نوشته از فاروق فايق

بمناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی
ی
جهان عدالت اجتمایع-
 ۲۰رفبوری مصادف است به روز
ی
خبی نیست ،خواستم به بهانه
اگر چه در
رسزمین بنام افغانستان سال هاست از موجودیت عدالت اجتمایع ر
این روز ی
مکن در مورد مفهوم و اصطالح عدالت داشته باشم و نظریات متفکرین و دانشمندان را رپبامون موضوع
ارایه نمایم.
معن لغوی عدالت :برابری ،توازن ،اعتدال ،درست ،دادخوایه ضد ظلم و جور ،نهادن هر ر ی
ی
چبی بجای خودش
و حد متوسط میان افراط و تفریط تعریف شده است.
مفهوم و اصطالح عدالت :برای این امر الزم است به نظریات متفکرین مراجعه نمائیم.
افالطون :او عدل را از دو طریق تعریف یم نماید :اوال” با تحلیل رسشت آدیم که از سه قوه فراهم میآید.
ٔ
ٔ
قوه تعقل و ز
تمی خوب از بد ( قوه نطق )
-۱
 -۲شهوت که آدیم را در یپ جلب منافع و خوردن و جفت گیی وا میدارد.
ٔ
ٔ
ز
انگیه دفع زضر و میل به برتری و بلند پروازی است ( قوه غضب )
 -۳قوه که
هر یک از این سه قوه در انسانها ی
ی
معین دارد .عدل در تعادل این سه قوه در رسشت آدیم پدید میآید و مرد
جان
عادل کیس است که حق هر یک از این سه قوه را ادا کند و اجازه ندهد که یک قوه بر دو قوه دیگر تسلط یابد.
ی
اینجاست که انسان در زندگ خود بهرمند شادی میشود.
روش دیگر افالطون آن است که عدل را به عنوان ییک از فضایل چهارگانه ای که نزد یونانیان بود در نظر گرفته و
آن سه فضیلت دیگر به قرار ذیل است:
ی
 -۱فرزانگ ( حکمت )
 -۲دلیی و شهامت
ز
خویشت داری یا انظباط ( عفت )
-۳
ٔ
ی
معین در مدینه فاضله است .بدین ررسح که
اخب مخصوص گروه
به نظر افالطون هر یک از این سه فضیلت ر
ی
دلبی متعلق به یاوران ( سپاهیان ) ،خویشت داری متعلق به توده مردم است.
حکمت متعلق به فرمانروایان ،ر
ری
بهمت ترتیب هر کس کاری را که برای آن ساخته شده است و استعدادش را دارد انجام میدهد و در کار های دیگر
دخالت نکند .افالطون درین تعریف رعایت حدود اعتدال را بیان میکند.
ی
ارسطو از جمله ا ر ی
اندیشمندان سیایس است که تقسیم بندی متفاون از عدالت دارد .ارسطو از میان انواع
ولت
هشت گانه عدالت ،عدالت توذییع را از همه مهمب میداند .زیرا او بر اساس فکر خود عدالت را نه برابری بلکه
ی
ی
دانان او باشد.
تناسب میداند .او میگوید که جایگاه حقوق هر کیس در جامعه باید به اندازه شایستیک و
قرون وسیط :اپیکوریان معتقد بودند که عدالت آن ر ی
چبیست که موافق احتیاجات و مصلحت ر
بش است .در

قرون وسیط بحث عدالت جزی است و به زعامت کلیسا که نماینده مذهب است محدود میشود.
فار ران :از نظر فار ران هدف مردم مدینه فاضله رسیدن به سعادت است ،البته سعادت مطلق نه بلکه سعادت
اعتباری .در ر ی
رهب و فرمانده میباشند و آن فرمانده مقهور اراده عقل فعال میباشد.
چنت اجتمایع همه تابع یک ر
او حکیم ،دانا و متصف به اخالق حمیده بوده و هیچ عنرصی از اعضای جامعه به حقوق و وظایف دیگری تعدی
نمیکند.
ژان ژاک روسو :آزادی بدون عدالت ن ی
معن است .روسو رپبامون نابرابری و رن عدالن اجتمایع میگوید :زمانیکه
ر
افراد در وضعیت طبییع ر ی
مبیستند آزاد بودند اما عمدتا” در نتیجه خودپرسن و پیدایش مالکیت خصویص وارد
ی
وضعیت اجتمایع شدند که این وضعیت ی
مبتن بر نابرابری و عدم آزادیست .این نابرابری اجتمایع هر انسان را از
خود بیگانه میسازد .به عقیده روسو ،در گذر زمان افرادیکه ثروت اندوخته بودند برای حفظ مالکیت و موقعیت
یعن ر ی
وانت توافق کردند که بر اساس قرارداد اجتمایع نبود ،ی
فقب بر رس ق ر ی
چبیکه یم بایست بنیاد
خود با افراد ر
ی
چنتی
ی
چنت دولن آزادی طبییع را ویران میکند و خود کامیک را تحقق یم بخشد .ر
جامعه جمهوری خواهانه باشد .ر
انسان نخست بدون مالکیت خصویص است و وجودش آگنده از عشق و ترحم نسبت بخود و همنوعان خویش
ی
میانج با انسانهای دیگر زندگ یم کند .به نظر
میباشد .این انسان قانع است و از نظر احسایس در تفاهم ،بدون
ر
روسو تقسیم کار اصوال” نیم بایست به نابرابری و محدودیت آزادی منجر میگردید .با این حال روسو در نقد
مبتن بر مالکیت خصویص نتائیج انقالن میگبد و ی
خود از جامعه ای ی
حرف از خلع مالکیت و یا از ر ی
بت بردن ثروت
ر
ر
جلوگبی از ازدیاد تفاوت در مالکیت است .روسو در کتاب قرارداد اجتمایع بر
بمیان نمیآورد .و رصفا” خواهان
ر
ی
ی
موضوع عدالت انگشت میگذارد و خاطر نشان میسازد که هدف او برریس نظام مدن برای یافت قواعد حقوف
مطمئت حکومن است .تا آنچه را که حق مجاز میداند همواره با آن ر ی
ری
چبیکه سودمندی مقرر میدارد
عمویم،
پیوند زند ،تا باشد ،میان عدالت و منفعت افباق نیفتد .برای روسو در گذار از وضعیت طبییع به وضعیت مدنی
در انسان دیگر ی
گون های قابل توجیه بوجود میآورد و از جمله عدالت جا ی
نشت غریزه میگردد.
ر ی
روسو خاطر نشان میسازد که آنچه نیک و مطابق نظم است ر
نایس از طبیعت اشیأ است و بستیک به توافق انسان
ٔ
ر
تنهان رسچشمه آنهاست .اما اگر ما میتوانستیم عدالت
ندارد .همه ای عدالت ها نایس از خداوند ج است و او به ی
را از ر ی
چنت جایگاه بلندی پذیرا شویم ،نه نیازی به حکومت داشتیم و نه به قانون.
ی
قوانین هستیم که وظایف و حقوق را با هم پیوند زند و عدالت را
میگبد ،ما نیازمند میثاق ها و
روسو نتیجه
ر
ری
قوانت قابل حصول است.
.
موضوعیت بخشد باینبتیب روشن میگردد که برای روسو عدالت تنها از طریق
مطهری :مطهری سه ی
معن را برای کلمه عدل بیان میدارد :موزون بودن ،تساوی و ینف هرگونه تبعیض و رعایت
استحقاق.
نتیجه:
بنابر این از نظر افالطون و ارسطو عدالت در مرتبت تناسب است .در دوره قرون وسیط بحث عدالت جزپی
ز
قوانت کلیسا ،که نماینده مذهب است محدود میباشد.
است و به رعایت از
در دیدگاه فاراپ عدالت از فضیلت و حکمت ی
ناش یم شود.
ی
ز
قوانت قابل حصول است.
از نظر روسو عدالت تنها از طریق
به رسم اختتام:
ی
ی
برای رسیدن به نظام مبتن بر عدالت اجتمایع و حقوق شهروندی نیاز به مبارزه خستیک ناپذیر بر علیه حکومت
ی
قویم ،فاسد و خودکامه است .ایستادگ در سنگر عدالت و دفاع از راه حق وجیبه هر مسلمان و شهروند این
ری
رسزمت است.
دستیاپ به فضل و محبت ویژه الیه باید از هیچ نوع تالش دری غ ننمائیم تا در خود و جامعه عدالت را
برای
ی
پیاده کنیم.

