکل
دوم (عهی بودن) متهاوت است .آنچه عدالت قکانونی ا از دیگکت فضکایل متمکایز میرنکد
موضوعش است ره همان خیت مشتت است (.)Aquinas, 1993, p. 287
عدالت عام به ٔ
همه فضایل متتبا است ،ولی با آنها همسکان نیسکت .آ روئینکاس نشکان میدهکد رکه چگونکه
ِ
ْ
عدالت عام مستلزم اطاعت از دستو ات قانونگذا ان ،ستسپتدگی (تعهد) به خیکت یک رشکو و سکطحی از
ِ
عدالت عام با فضکیلت مثکل اطاعکت و تقکوا ،قدسکیت،
پنداشتن
همسان
او
است.
خداوند
از
اطاعت
دین و
ِ
شجاعت و عهت ا د میرند .بتای مثال ،همسان پنداشتن
عدالت عام با اطاعت ا این گونکه د میرنکد رکه
ِ
اطاعت ا جزء بالقو فضیلت خاص قتا داده است؛ چون اطاعت ،پیکتوی از فتمکان مکافوق بکتای اجابکت
عدالت عام» پیتوی از قانون د انجام اعمال فضیلتمندانه بتای خیت مشکتت اسکت.
ا اده مافوق است ،اما « ِ
ایتاد و اعتتاضی ره بت آروئیناس شد این است ره «شکجاعت» همچکون «عکدالت عکام» ،گکتایش بکه خیکت
مشتت بنما ٔیه آنست و به بیان دیگت ،شجاعت ،د معتض خطت قتا دادن خود به موقعیکت تهدیدرننکده و د
مبا زه با دشمنان به خاطت «خیت مشتت » است .اگت گتایش به خیکت مشکتت  -چنکان رکه آروئینکاس معتقکد
است  -بنما ٔیه شجاعت است ،به نظت می سد ادعای بکیجاسکت رکه خیکت مشکتت موضکو خکاص یک
عدالت عام» باشد و البته ،جوا این است ره پیتوی از خیت مشتت  ،انگیک ٔزه معینکی
فضیلت خاص ،یعنی « ِ
دا د؛ به جای این ره موضو شجاعت باشد .اگت خیت مشتت موضو شجاعت بود ،شجاعت مکیتوانسکت
انجام تمام اعمالی ره به وسی ٔله خیت مشتت ملزم شدهاند ،د بتگیتد؛ نه د مواجهه بکا مشککالت تهدیکدآمیز.
از این و ،فضیلتی ره ما ا به خیت مشتت دستو میدهد باید توانایی بتانگیختن مکا بکه انجکام اعمکال د هکت
ٔ
حوزه گستتده از اعمال ناهمگون 2ا داشته باشد تا هت ی از آنها به خیت مشتت امت شوند .خالصه ایکن رکه،
انسانها نیاز به فضیلت خاصی دا ند ره ما ا به سمت خیت مشتت ْ هدایت رننکد و فضکیلتی رکه ایکن رکا ا
عدالت عام» است (.)Farrell, 2018, pp. 532-533
انجام میدهدِ (« ،
آروئیناس د تهسیت کتاب جمل ،ت سیر اخالق نیکوماخوس و همچنین جامع الهیات ،استدالل میرند
عدالت عام» ی فضیلت عام است ،اما عام بودن د دو رتا بعدی فتقهایی با کتاب ُجمل دا د.
ره « ِ
آروئیناس د شتح بت کتاب ُجمل اشا ه میرند ره فضیلت میتواند د چند حالت عام باشد:
ال ) بتحسب ذات؛ 3فضیلتی میتواند عام باشد اگت و تنها اگت آن بت هکت فضکیلتی بکه نحکوی حمکل
1. secundum rationem
2. heterogeneous
3. essence
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شود ره محمول جزء ذات موضو باشد .مانند حمل حیوان بت انسان مثال «انسکان حیکوان نکاطا اسکت»
عدالت عکام بکت دیگکت فضکایل بکدین نحکو
حمل حیوان ره امت عام است ،جزء ذات انسان است و حمل
ِ
است؛ همانگونه ره «فضیلت» جزء ذات شجاعت است .د اینجا میتوانیم جکای عکدالت قکانونی ا بکا
ْ
عدالت عام است» .بهعبا تدیگکت ،یک فضکیلت« ،عکام»
فضیلت تعوی رنیم و بگوییم« :شجاعت،
ِ
نامیده میشود از آنجا ره آن بکت هکت فضکیلتی حمکل مکیشکود ،ماننکد عکدالت قکانونی رکه بکا فضکیلت
تعو ی پذیت است و د موضو یا محتوا با فضیلت یکسان است ،ولی د مههکوم بکا آن متهکاوت اسکت؛
بتحسکب ذات« ،فضکیلت عکام» نامیکده میشکود
همانطو ره ا سطو گهته بود .بنابتاین ،عدالت قکانونی
ِ
(.)Hoffmann & others, 2013, p. 149

) بتحسب مشا رت؛ 1فضیلتی میتواند عام باشد اگت و تنها اگت فضایل دیگت د عملکش مشکا رت
رنند و د عملشان بدان وابسته باشکند ( .)Farrell, 2018, pp. 535-536حکمکت عملکی بکه ایکن نحکو عکام
نامیده شدهاند؛ زیتا از طتیا حکمتٔ ،
همه فضایل اخالقی دیگت د د سکتی و صکحت انتخابشکان بکا آن
مشا رت میرنند و فعالیتش با فعالیت همه فضایل دیگت د هم بافته است .با وجود این ،فینهسه آن یک
فضیلت خاصی است ره ی ویژگی معین ،موضو خاصی دا د ،یعنی آنچه مسکتحا انتخکا اسکت د
نسبت به آن چیزی است ره ی شخص بتعهدهگتفته است (.)Hoffmann & others, 2013, p. 149
ْ
ج) بتحسب فتمان یا علت فاعلی؛ 2فضیلت میتواند عام باشد ،اگکت و تنهکا اگکت فضکایل دیگکت ا بکتای
سیدن به هدف خودش سوق دهد ره بدان وسکیله هکدف مهمکش هکم شککل میگیکتد ( Farrell, 2018, p.
 .)536به عبا ت دیگت ،عملکتدش به اعمال ٔ
همه فضایل متتبا است ،طو ی رکه (اعمکال همکه فضکایل)
ٔ
تماما تحت
سیطته آن هستند .د این طبقه ،بز گمنشی 3قتا دا د ره امو زیادی ا د مو د همکه فضکایل
به رمال می ساند و چنکان رکه ا سکطو د رتکا چهکا م اخوالق نیکومواخوس میگویکد ،بز گمنشکی
فینهسه ی فضیلت خاص است؛ زیتا آن با ویژگی معینی از هدف د ٔ
همه اعمال فضکایل دیگکت ،یعنکی
آنچه شایستگی شتافت زیادند ،هست (.)Hoffmann & others, 2013, p. 149
د) بتحسب ی رل یکپا چه؛ 4ی فضیلت ،عام است اگت و تنها اگت مستلزم پیوندگاه 5فضکایل متنکوعی
باشد ( .)Farrell, 2018, p. 536به عبا ت دیگت ،فضایل گوناگون با ی دیگت عمل میرنند بهویژه به دلیکل ایکن
ره فعالیتش مستلزم فعالیت فضایل بسیا ی است .به این نحو ،فضایل دیگت بکا دیگکت بکه بز گمنشکی نیکاز
1. particpation
2. command or effcient
3. magnanimity
4. integral whole
5. concourse
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دا ند؛ زیتا هیچرس نمیتواند بگوید ره من شایستگی بسیا زیادی دا م مگت اینره او فضیلتمند باشد.
د نتیجه ،نو نخست عام بودن فضیلت متعلا به چیزی است ره بت مبنکای ذات ،عکام اسکت؛ نکو دوم
بت این اساس ،عام است ره آن نوعی مشا رت است؛ سوم ،از این جهت عام است ره با دستو ایکن فضکیلت
عام ،فضایل دیگت به عمکل واداشکته میشکوند؛ چهکا م ،بکه ایکن دلیکل «عکام بهحسکا میآیکد رکه آن رکل
یکپا چهای است ره تمام امو فضایل دیگت ا د بتمیگیتد ).( Hoffmann & others, 2013, pp. 149-150
عدالت عام ا د تهسیت بت کتاب جمل به عنوان نمونهای از (ال ) طبقهبندی رتده بکود و
آروئیناس،
ِ
عدالت عام با تمام فضایل ذاتا همسان است و تنها از جهت مههومی متمایز است .بنابتاین ،اگکت
میگوید
ِ
رسی شجاعانه د دفا از رشو ی عمل رند یا اگت آن رس خیلی زیاد خیتات و صدقه بدهد ،آن شکخص
عکدالت عکام
نیز عادالنه عمل رتده است ،اما د نوشتههای بعدیاش و د رتا جامع الهیات ِاحسان و
ِ
ا بهجای بز گمنشی بهعنوان تنها دو فضیلتی مالحظه رتد رکه د قالکب (ت) بتحسکب فتمکان یکا علکت
فاعلی عام است ( )Hoffmann & others, 2013, p. 150د رتا جامع الهیات میگوید:
وقتی به ی چیز «عام» گهته میشود به دو وش میتکوان بکدان نظکت رکتد :نخسکت ،از منظکت
«حمل» 1نگتیسته شود؛ بنابتاین ،جنس «حیوان» نسبت به نو «انسان و اسب…» عام است.
جنس متبوط به ذات نو است و بخشی از تعتیهش ا شکل میدهد .دوم یک چیز «تقتیبکا»2
تامه د ابطه با همه معلولهایش عام است ،بتای مثال ،خو شید ٔ
عام گهته میشود :علت ن
همکه
اجسام ا با پتتو نو ش وشن میرند و دگتگون میسازد .به همین معنای دوم است ره عکدالت
قانونی« ،فضیلت عام» نامیده شده است… .به نحو مشابهِ ،احسکان ممککن اسکت «فضکیلت
َ
عام» نامیده شود تکا آنجکا رکه آن اعمکال همکه فضکایل ا بکه خیکت مشکتت هکدایت میرنکد؛
همانطو ی ره عدالت قانونی تا آنجا ره اعمال همه فضایل ا به خیت مشتت هدایت میرنکد؛
… با اینحال ،نام «عدالت قانونی» میتواند به هت فضیلت داده شود؛ تا آنجاره هت فضیلتی بکه
خیت مشتت توسا عدالت قانونی هدایت شده است ره از طتیا آن ضتو تا خاص ،تقتیبا عام
هستند .همانطو ره گهته شد« ،عکدالت قکانونی» ضکتو تا (جکوهتا و بکه لحکاظ محتکوایی)
همسان فضیلت است ،اما مههوما (صو تا) با آن متهاوت است (.)S. T. II-II. q 58. a6
آروئیناس د این بند از رتا جامع الهیات اشا ه میرند ره اگت عدالت قانونی ا به عنوان فضکیلت عکام
ْ
عدالت عکام دا ای موضکو مخکتص خکود ،یعنکی
بتحسب ذات د نظت بگیتیم ،ممکن است د این ره
ِ
خیت مشتت است ره بقیه فضایل ا بدان دستو میدهد ناسکازگا ی ببینکیم؛ بکتای همکین دلیکل بایکد بکه
1. predication
2. virtually

۱2

| فصلنامۀ پژوهشها فلسفی ۔کالمی ،سال  ،22شماره  ،۱زمستان  ،۳۱۹۹شماره پیاپی۸۶

عکدالت عکام هکت چنکد بکا
معنای علت فاعلی د نظت گتفته شود تا این ناسازگا ی بتطتف شود .بنابتاین،
ِ
فضیلت  -از جهت محتوا  -یکسان است و بتای مثال ،د مو د فضکیلت عهکت ،شخصکی اگکت قکانون ا
ن
مد نظت داشته باشد به خاطت احتتام به قانون و خیت مشتت  ،زنارا ی ا منع میرند ،شخص دیگکت ممککن
ِ
است به خاطت پا دامنی این را ا انجام ندهد .هت ی از این اعمال محتکوای یکسکان دا نکد و بکه خیکت
منتهی میشوند ،ولی صو تا یا مههوما با هم متهاوتاند؛ چکون اولکی بکه انگیک ٔزه ِدیکن قکانونی اسکت رکه
ٔ
انگیکزه دیکن اخالقکی
شخص ا الزام به عایت قانون جامعه ،یعنی خیت مشتت میرند ،ولکی دومکی بکه
ْ
است ره شخص ا ملزم به د ستی را فضیلتمندانه میرند ،به این معنا ره بتای عهیک بکودن صکو ت
گتفته است؛ هتچند تعا ضی بین دین اخالقی و دین قانونی نیست ،بلکه ٔ
ابطه عام و خاص با هکم دا نکد
به عبا تی ،بتای آروئیناس هت ْدین قانونی ْدین اخالقی هسکت ،ولکی بعضکی ْدیکن اخالقکی ْدیکن قکانونی
ِ
ِ
ِ
ِ
هستند و بعضی نیستند .به همین دلیل ،مههوما این دو امت با هم متهاوت هستند.
ن
اینجاست ره وقتی فضیلتی د معنای علی ،عام است ره به خیت مشتت فتمان یکا امکت مکیرنکد او دو
عدالت عام قائل اسکت .او بز گمنشکی ا تمامکا از ایکن
نو فضیلت عام از نو سوم (ج) ،یعنی ِاحسان و
ِ
شارله از قلم میاندازد .همچنین ا سطو ا بهعنوان رسی تعبیت میرند ره معتقد اسکت
عکدالت عکام و نکه
ِ
بز گمنشی ،فضیلت عام نو سوم میداند.
عدالت عام بکه خیکت مشکتت امکت مکیرننکد و
این دو نو فضیلت عام ،یعنی فضیلت ِاحسان و فضیلت
ِ
احسان متبوط به خیت مشتتری است ره ٔ
جنبه نو دوستی د آن محو یت دا د .به عبا تی ،انسکانها فضکیلت
ِ
احسان ا د اه محب و عشا به خداوند و بتای نو دوستی انجام میدهند ،ولی
عدالت عام متبوط بکه خیکت
ِ
ٔ
قاعکده قکانون طبیعکی و قکانون الهکی تکدوین
مشتتری است ره توسا حارمان از طتیا اسکتهاده از اصکول و
شدهاند تا به جامعه نظم دهند؛ هتچند مصداق خیت مشتت د ِاحسان نسبت بکه مصکداق خیکت مشکتت د
عدالت عام گستتدهتت است و جهانشمولی بیشتتی دا د ،ولی الزامبخشی رمتکتی دا د .بنکابتاین ،آروئینکاس
ِ
ن
 د جامع الهیات  -بهوضوح میگوید« :عدالت قانونی» بهعنوان ی فضیلت ،یعنی بت حسب علکی ،عکامن
عدالت عام ایکن فتمکان ا بهوسکیله
است .عدالت قانونی تیثیت علی از طتیا فتمان دادن بت فضایل دیگت دا د.
ِ
نظم دادن فضایل به هدف یا غایتش ،یعنی خیت مشتت ِاعمال میرند (.)Farrell, 2018, p. 540
عدالت عام ره سعی میرند تقتیکتی
سؤالی ره میتوان مطتح رتد این است ره ردام تقتیت آروئیناس از
ِ
ا سطوی باشد ،د ست است؟ آیا تهسکیت کتواب ُجمول د سکت اسکت یکا رتکا جوامع الهیوات و ت سویر
اخالق نیکوماخوس؟
ٔ
ج ری هوس 1معتقد است ره آثا اولیه آروئیناس ،یعنی کتاب ت سیر بر جمل تهسیت د سکتی از ا سکطو
1. Jeffrey Hause
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ا ائه داده است ولکی هر رتکا جوامع الهیوات و ت سویر اخوالق نیکومواخوس تیریکد میرنکد رکه ا سکطو
عدالت عام ا فضیلت عام به معنای علت فاعلی د نظت گتفت و نظت خودش ا بت اسکاس ایکن تهسکیت ت ییکت
ِ
میدهد و تهسیت اشتباهی از ا سطو ا ائه میرند .استدالل او بت دو دلیل استوا است :دلیل نخست بیشکتت بکه
ٔ
شناسانه آروئیناس اشا ه دا د ره معتقد است؛ :چون آروئیناس واژهشناس 1نیست دچکا خلطکی
خطای زبان
ٔ
بین رتا اخالق نیکوماخوس و رتا اخالق ائوهموسی 2شده است ره از تتجمه التینکی ستچشکمه گتفتکه
است؛ به این مضمون ره به اعتقاد هکوس ،رتکا پکنجم اخوالق نیکومواخوس د اصکل بخشکی از رتکا
اخالق نیکوماخوس نوشته نشده ،بلکه بتای اوایل اخالق ائوهموسی نوشته شده است .وقتکی ا سکطو د بکا
ن
تحقا تمایل 3ره فضیلت د اخالق نیکوماخوس است ،صحبت میرند ،از ٔ
واژه انتگیکا ( 4تحقکا) اسکتهاده
ن
میرند ره وبتت گتاستیس آن ا «ارتوس»( 5فعل یا تحقا) تتجمه رتده اسکت ،امکا د اخوالق ائوهموسوی
ن
رکه آروئینککاس دستتسککی بککه آن نداشککت ،ا سککطو نکه از تحقککا تمایککل ،بلکککه از «ختسککیس»( 6بککه معنککای
بهرا گیتی )7استهاده میرند ره گتاستیس بکهعنوان «یوسکوس»( 8بکه معنکای بکهرا گیتی) تتجمکه مکیرنکد.
ختسیس و انتگیا  -د زبان یونانی  -از جهت معنا خیلی فتقی با هم ندا ند ،امکا د زبکان التینکی ،یوسکوس و
ارتوس با هم فتقی زیادی دا ند .بنا بتاین و بکه اعتقکاد هکوس ،وقتکی آروئینکاس مکیگویکد« :عکدالت عکام،
عدالت عام بکه رکا گیتی (ختسکیس /یوسکوس) فضکیلت عکام اسکت ،د بکا معنکای
فضیلت عام است»؛
ِ
(ختسیس /یوسوس) میاندیشد ره او به آن آشنایی دا د :معنایش ،یعنی عمل ا اده د با بکهرا گیتی چیکزی
ٔ
تتجمکه التکین از «یوسکوس» فضکیلت
بتای سیدن به ی وظیهه است ،امکا د هکیچ جکای رتکا پکنجم،
(بهرا گیتی فضیلت) سخن نمیگوید؛ د هت جای دیگکت «ارتکوس»(تحقکا) ا مییکابیم .بنکابتاین ،هکوس
معتقد است ره آروئیناس نمیتواند متتادف این اصطالحات ا از دیگت موا د استهاده د متن د یابد.
عدالت عام بهعنوان فضکیلت عکام اسکت؛
از این و ،بتای آروئیناس طبیعی بود تا این ادعا ا تییید رند ره
ِ
عدالت عام را بست فضیلت عام بتای سیدن به ی وظیهه یا عمکل اسکت و ایکن دقیقکا همکان چیکزی
زیتا
ِ
است ره فضیلت عام د نو سوم (ج) توصی شده است (.)Hoffmann et al., 2013, p. 151
دومین دلیل هوس این است ره آروئینکاس بکا تیسکی از رتکا سیاسو ارسو و ،فضکیلتی رکه یک
ِ
ْ
انسان خو ا پتو ش میدهد لزوما به این معنا نیست ره شهتوند خوبی د دولتشکهت ا تتبیکت رنکد.
ِ
1. philologist
2. eudemian ethics
3. actualizing the disposition
4. energeia
5. actus
6. chresis
7. employment
8. usus
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شهتوند خو رشو بودن ،مستلزم فضیلت خاصکی از گونکۀ از عکدالت اسکت رکه شکخص ا بکه خیکت
ِ
عکدالت عکام اسکت .بکه بیکان هکوس ،اگکت یک
مشتت حکومت فتمان دهد .این نکو فضکیلت همکان
ِ
سیاستمدا ره زندگیاش ا به خیت مشتت اختصکاص میدهکد بکهطو عهیهانکه بکتای اینرکه بکه خیکت
عکدالت عکام
مشتت خدمت رند عمل رند ،اگت چه عمل «عهت» اسکت ،امکا همکین عمکل یک عمکل
ِ
است؛ بنابتاین ،آن ی عمل عهت و عدالت است .به اعتقاد او ،آروئیناس د اینجکا بحک نمیرنکد رکه
عهت و عدالت ماهیتشان یکساناند؛ او بیشتت استدالل میرند ره از آنجا ره عهکت میتوانکد بکه عکدالت
ْ
معطوف شود ،بهعبا تدیگت عدالت صو ت خا جی عهت است؛ طو ی رکه عهکت بخشکی از سیسکتم
وانشناختی ره به عدالت اختصاص دا د ،تحویل بتده شکده اسکت ،تحکت چنکین شکتایطی اسکت رکه
میتوانیم مشتوعا عهت ا «عدالت» بنامیم و به این تتتیب ،میتوان گهت ره عدالت اساسا هکت فضکیلتی
است ،اما عهت ی فضیلت متبوط به میل است ،ولی عکدالت فضکیلت متبکوط بکه ا اده و عقکل اسکت.
به اعتقاد هوس ،هیچ شکی وجود ندا د ره د ایکن تقتیکت از عکدالت عکام ،آروئینکاس از تهسکیت د سکت
ن
(عدالت عام به معنکای علکی) منتقکل
(عدالت عام به معنای حمل) به تهسیت ناد ست بعدیاش
اولیهاش
ِ
ِ
میشود ،اما ظاهتا آنچه تهسیت ناد ستی بعدی ا بتمیانگیزاند ،تالش او بتای بیان دقیکاتت رکتدن اندیشکهٔ
عدالت عکام د واقکع ،یک فضکیلت خکاص اسکت ،چکون
ا سطو است؛ هنگامیره آروئیناس د یافت
ِ
موضوعش خیت مشتت است؛ بنابتاین ،د عین حال باید ی فضیلت خاص باشد و نه تمام فضکیلت ،او
تالش میرند با توسل به مالحظات از کتاب سیاس ا سطو ره اثکتی اسکت رکه بکه وضکوح ایکدههای ا
بسا میدهد ره بکه رتکا پکنجم اخوالق نیکومواخوس مکتتبا اسکت ،د رنکد و او ایکن دیکدگاهها ا
میپذیتد؛ د ست همانطو ره ا سطو آنها ا د مییابد ،به همین دلیل د رتا جامع الهیوات از آنهکا
استهاده میرند)Hoffmann et al., 2013, pp. 151-153( .
به نظت می سد ره هتچند ا سطو د اخوالق نیکومواخوس آنجکا رکه مکیگویکد «عکدالت» قکانونی
ضتو تا (جوهتا و محتوایی) همسان ٔ
همه فضیلت اسکت ،امکا مههومکا (صکو تا) متهکاوت اسکت ،اشکا ه
ن
عدالت عام به معنای علی نمیرند ،ولی بیکان و تعبیکت آروئینکاس از
صتیحی به معنای فضیلت عام بودن
ِ
عام بودن فضیلت د رتا جامع الهیات  -ره عبا تش د باال ذرت شده است  -به نظت می سد اسکتدالل
عکدالت عکام بقیکه
عدالت عکام بکدانیم،
و تبیین معتبتی است؛ چون اگت بخواهیم خیت مشتت ا موضو
ِ
ِ
ن
فضایل ا به موضو خویش ،یعنی خیت مشتت به معنای علی وامیدا د ،د عین حال هکم یک فضکیلت
عام است؛ چون فضایل دیگت د امت شدن به خیت مشتت به این فضیلت نیاز پیدا میرنند .پس نکاگزیتیم
ره این تقتیت ا داشته باشیم ،چون به معنای حمل یا ذات د نظت گتفتکه شکود نمکیتکوان از خیکت مشکتت
عدالت عام دفا چندان قوی داشت .د واقع ،آن با ِدین قانونی رکه عکدالت قکانونی دا د
بهعنوان موضو
ِ
ن
عدالت عام به معنای حمل نمیتوان د نظت داشت ،ولی د معنای علکی دقیقکا
دیگت د فضیلت عام بودن
ِ
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فضیلت عام بودنش هم حهکظ میشکود؛ چکون بقیکه فضکایل
این معنا ا می ساند و د عین حال ،معنای
ِ
عدالت عکام بکه خیکت مشکتت
میتوانند د امو ی ره به امت اجتماعی و خا جی متبوط شوند با امت رتدن
ِ
عکدالت عکام جکزء ذات آنهکا هکم تلقکی
آنها ا به ِدین قانونیشان هدایت رنند .با این حال ،میبینیم ره
ِ
نمیشود ،بلکه خا ج لذات آن فضایل قتا میگیتد.
نسبت عدالت عام با تدوین قانون

ا سطو با تحلیل معنای متهاوتی از «عادالنه» و «ناعادالنه» رتا پکنجم اخوالق نیکومواخوس ا شکتو
میرند .یکی از امو ی ره ما از «عادالنه بودن» مقصکود مکیرنیم «مطیکع قکانون بکودن» اسکت .قکوانین
جامعه اعمال متبوط به فضایل متنو ا تجویز میرند و اعمال ذیلتآمیز ا ممنو مکیرنکد و بکه همکین
شخص مطیع قانون دا ای فتا عادالنه است و شخص بیقانون ناعادالنه فتکا مکیرنکد؛
جهت است ره
ِ
از این امت الزم میآید ره همه اعمال متبوط به قانون ،عادالنه است (.)Aquinas, 1993, p. 285
البته ،باید توجه رتد د چه حکومتی قانون تصویب میشود ،اما قانونی ره ناعادالنکه تصکویب شکود،
اصال نمیتواند قانون باشد .اصل بت این اسکت رکه قکانون عادالنکه باشکد .بکه همکین خکاطت هسکت رکه
آروئیناس تقسیمبندی ره ا سطو از حارمان و حکومت ا ائه میدهد میپکذیتد معتقکد اسکت شکهتوندان
هت حکومتی با توجه بهنوعی حکومتی ره انتخا میرنند ،د تصویب قانون نقش مهم دا ند .حککومتی
میتواند قانون خو تصویب رند و عادالنه باشد آن حکومت نسبت به بقیه ،جایگاه واالتتی دا د.
آروئیناس د مو د قانون و نسبت آن با عدالت د رتکا جوامع الهیوات بسکیا بحک رکتده اسکت
تعتی او از قانون چنین است:
قانون ،قاعده یا سنجش اعمال است ره بدان وسیله انسان به عملی امت میشود و از عملکی بکاز
داشته میشود .بتای این رکه ٔ
واژه « ِلککس»] 1قکانون[ از «لیگکا »] 2مقیکد رکتدن یکا محصکو
ْ
رتدن [3ستچشمه گتفته است و به همین خاطت ،قانون رسی ا به عملی ن
مقید میرنکد .ارنکون
قاعده یا سنجش اعمال انسان عقل است ره اصل نخستین اعمال انسان …؛ زیکتا آن بکه عقکل
متبوط است ره بهغایت هدایت میرند ره اصل نخستین د همه امو عمل است همکانطو
ره ا سطو گهته است .ارنون آن چیزی ره اصکل د همکه جکنس 4اسکت قاعکده و سکنجش آن
1. Lex
2. Ligare
3.To bind
4. Genus
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جنس است .مثال وحکدت د جکنس اعکداد و حترکت نخسکتین د جکنس حترکات اسکت،
د نتیجه ،از این امت الزم میآید ره قانون چیزی متبوط به عقل است ). (ST I –II, q. 90, a. 1
آروئیناس همچنین میگوید« :قانون بتای خیت مشتت وضع میشکوند» ) )S.T. I-II. q. 90. a 2و د واقکع،
«فقا قوانین واقعی هستند اگت خیت مشتت ا تکتویج رننکد» (« )ST I-II q. 96. a 4قکانون چیکزی نیسکت
مگت پیتوی عقل به خاطت خیت مشتت ره توسا آن رسی ره مسئولیت اجتما ا دا د تدو ینشده اسکت و
تتو یجشده است» ( )ST I-II, q. 90, a. 4د نتیجه ،فضیلتی ره توسا آن ،بکه شکهتوندان امککان میدهکد
طبا قانون عمل رنند عدالت قانونی 1خوانده میشود« .آنچه طبا قانون انجکام مکیدهیم ،عادالنکه عمکل
میرنیم» ).(ST. I q. 21. 1 ad 2
عکدالت عکام اسکت ،قکانون،
عدالت عام ا از قانون به نحوی متمایز میرند .خیت مشتت موضکو
او
ِ
ِ
قاعده و سنجش عمل انسان است .هت جامعه قوانینی ا الزم دا د تا فعالیتهای اعضایشکان ا بکه نحکوی
هماهنگ رند تا آنها بتوانند به خیت مشتت دست یابند (ST I-II, q. 90) .با اینحال ،این بدان معنا نیسکت
ره ٔ
همه قوانین ذاتا مستعد نیستند ره ما ا به فضایل بتسانند.
ٔ
عکدالت عکام ا
وهله اول نشان میدهد دالیلمان بتای عمکل رکتدن بکه فضکایل ،یعنکی
آروئیناس د
ِ
د بت میگیتد ره ناشی از قانون طبیعی است؛ همان قانونی ره مبنای فضکایل اخالقکی اسکت .د نتیجکه،
دالیلمان بتای عمل رتدن به فضایل مقدم بت آنانی است ره از نهادهای اجتماعی ناشی شدهاند .د واقکع،
علت وجودی و وظیهه قوانین مصنو بشت با تعکین آن دالیکل پیشکین (قکانون طبیعکی و قکانون الهکی) رکه
هنجا های اجتماعی ا شکل میدهند و د نتیجه ،چا چوبی نهادی ضتو ی بتای جامعه بهطو مناسکب
ٔ
وهله دوم ،مشکالت دیگت د ا تبکاط بکا عکدالت بکهعنوان پیکتوی از
ا ائه میرند ( )ST I-II, q. 95, a. 2د
قانون عمدتا به قلمتو قوانین مصنو بشت متبوط شده است .قانون الهی و قانون طبیعکی بهوسکیله خداونکد
شکلگتفتهاند اگت بهد ستی فهمیده شوند ،آنها نمیتوانند ناعادالنه باشند .د نتیجه ،هت رسی ره از آنهکا
پیتوی رند عمل فضیلتمندانه ا تضمین میرند ).(Farrell, 2018, pp. 547-548
ٔ
خالصه نگاه آروئیناس این است ره قانون باید تا جایی ره میتواند به عدالت به عنوان فضیلت اخالقکی
نزدی شود و البته ،نباید خیلکی انتظکا داشکت رکه تمکام قکانون وضکعی یکا پوزیتیکو سکعی رنکد افکتاد ا بکا
فضیلت۔مند رند؛ چون وقتی افتاد فضیلتمند نباشد ،نمیتوانند خواسته اخالقی زیادی ا بکت آنهکا تحمیکل
رند .بنابتاین ،قوانین مصنو تنها جتائم مهم ا ممنو میرند؛ جتائمی مهمی ره به دیگتان ضت می سکانند.
قانون باید سعی رند افتاد ا وادا د تا فتا الزم و رافی بتای حهظ جامعه و خیت مشتت داشته باشند.
1. Iustitia legalis
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نتیجهگیری

د دنیای مد ن و معاصت میبینیم ره نظتیههای اجتمکا گتایکی 1بکا نظتیکههکای فتدگتایکی 2رکه بنیکانش بکت
ٔ
عکدالت عکام و
نظتیکه
لیبتالیسم سیاسی استوا است ،ناسازگا ی دا ند .میتوان آروئینکاس ا  -بکا توجکه بکه
ِ
تیریدی ره بت خیت مشتت میگذا د  -ذیل اجتما گتایان 3قتا داد .البته ،باید توجکه رکتد رکه بکه طکو دقیکا
نمیتوان آروئیناس ا رامل مانند اجتما گتایان جدید دانست ،اما میتوان تا اندازهای تقتیکت اجتما گتایکان ا
با آروئیناس نزدی دانست .همانطو ره اشا ه شکده اسکت ،طبکا نظکت آروئینکاس مکا بایکد خیکت مشکتت
ن
مد نظت داشته باشیم ره خیت خودمان ا د آن مییابیم و نسبت بکه آن جامعکه اسکت رکه مکا دا ای
جوامعی ا ِ
ْ
مسئولیت هستیم .همین نکته ا میتوان د فحوای نظتیات اجتما گتایکان یافکت .د مقابکل د نظتیکههکای
لیبتالیستی بت غیت متعهد بودن به خیت مشتت صتفا بت اسکاس امتیکازات و مزایکای و حقکوق شخصکی انسکان
تیرید می شود ره د نتیجه ،سبب بیاعتنایی به خیت دیگتان میشود؛ طو ی رکه نمیتکوانیم عادالنکه باشکیم.
د واقع ،از نظت اجتما گتایان ،خیت مشتت به ما دالیل رافی بکتای پکذیتش نهادهکای اجتمکاعی آن جامعکه
ا ائه میرند؛ حتی اگت آنان تا اندازهای بکا بتداشکتمان ازآنچکه بکهطو واقعکی خیکت اسکت ،د تصکادم باشکد؛
بنابتاین ،د این مو ْد
عدالت عام میتواند ما ا ملزم رند ره اندازه معینی از بیعدالتی ا بپذیتیم؛ چکون خیکت
ِ
ٔ ن
ٔ ن
مد نظت دنیکای جدیکد متهکاوت اسکت
مد نظت آروئیناس با جامعه ِ
رل بت خیت جزء تتجیح دا د .البته ،جامعه ِ
ٔ ن
ٔ ن
مکد نظکت آروئینکاس متهکاوت بکود .بنکابتاین ،جامعکهای رکه
مد نظت ا سطو بکا جامعکه ِ
همانطو ره جامعه ِ
ن
آروئیناس ٔ
نظتیه
مد نظت دا د جامعه ایاز نو «شهت خداوند» است.
عدالت عام ا د آن ِ
ِ
شاید ایتادی ره بتوان بت ٔ
عدالت عام آروئیناس و به طو رلی اجتما گتایان گتفکت ،ایکن اسکت
نظتیه
ِ
ٔ
نظتیه عدالت تیرید زیادی بت خیت د سامانبخشکی بکه جامعکه مکیگذا نکد ،امکا
ره این گونه نظتیهها د
واقعا تا چه اندازه مجازیم ره خیت ا د سامانبخشی به جامعه و د الزام بخشی بکه قکانون معیکا بکدانیم؛
چه معیا عامی از خیت مد نظتشان میتوان یافت ره تمامی شتایا آن ا بت آو ده رند؛ یکافتن معیکا بکتای
خیت ره بتواند د همه جوامع یا حتی د جامعه خاص را بست عکام داشکته باشکد سکخت اسکت؛ چکون
تتبیت و آموزش افتاد د فهم و دستیابی به خیتات د جوامع متهاوت است و حتکی مصکادیا خیکتات د
جوامع نیز متهاوت اند .شاید تنها د اجتما روچ بتوان قانون ا بت اساس خیت مشتتری تعتیک رکتد و
عدالت عام ا د قانونمند رتدن آن جامعه به را گتفت .یافتن مصداق خیکت مشکتت واحکد
بت اساس آن
ِ
بتای همه جامعه بهطو رامل ممکن نیست؛ حتی اگت مصداق خیت مشتت د جوامع خاص پیکدا رنکیم،
ولی نمیتوانیم این خیت ا ی امت عام و جهانشمول بدانیم بت اساس آن الزامبخشکی رنکیم .نظکام فککتی
1.communitarianism
2. individualism
3. communtarian
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آروئیناس با توجه به نظتیۀ قانون طبیعی و الهیاش سعی میرنکد قاعکده عکام و جهانشکمول بکتای خیکت
مشتت به دست دهد ،ولی د عمل میبینیم ره اختالفنظتهکا و قیاسناپکذیتی زیکادی بکت سکت ْ
خیکت د
جوامع وجود دا د و نظتیۀ قانون طبیعی یا اخالقمند رتدن قانون ره بتواند را بسکت جهانشکمول داشکته
باشد بسیا آ مانگتایانه به نظت می سد .شاید به همین جهکت اسکت رکه پیکتوان آ روئینکاس بخصکوص
السدیت م اینتایت ،د مو د نظتیه متبوط به خیت به محلیگتایی 1یا خاصگتایکی 2وی مکیآو نکد معتقکد
میشود نظتیه متبوط به خیت ا تنها د جوامع و محالت روچ میتوان قابل تحقا دانست.
از طتفی اگت اشکال باال ا نادیده بگیتیمٔ ،
عدالت عام چون بکت مبنکای فضکیلت اسکت ،حکارم
نظتیه
ِ
ِ
فضیلتمند باید این فضیلت ا اجتا و تدوین رند ،اما آن دسته حارمانی ره بتوانند اینگونه فضکیلت ا د
جامعه اجتا رنند و مصادیا خیتات مشتت ا بهعنوان موضو این فضیلت تشخیص دهند ،ممکن اسکت
جانبدا انه عمل رنند و دچا اشکتباه شکوند و جامعکه ا بکه تبکاهی بکشکانند .زمکانی حکارم فضکیلتمند
میتواند خیت مشتت ا دقیا تعیین رند و تشخص دهد ره معیا تعیینرننده خیکت مشکتت بکتای جامعکه
قانون الهی و خداوند باشد .وقتی خداوند و دستو ات خداوند ا معیا بدانیم ،د این حالت حارم بتوانکد
تهسیت د ستی از قانون الهی داشته باشد؛ خواه این ا از طتیا عقل یا قانون طبیعکی تبیکین و تهسکیت رنکد،
خواه از طتیا شتیعت و احکامی ره د شتیعت نههته است استختاج رنکد و د ایکن صکو ت اسکت رکه
شاید بتوانیم بگوییم ره ٔ
عدالت عام میتواند قانون و فضایل جامعکه ا بکه سکمت هکدف و موضکو
نظتیه
ِ
خویش ،یعنی خیت مشتت هدایت رند و به سعادت بتساند؛ هتچند یافتن حارمی ره واجکد ایکن شکتایا
ن
ٔ
مکد نظکت دا د حتمکا بایکد د
باشد ،بسیا سخت است .بنکابتاین ،نظتیکه عکدالت عکامی رکه آروئینکاس ِ
ٔ
پشتوانه نظتیۀ قانون طبیعی و قانون الهی بتواند به خیتات مشتت الزامبخشکی رنکد.
جامعۀ دینی باشد تا با

1 . localism
2 . particularism
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