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   مفهوم عدالت از ديدگاه فارابي و ابن خلدون
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 1غالمرضا جمشیدیها
 2فروشانی شکوه دیباجی

 چکیده
شماری به آن توجه کرده و تعابیر  یبدی در دین اسالم است که متفکران عدالت از مفاهیم بنیا

هدف پژوهش حاضر این است که با بررسی اسنادی مبتنی بر  .اند دادهمختلفی از آن ارائه 

ۀ مفهوم عدالت از دیدگاه دو اندیشمند مسلمان یعنی مطالعروش تحلیل محتوای کیفی به 

عدالتی را  یبکار آنها در خصوص برخورد با  هایت راهفارابی و ابن خلدون بپردازد و در ن

ۀ تاریخی متفاوت تعلق دارند دوربه دو  خلدون ابنبررسی کند. شایان ذکر است که فارابی و 

یسۀ مقاۀ طبقاتی هستند و منظور از جامعو دارای دو نوع نگرش خاص به جامعه، انسان و 

طور کلی،  کلیت و به نحو اجمال است. به دیدگاه آنها، توجه به اشتراک و اختالف آنها در 

ۀ دیدگاه آنها، گفتمان ایشان گسترآنها آرای فلسفی خاصی دربارۀ عدالت دارند. با توجه به 

دهد. از جمله اینکه دو  یمدر قلمرو گفتمان اسالمی قرار دارد و گاهی رنگ و بوی الهی 

ۀ راسخه ملکۀ نفسانی و ملک، اندیشمند مذکور، ضمن اینکه عدالت را تحت تأثیر دین و فقه

دانند. ایشان  یمیۀ نبوت و امامت میسر ساکنند، تحقق عدالت محض را فقط در  یممعرفی 

شناسند. فارابی  یمها و استحاق  یسزاوارۀ کالسیک، عدالت را بر حسب فالسفهمانند سایر 

ۀ مسئللت او با یۀ عدانظرشود و  یمداند که از طریق قانون تأمین  یمعدالت را حامل امنیت 

شود. از دیدگاه  یمثبوت حق و ضرورت حمایت از این حق توسط حکومت تکمیل 

نیز عدالت اجتماعی به معنای تأمین مصلحت عمومی و مبنای تأمین عمران و  خلدون ابن

 امنیت است. 

 سیاسی، عدالت، فارابی. -خلدون، اجتماعی ابنواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
یشۀ اندمورد توجه اندیشمندان بوده و یکی از مفاهیم محوری هرگونه مفهوم عدالت از دیرباز 

ۀ سیاسی از یونان باستان گرفته تا فلسفسیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. بخش مهمی از 

یشۀ سیاسی مدرن، به موضوع عدالت توجه و تأکید دارد. در حقیقت قبل از درک طرز فکر اند

توانیم حقیقت عدالت اجتماعی در  ینمگی و انسان هرگز ۀ هستی، زنددرباراندیشمندان مسلمان 

نزد آنها را بفهمیم، زیرا عدالت اجتماعی جز یکی از فروع این اصل بزرگ نیست که همۀ تعالیم 

 گردد. یبرماسالم به آن 

ابو نصر محمد بن محمد الطرخان بن اوزلغ معروف به فارابی )قرن سوم ه.ق(، ملقب به 

ساز در اسالم است  شود. او اولین فیلسوف نظام المسلمین خوانده می وفمعلم ثانی است و فیلس

یشۀ سیاسی و حکمت عملی و تأثیر از فیلسوفان یونانی، افالطون و اندکه با تحول تاریخ 

ۀ سیاسی را در فلسفینۀ مدینه و ارتباط انسان با آن ارائه کرد و زمارسطو، تفکری عمیق را در 

ی در سیاست بنیان نهاد که قائم به ذات خود است و ا فلسفهو برای اسالم عالم اسالم بنیان نهاد. ا

: 1367یرپذیر است و روح اسالمی در آن حفظ شده است )فاخوری، تأثمقلد نیست، اگرچه 

(. اگر افالطون نخستین فیلسوفی است که نظامی مرتبط از تعقل سیاسی به جهان اندیشه 395

ر سیاسی با ساختاری از مبادی و اصول سازگار فلسفی در جهان تقدیم کرد، فارابی بنیانگذار تفک

ی ا منظومههای اسالم، تعقل مدنی را در  یری از میراث یونانی و آموزهگ بهرهاسالم است. او با 

فلسفی قرار داد. اگر ارسطو بنیانگذار تفکر منطقی در جهان است، فارابی نیز با شرح، تفسیر و 

و  2: 1376نی را به درون کالبد عالم اسالمی وارد کرد )ناظرزاده، توصیف دقیق، علم منطق یونا

: 1367 یفاخورین و اهل تأمل بود )گز عزلت(. مورخان اسالم معتقدند که فارابی زهدپیشه و 3

نابرابری شکل گرفته است. از دیدگاه او اجتماع  مسئله(. عدالت از دیدگاه فارابی پیرامون 396

گیرند. تقسیم کار بین اعضای  یک در رتبه و موقعیتی خاص قرار میمراتبی دارد و افراد هر 

ین مراتب تر پستهای کسبی از باالترین درجات تا  ییتواناجامعه بر اساس استعدادهای فطری و 

آید و بر اساس حکمت  شود. این مراتب گوناگون توسط رئیس جامعۀ تحت نظم درمی یمانجام 

مراتب است و ارزش هرکس به  یذاعتقاد فارابی، اجتماع  شود. به یمو در کمال قدرت اداره 

نسبت دوری و نزدیکی به ریاست، متفاوت و متفاضل است. رئیس مدینه از قدرت تام و کامل 

برخوردار است و به لحاظ خصوصیات جسمی و روحی، فکری و اخالقی در باالترین مراتب 

ی اجتماع است، بلکه به لحاظ اجتماعی، کمال قرار دارد. وی نه تنها به لحاظ سیاسی فرمانروا
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ترین درجات برخوردار است. به  یعالدینی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی نیز حاکمیت دارد و از 

عبارت دیگر، در خصوص وی تفکیک قوا وجود ندارد و همۀ مقدرات جامعه به اراده و اختیار  

سیاست است که رئیس آن را  به اجرا  او وابسته است. بنابراین جنبۀ غالب و بنیان اصلی اجتماعً

گیرد و با حکمت،  یمیابد، با سیاست، جامعه قوام  یمآورد و بر اساس حکومت، تکوین  درمی

شود. فارابی با تمسک به وحدت حقیقت، اتصال وحی و عقل را اثبات  یماستوار و مشروع 

سیاست است، هم  دار هدهعنهد. رئیس مدینه که  یمیۀ این دو بنیان پاکند و سیاست را بر  می

 (.22: 1372فیلسوف است و هم نبی )خوشرو، 

الدین تونسی  یولاز طرف دیگر، ابوزید عبدالرحمان ابن محمد ابن محمد ابن خلدون 

زیسته است )اشمیت،  یمحضرمی اشبیلی ملکی، معروف به ابن خلدون، در قرن هشتم ه.ق، 

کشورگشایان از هر سو صدمات  ها قرن خلدون باید گفت که (. دربارۀ عصر ابن55: 1388

های اسالمی وارد کردند، از جمله از سوی ترکان سلجوقی، صلیبیان  ینسرزمای بر  یدهعد

هالل و مغوالن. تصویر جهان اسالم در قرن هشتم، تصویر انحطاط و ازهم پاشیدگی  مسیحی، بنی

(. 31و  30: 1385ود )مهدی، ، ویرانی و ناامنی بومرج هرجخلدون نیز درگیر  است که موطن ابن

های اصلی  یزهانگخلدون، از  گرایش به درک علل پیدایش اوضاع بحرانی در زمان حیات ابن

ی اجتماعی، متفاوت با فارابی و تا شناس نوعخلدون در  یوۀ ابنش(. 3: 1369تفکر او بود )هنری، 

دون با نگرشی تحولی، خل های دوتایی دورکیم و تونیس است. ابن یبند طبقهحدودی نزدیک به 

نشینی تا اوج تمدن شهری مورد  یهبادۀ انسانی را از مراحل زندگی ابتدایی و جامعصیرورت 

، مبتنی بر قشربندی خلدون ابن(. اما عدالت از دیدگاه 81: 1372دهد )خوشرو،  یمکاوش قرار 

. همچنین داند ینماجتماعی و جاه و قدرت است و تحقق عدالت را بدون این واقعیت میسر 

تازگی ندارد « وازع»خلدون  ۀ ابنگفتۀ لزوم اجتماع و حکمران یا بنا به دربارخلدون  استدالل ابن

گفتیم، حکمای اسالم پیش از او همین دالیل را مطرح کرده بودند. منتها  که طور همانو 

جتماع و خلدون نیز لزوم ا یوۀ استدالل، نبوت و ابنشدانشمندان اسالمی با استفاده از همین 

 (.164و  165تا:  یبکردند )رسائی،  یمحکمرانی را اثبات 

زمانی بسیاری با یکدیگر دارند، از  فاصلهخلدون، اگرچه  در مجموع باید گفت فارابی و ابن

خلدون اغلب  که رویکرد اجتماعی ابن یحال دراند.  یشۀ اجتماعی در تمدن اسالمیاندبنیانگذاران 

ی و ایستا به تنظیم ا واره اندامیانه است، فارابی با رویکردی گرا واقعی و ، علمی، عینشناسانه جامعه

خلدون با همین رویکرد، ولی به  ینۀ فاضله با بدن انسانی پرداخته و ابنمدهای مختلف  بخش
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 عبارت  به(. 1372ای تحولی و پویا، حیات اجتماعی انسان را شرح داده است )خوشرو،  یوهش

لدون هر کدام معرف نوعی تفکر خاص در جهان اسالم هستند؛ فارابی با خ دیگر، فارابی و ابن

ای خاص به  یوهشخلدون با بینشی اجتماعی و تاریخی و هر یک با  دیدی فلسفی و الهی و ابن

 پردازند. یمطرح مسائل گوناگون و از جمله عدالت 

 طرح مسئله
ت به صورت تطبیقی مورد بررسی خلدون دربارۀ مفهوم عدال در این پژوهش، آرای فارابی و ابن

جرئت  یشه سیاسی است و به اندترین مفاهیم  یاساسقرار گرفته است. مفهوم عدالت یکی از 

توان گفت که اختالف نظرهای بسیاری از اندیشمندان به اختالف دریافت آنان از این مفهوم  یم

درستی توضیح داد، راه تبیین  به گردد. بنابراین، اگر بتوان این اختالف دریافت را  یم بازبنیادین 

عمده هموار خواهد شد. در مجموع این پژوهش با رجوع به  طور  بهنظرهای آنان نیز  اختالف

 های زیر است: آثار این دو متفکر مسلمان در پی پاسخگویی به پرسش

 ۀ عدالت چیست؟مقولدر  خلدون ابنی اساسی فارابی و ها مؤلفهماهیت عدالت و  -

 ۀ این دو متفکر دربارۀ مفهوم عدالت چیست؟عمدشابهات و ت ها تفاوت -

 ؟اند دادهبرای تحقق عدالت و مبارزه با ظلم ارائه   یعملکار  آیا این دو اندیشمند راه -

شایان ذکر است در این بررسی دو موضوع با یکدیگر مقایسه و سنجیده شده، اما باید توجه 

به نحو اجمال مورد توجه بوده است. به بیان داشت که وجه اشتراک و اختالف آنها در کلیت و 

، نسبت تطابق و تساوی حاکم است و نه در خصوص ها شباهتدیگر، نه در خصوص 

نسبت تباین برقرار است، بلکه دو موضوعی که از یک نظر با یکدیگر تشابه دارند،  ها اختالف

یچیدۀ پلی و تطبیقی امور ممکن است از نظر دیگر اختالف داشته باشند. بنابراین در بررسی تحلی

 ۀ عوامل و تأثیر آنها بر یکدیگر ضرورت دارد.هماجتماعی، توجه به نسبیت امور و توجه به 

 یشینۀ پژوهشپ

خلدون کار  شایان ذکر است که دربارۀ بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و ابن

طور جداگانه یا  به خلدون ابنارابی و مستقلی انجام نشده، لیکن دربارۀ مفهوم عدالت از دیدگاه ف

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از »ۀ نام انیپادر مقایسه با متفکر دیگری بررسی شده است. در 

دو تن از  شهیاند ۀمفهوم عدالت در گستر(، 1375فر ) را حافظی« دیدگاه افالطون و فارابی
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طور مبسوط بررسی  الت را بهمفهوم عدآنها است.  قرار گرفتهبررسی مورد ن برجسته امتفکر

اند و این معنا و مفهوم را چه در هستی و چه در فرد  معنا کردهسب هماهنگی و تناکرده و آن را 

در نظام آفرینش، توسط  موجود بنابراین اگر اعتدال، اند داشته مورد توجهو اجتماع همواره 

فت که عدالت رعایت شده است. توان گ اقتدا شود، می به آنمدینه  ۀرئیس مدینه درک و در ادار

 هنگام بررسیهای اخالقی و  فارابی و افالطون در بررسی کارکرد مفهوم عدالت در فرد، دیدگاه

ارتباط  ،درخور توجه ۀکنند. مسئل دیدگاه سیاسی خود را بیان می ،کارکرد این مفهوم در اجتماع

اصلی افالطون در فلسفه  است. موضوعمتفکر مذکور دو  ۀشیتنگاتنگ اخالق و سیاست در اند

خدایی  ؛وجود خداست ،ولی موضوع اصلی در فلسفه فارابی ،انسان و مدینه است ،وجود مدنی

« سیاسی فارابی فلسفهعدالت و خودکامگی در »ۀ مقالدر  .که به ماهیات وجود بخشیده است

 وکلیدی  سیاسی فارابی، عدالت از مفاهیم ۀشیدر اندمطرح شده است که  تألیف اخوان کاظمی

بحث او با ست. وی سعادت ا ۀشی. موضوع اصلی انداستیونان  ۀتر از فالسف گسترده

فرعی بخشی انجامد که  شود و به عدالت می خداشناسی، نبوت و مسائل مربوط به آن دو آغاز می

 های گوناگون تعریف بیانفارابی ضمن  .با آنها دارد یاز همین مباحث است و ارتباط تنگاتنگ

د. وی ماهیت عدالت در کنهای دینی هماهنگ  عدالت، سعی دارد عدالت عقلی را با آموزه دربارۀ

 ۀسیاسی دور یها فارابی مشکل بنیادین نظامد. دان های مضاد را به معنای تغلب و استیال می مدینه

نظر و عمل، انحراف از مسیر عدالت و استیالی  اسالمی را انحطاط خالفت اسالمی، جدایی

عدالت در »نویسنده مذکور در اثر دیگری با عنوان  .داند غلب در این دو حوزه میت ۀاندیش

 مقوله بارۀای در عمدهآرای خلدون  ابن( بیان کرده است که 1379« )اندیشه سیاسی ابن خلدون

عدالت اجتماعی از دید وی به معنای تأمین مصلحت عمومی به بهترین . استبیان کرده عدالت 

 دلیل گستره  خلدون به از سویی ابن ترین مبنای تأمین عمران و امنیت است. وجه ممکن و اصلی

اختناق و شدت سرکوب و امکان هالکت عمومی و فقدان قدرت و شوکت الزم، به عمل 

چند آرمان  است، هرندانسته نداشته و آن را تکلیف شرعی اعتقاد عدالت  تحققانقالبی برای 

 .اصیل را همواره ستوده است یها امیو ملحوظ است و قمحفوظ  خواهی نزد وی کامالً عدالت

مفهوم به بررسی « خلدون ۀ سیاسی ابنشیاندمفهوم عدالت در »ۀ مقال( در 1386طباطبایی )

اما دومین رویکرد ت. اسپرداخته خلدون  دوگانه عدالت در سیاست شرعی و سیاست عقلی ابن

که برای برقراری عدالت به عنصر  ردیگ یم نشئتاجتماعی  ۀاو به مفهوم عدالت به نوعی از فلسف

یۀ نظرخلدون اشاره دارد تا  عمران نیاز است و به سازوکار گردش ثروت در اجتماع از نظر ابن
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بررسی تطبیقی «ش، ا نامه انیپا( در 1387نو ) عدالت او را تبیین کند. در ضمن، حکیمی مزرعه

به مفهوم عدالت توجه کرده است. در این  طور مختصر، ، به«خلدون آرای اجتماعی فارابی و ابن

همواره تحت  ،که نظریات و شخصیت علمی دانشمندان فرض شیمحوریت این پ نامه، با پایان

گرچه ه شده است کبیان  ،اجتماعی عصر آنان قرار دارد –تأثیر محیط فرهنگی و شرایط سیاسی 

اما  ،یکدیگر دارند بسیاری بازمانی  ابونصر محمد فارابی و عبدالرحمن محمدبن خلدون فاصله

شوند. آثار اجتماعی فارابی کامالً  اجتماعی در تمدن اسالمی قلمداد می ۀشیاز بنیانگذاران اند

 اغلبخلدون  رویکرد اجتماعی ابن که  یحال در ،گرایانه است و آرمان ییفلسفی، انتزاعی، عقال

 مای و ایستا به تنظی واره ا رویکردی اندام. فارابی باستگرایانه  شناسانه، علمی، عینی و واقع جامعه

ای  با همین رویکرد ولی به شیوهنیز خلدون  فاضله پرداخته و ابن ۀنیمختلف مد یها بخش

 برمذکور تفاوت رویکرد دو اندیشمند . تحولی و پویا، حیات اجتماعی انسان را شرح داده است

به  ،وراثت و هوش و یادگیری و پشتکارشناختی  بر عوامل روان  شده عالوه اساس مستندات ارائه

تخصصی و  ۀشناسانه مانند تفاوت در آموزش و تحصیل، رشت ای از عوامل جامعه مجموعه

اجتماعی، گرایش سیاسی و نوع مذهب –رویکرد علمی، حرفه و شغل، اوضاع سیاسی

وجود دارد. در به تألیف عربی « یۀ عدالت فارابی و رالزنظربین  سهیمقا»نامۀ  پایان .گردد بازمی

تحقق عدالت در میان افراد یک جامعه  و هدف سیاسی ۀ، فلسففوق دو فیلسوف عدالت یۀنظر

دیدگاه به عدالت سیاسی و اجتماعی از  . در این پژوهش،خود ۀوییک به طریق و ش است؛ اما هر

 .است فوق به میزان بسیاری توجه شده دو فیلسوف

 خلدون ابنارۀ مفهوم عدالت در دیدگاه فارابی و که مشاهده گردید، اگرچه درب طور همان

طور جداگانه یا در مقایسه با متفکر دیگری بررسی انجام شده، ولی تاکنون پژوهشی دربارۀ  به

 صورت نگرفته است.  خلدون صورت تطبیقی از دیدگاه فارابی و ابن مفهوم عدالت به

 چارچوب مفهومی

های مختلفی از روابط اجتماعی  داشته و جنبه بسیاریدر طول تاریخ، مفهوم عدالت تحول 

، عدالت با توجه به شرایط معمولطور  به، این راستاده است. در کرگذاری  ها را ارزش انسان

شود و مصادیق  اجتماعی افراد تعریف می-های اقتصادی یتموقعفرهنگی، تاریخی جامعه و 

ای دیگر به  دورهاعمال تنبیه و در  ۀ تاریخی، عدالت به معنایدوریابد. در یک  یمخاص خود را 

معنای برخورداری از منابع جامعه است. در یک مکتب سیاسی، عدالت اهمیت کمتری از آزادی 
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شود. در یک گفتمان عدالت به معنای اجرای  یمدارد و در مکتب دیگر، آزادی فدای عدالت 

ست )وحیدنیا و ها تودهرفی قوانین الهی و در گفتمانی دیگر به معنای اجرای خواست و قوانین ع

که همگان آن را قبول  ی نداردعدالت معنای روشن و مسلم(. در مجموع، 10: 1389همکاران، 

ۀ سیاسی، عدالت صفت نهادهای اجتماعی است، نه صفت انسان و فلسفبه لحاظ داشته باشند. 

ها، قدرت و  یتلمسئواعمال او. منظور از عادالنه بودن نهادهای اجتماعی این است که حقوق و 

(. در 115: 1379ی وابسته به خود را عادالنه توزیع کند )بشیریه، ها فرصتاختیارات، مزایا و 

 بهکنند. در عدالت صوری، همگی  یمبندی دیگر، عدالت را به صوری و ماهوی تقسیم  یمتقس

ادرست داشته تواند مبنایی درست یا ن شوند که می یمنصیب  یبیک اندازه از صفتی برخوردار یا  

افراد جامعه، بدون توجه به اینکه سزاوار باشند یا خیر،  همهباشد. اعمال تنبیه یا پاداش برای 

عدالت صوری است. اما وقتی شرایط و حدود آن بر اساس اعمال انسان، لحاظ شود، عدالت 

ی از (. تقسیم عدالت به طبیعی و قراردادی نیز نوع دیگر226: 1379ماهوی است )کاتوزیان، 

بار برای همیشه اصولی  گفتاری دارد و یک ۀ تکجنببندی عدالت است. عدالت طبیعی،  تقسیم

دهد و تغییرپذیریِ آن غیرممکن یا اندک است. عدالت از دید افالطون، ارسطو و  ثابت ارائه می

قابل بررسی است. اما در نگرش قراردادی،  انداز چشمبسیاری از اندیشمندان اسالمی در این 

انسانی، عقالیی و سیال است که با توجه به تغییر در ذهنیات و مراجعه  -دالت امری اخالقیع

، بین عدالت دارانه هیسرمادر دیدگاه  (.9: 1376به عقل جمعی قابل ارزیابی است )بشیریه، 

ی مثبت وجود دارد و در دیدگاه اسالمی، اجرای عدالت موجب ا رابطهتوزیعی و تولید انبوه 

 (.35: 1389و کلوری،  ها یدیجمشولید و مواهب خواهد شد )افزایش ت

و  افالطون یها نوشتهۀ یونانی، فالسفدر میان  معاصر شیپی ها هینظر نیتر گستردهترین و  مهم

ۀ افالطون، اگر هر فرد به کاری مشغول باشد که برای آن ساخته شده و شیاندارسطو است. در 

دیگر، او به تمایزات  عبارت  بهتماعی محقق شده است. را دارد، عدالت اج اش یعیطباستعداد 

ذاتی و در نتیجه تقسیم کار نامشابه اعتقاد دارد. توجیه افالطون ناظر بر نابرابری طبیعی و رعایت 

. همچنین به که این نابرابری محترم دانسته شود دیآ یموجود  آن است و اینکه عدالت وقتی به

ی شکلی نیست، بلکه عدالت مانند زیبایی و ها شاخصیت اعتقاد او حقیقت عدالت فقط رعا

، باید به اجرای آن کنند یمخیر معنایی است که باید تشخیص داده شود و کسانی که آن را درک 

ۀ ارسطو نیز عدالت به معنای توزیع مبتنی بر استحقاق است؛ پس عدالت شیاندبپردازند. در 
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نابرابرانه رفتار شود و  طور بهبرابرانه و با نابرابرها  رطو بهرعایت تناسب است و اینکه با برابرها 

 (.1380مواهب و امکانات به تناسب برابری و نابرابری اشخاص توزیع گردد )جمشیدی، 

رسد. در  عدالت می ۀیونان و روم باستان، نوبت به ادبیات سیاسی دینی دربار ۀفالسف زپس ا

مسیحی به  ۀمیالدی( اندیشمند برجست 430تا  354سیاسی مسیحی، آگوستین قدیس ) ۀشیاند

پردازد. گاهی آگوستین، تعریف افالطونی از عدالت را به رنگ دینی  عدالت می ۀشیطرح اند

و  کند میدهد و گاهی از سکوالر بودن تعریف سیسرونی از عدالت انتقاد  و ارائه میآورد  میدر

طابقت نظم مده توسط آگوستین، ش پذیرد. عدالت افالطونی دینی آن را می ۀشد ینیتعریف د

به را تعریف سیسرون، عدالت  یۀبر پا ، آگوستینیدر تعریف دیگر .است اجتماعی با قانون الهی

شده  . تعریف سیسرونی دینیاش را دارد هر کس شایستگی داند که چیزی میمعنای اعطای 

ن تعاریف است که آگوستی. بدیهی توسط آگوستین به معنای اطاعت از قانون الهی است

 آن مفاهیم بوده است ساختنده و نوآوری وی در دینی کرافالطونی و سیسرونی را اقتباس 

 (.5: 1390، دریح یحاج)

است، فیلسوف انگلیسی،  پرداختهمدرنیته به تعریف عدالت  ۀنخستین فردی که در آستان

وجود ندارد و عدالت در حالت طبیعی،  هابزبه اعتقاد . استم(  1679تا  1588توماس هابز )

و آن را به  پوشند یمۀ حقوق طبیعی خود چشم همکه قرارداد اجتماعی بسته شد، افراد از  زمانی

در دید هابز، . نهند یمقید و شرط او را گردن  و اطاعت بی کنند یمشخص حاکم تفویض 

جانبه است. حکومت از طریق انعقاد  مشروعیت حکومت برآمده از لزوم وفای به عهدی یک

کنند از فرمانروا اطاعت  آید که به موجب آن، مردم تعهد می رداد میان عموم مردم پدید میقرا

تعریف  ۀ. بدین ترتیب، الزمردیپذ ینمرا که فرمانروا هیچ تعهدی در این قرارداد  یحال ؛ درنمایند

د و هابز از عدالت این است که چنانچه مردم از اطاعت از فرمانروا سرباز زنند، مرتکب نقض عه

که فرمانروا هیچ عهدی را در قبال مردم نپذیرفته، مفهوم  ییدر مقابل، از آنجا .اند عدالتی شده بی

توان غیرعادالنه  نمی وضعیتیربط است. کارهای فرمانروا را در هیچ  عدالتی در مورد وی بی بی

از دیگر و ل م( اندیشمند و فعا 1921تا  1842پیترکروپوتکین ) .(220: 1380)هابز،  دکرتوصیف 

اشتراکی بدون وجود حکومت مرکزی اعتقاد  ۀبه جامع . اوپیشتازان کمونیسم در روسیه است

ده کرسیاسی  یشۀوارد اند ی در عدالت است،که مفهوم جدید را نیازجدید دارد. وی مفهوم 

در این باره سخن است. توجه به این نکته نیز ضروری است که بالنک، مارکس، و کروپوتکین 

دن نیازهای افراد جامعه، مقتضای عدالت اجتماعی است. بدین ترتیب، کربرآورده اند که  تهنگف
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ن سوسیالیست نسبت داد، باید به ابدون اینکه تعریف جدیدی از عدالت را بتوان به این متفکر

دن کرامروزه عدالت به معنای برآورده زیرا د؛ کرسهم آنان در رشد مفهوم عدالت اعتراف 

 (.1390حیدر،  یاجاست )حسیاسی  ۀمطرح در فلسف های هراد، جز نظرینیازهای اف

آمریکایی است ( 1999) 1جان رالز وفی که در این حیطه کار کرده استفیلس، حاضرعصر در 

 ۀدغدغ و شود دالت قوانین و عدالت نهادهای اجتماعی تفکیک قائل میعن عدالت فرد، که بی

در خصوص انواع معانی عدالت، در نخستین  کند. یم خویش را عدالت نهادهای اجتماعی معرفی

خویش را مربوط به ۀ یو نظر شود قائل میو توزیعی تفاوت  ن عدالت اعطاییبیبندی، رالز  تقسیم

هرگاه مقصود تقسیم  :کند طور تعریف می . وی عدالت اعطایی را اینداند عدالت توزیعی می

یش آن چیز نقشی نداشته و در نتیجه نسبت چیزی خیر و مطلوب میان کسانی باشد که در پیدا

طور مشروع ادعایی داشته باشند، تقسیم عادالنه آن چیز از موضوعات عدالت  توانند به به آن نمی

خیر و مطلوب میان  مواردتقسیم  یوۀدر مقابل، عدالت توزیعی مربوط به ش اعطایی خواهد بود.

یک از آنها نسبت  ر نتیجه پیش از تقسیم، هرو د اند آنها نقش داشته پیدایشکه در  استافرادی 

که زندگی اجتماعی در دید رالز، نظام همکاری  ییبه سهم خویش ادعایی مشروع دارند. از آنجا

ند، تقسیم منافع و ا میان افراد است و همگان در پیدایش منافع حاصل از زندگی اجتماعی شریک

فیلسوف  2رابرت نوزیک. ی استهای زندگی اجتماعی، جز موضوعات عدالت توزیع بهره

م سبرخالف لیبرالی ،گراست که م آزادیسلیبرالی مشهوراز طرفداران عصر حاضر نیز آمریکایی 

های فردی است. وی با بازتوزیع منابع اقتصادی و  اش بر تضمین آزادی تأکید عمده ،گرا مساوات

ر تأمین خدمات درمانی، آموزش منظو بندی مستمر بر دارایی ثروتمندان به اجتماعی از راه مالیات

های  آزادی ،جای عدالت توزیعی  تأکید نوزیک به .و حداقلی از رفاه برای همگان مخالف است

طور طبیعی، مالک خود و  نوزیک، هر کس به به اعتقاد .استفردی و مالکیت خصوصی 

های  دارایی و در نتیجه در انجام هر کار و هرگونه استفاده از استهای مشروع خویش  دارایی

ۀ آزادی و عدم دخالت دولت در رأس امور است مسئلبرای نوزیک . استخویش آزاد 

با تمرکز بر تعریف عدالت بر حسب حقوق طبیعی در حقیقت،  (.1383)الریجانی و همکاران، 

 گیرد. فردی، نوزیک از تعریف عدالت بر حسب لیاقت و نیاز فاصله می

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـــ
1. John Rawls 
2. Robert Nozick 
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ترین منابع دینی  ۀ مسلمان متکی به مهمفالسفم، برداشت از طرف دیگر در ادبیات دینی اسال

همه افکار اسالمی  سرلوحهترین منابع اسالمی است که  یعنی قرآن و سنت است. قرآن از مهم

قرار گرفته است. کثرت آیات مربوط به عدالت و مترادف آن در قرآن بیانگر اهمیت آن است. 

ۀ آن را به لحاظ فکری و فلسفی دغدغبیاری کرد و کاشت و آ ها دلۀ عدل را در شیاندقرآن بذر 

ایجاد نمود. در خصوص سنت نیز باید گفت که پیامبر گرامی  ها روحو نیز عملی و اجتماعی در 

های فکری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به  سال پیامبری خود در همۀ زمینه 23اسالم در طول 

ۀ جاهلی و ظالمانی ها ارزشبا نفی افکار و  و توحیدی دست زدند. ایشان گستر عدالتانقالبی 

با درهم شکستن ساختارهای مبتنی بر آن، نظمی عادالنه و جدید را ایجاد کردند. پس از وفات 

پیامبر )ص( و طرح موضوع جانشینی، بحث به عدالت سیاسی کشانده شد. ابتدا جامعه به 

ک به دلیل مذهبی، درصدد توجیه ی مختلف تقسیم گردید. بعد از آنکه هر گروه با تمسها گروه

ۀ جنباز  کم کمبه شکل مکاتب کالمی تغییر یافت و بحث عدالت  ها یبند گروهخود برآمد، این 

ی که از ا دستهۀ کالمی کشیده شد. در این راستا، متکلمان اسالمی دو دسته شدند: جنبسیاسی به 

د و گروه اهل حدیث که بعدها همان ابتدا معتزله نامیده شدند و طرفدار عدل و اختیار بودن

اشاعره نامیده شدند و طرفدار جبر و اضطرار بودند. به اعتقاد اشاعره هیچ کاری ذاتاً عدل یا ظلم 

، عین عدل است. عدل حقیقتی نیست که قبالً بتوان آن را دهد یمنیست، آنچه خدا فرمان 

ی عادل بودن خدا این نیست توصیف کرد و مقیاس و معیاری برای فعل پروردگار قرار داد. معنا

از نظر عدلیه، خوبی و بدی به  که  یصورت درکه از قوانینی پیروی کند، بلکه او خود عدل است. 

، نه امری اعتباری. فعل انسان ذاتاً یا خوب است یا بد و شرع گردد یبرمامری واقعی و حقیقی 

به حُسن و قبح  ( کهه عدلیهاین واقعیت است. اصولیان شیعه و معتزله )گرو کننده کشفیگانه 

، در مقابل، اشاعره حِسن و قبح دانند یمعقلی اعتقاد دارند، بارزترین مصداق آن را ظلم و عدل 

(. پس بر اساس نظر اشاعره ما به حق و عدالت 15: 1357)مطهری،  دانند یمرا تابع دستور شرع 

. از طرف میکن یمامری واقعی نگاه  عنوان عنوان فرضی خیالی، اما مطابق نظر عدلیه به آن به   به

دیگر، عدالت در فقه نیز مطرح شده است. در فقه اهل تسنن، عدالت اخالق فردی و تقوا یا 

ی از گناه تعریف شده است و تأکید آن بر انجام واجبات و ترک محرمات است دار شتنیخو

 (.110: 1377)جرجانی، 

پردازان کالسیک همچون  ای نظریهدر مجموع، مبانی نظری پژوهش حاضر مبتنی بر آر

پردازان مسلمان از جمله شهید مطهری است. نوشتار حاضر، به  ارسطو و افالطون و نیز نظریه
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یۀ مبانی نظری مذکور درصدد است که برای نخستین بار به بررسی تطبیقی پاطور عمده، بر 

 ازد.عدالت از دیدگاه دو اندیشمند مسلمان یعنی فارابی و ابن خلدون بپرد

 روش پژوهش

ۀ عدالت در آثار دو متفکر مقولروش این پژوهش، بررسی اسنادی مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی 

های مربوط به عدالت در آثار ایشان به طریق زیر استخراج و تحلیل شده  یدهایادشده است. 

 است:

 ۀ عدالت؛مقولی مستقیماً مربوط به ها گزارهالف( بررسی مسائل و 

 در مفاهیم و مسائل ناظر بر موضوع عدالت؛ب( واکاوی 

 های این دو متفکر در ذیل موضوع پژوهش. یشهاندیسۀ مقاج( 

 خلدون و فارابی عدالت از دیدگاه ابن 

رسد که این دو اندیشمند مسلمان  یمنظر  زیستند، ولی به ینمخلدون و فارابی در یک قرن  ابن

گویند. اینکه دو  یمرو گفتمان اسالمی سخن های فکری مشترکی دارند و هر دو در قلم ینهزم

بینند و غایت زندگی را مرگ و  ینممتفکر فوق، هدف از آفرینش بشر را فقط زندگی دنیوی 

دانند و به فکر سعادت اخروی  ینمدانند، سعادت را به سعادت دنیوی منحصر  ینمنابودی 

ۀ ارائآنها فهم و درک الهی را برای  کند. یمرا از سایر متفکران عمدتاً غربی متمایز  آنهاهستند، 

دانند و به همین دلیل فهم و درکشان در  یمراه سعادت و اجرای عدالت، برتر از فهم بشری 

تبیین عدالت، رنگ و بوی الهی و دینی دارد. در این راستا در زیرِ چند مقوله، عدالت از دیدگاه 

موارد از آن نظر که در ذیل یک مقوله آمده است. شایان ذکر است که این  خلدون ابنفارابی و 

ۀ مذکور مورد توجه هر دو متفکر بوده است، از این لحاظ، مسئلدهد که  یم، نشان اند گرفتهقرار 

یی داشته ها تفاوتشاید بتوان گفت آنها شبیه هم هستند، ولی ممکن است در جزئیات با هم 

 .تاسطور مفصل در هر قسمت به آن پرداخته شده  باشند که به

 و فعلیت برای اهلیتی و حق جسمی هر فارابی، دیدگاه از :ها یسزاوارعدالت بر حسب 

 هر استعداد و اهلیت صورت و ماده دادن معنای اینجا به در عدل و دارد خویش صورت تحقق

 پیوند وجودی در معنای حق با را عدل او مفهوم، این (. در64: 1959الفارابی، )است  شی

 استعدادها و ها ییتوانا از مراتبی سلسله در بلکه نیستند، برابر فارابی نظر در انیانس افراد دهد. یم
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 گوناگونی و مراتب سلسله ۀشالود مبتنی بر تطابق دارد که آفرینش نظام با امر این دارند، قرار

هاست. مراتب مردم مدینه در ریاست و در خدمت بر حسب فطرت و استعداد آنان  ییتوانا

طور بر حسب عادات و تربیت و آداب و آموختگی. رئیس نخست کسی  ینهممتفاوت است؛ 

ی متفاوت را با ترتیب خاص نظم دهد و هر فردی از هر گروهی را در ها گروهۀ هماست که 

 اجتماعی نظام (. پس161: 1358 فارابی،)ی که الیق آن است، تربیت کند و به نظام آورد ا مرتبه

 آرمانی شهر در. است استحقاق و اهلیت بر مبتنی و طبقاتی ۀگون به فارابی دید از سیاسی و

 مختلف سطوح در خود استعداد و سرشت حسب بر مردم است؛ برقرار مراتب سلسله فارابی،

 با را کارها که دارد قرار ویژه فضایل و ها ییتوانا با مدینه رئیس سطح، نخستین در. دارند قرار

او  خدمت در که وجود دارند رئیسان از دیگری ۀدر و،ا از پس و دهد یمسامان  شایسته روشی

 باقی خدمتگزاران فقط که یابد یم ادامه سطحی تا مرئوسی و رئیس مراتب سلسله این هستند.

 و تام بدن به را فاضله ینۀمد افالطون، از تأسی با فارابی(. 98و  97: 1959فارابی، )مانند  یم

 همکاری و تعاون یکدیگر با دوام و حیات حفظ رایبها  اندام که بدنی کند؛ یم تشبیه صحیح

 ستیز در یکدیگر با و هستند تعاون دارای ولی ،اند متفاوت یکدیگر باها  اندام اینکه عین در دارند،

  تالش در شایستگی به دستیابی برای فطری، تفاوت داشتن وجود با نیز جامعه افراد نیستند.

. بیند یم نیز آفرینش نظام کل در بلکه زنده، موجود در تنها نه را مراتب تفاوت آن فارابی. هستند

 بر عالم اول سببکه  طور همان است. عالم به اول سبب نسبت مانند مدینه اول رئیس نسبت

 و است کلی فاضله ینۀمد ۀدربار فارابی بیان. دارد تقدم مدینه بر نیز مدینه رئیس دارد، تقدم عالم

 فرزانه حکیمان فرمانروایی طرفدار که است روحانی یا جامعه اام است، مبهم جزئیات، ۀحوز در

 متناسب کاری به افراد گماردن در را عدالت و هماهنگی و سادگی در را جامعه سعادت و باشد

 بر حسب هر کس که بیند یم این در را عدالت داند. فارابی نیز مانند افالطون یم شان توانایی با

 (.96 و 95: 1371اصیل، )بپردازد  کار به خویش ذاتی شایستگی و سرشت

 برای و دارد متعددی نیازهای اجتماعی زندگی معتقد است که (1390خلدون ) همچنین ابن

شود. بر  برآورده نیازهایشان تعاون، یۀسا در تا است نیاز بسیاری ابزار و صنایع به رفع آنها

 به وقتی همکاری و آنهاست ایه ییتوانا تفاوت بر اساسها  انسان تعاون دیدگاه، اساس این

 انجام درستی به را شان یفهوظ خود، خاص مکان در هر یک جامعه افراد که رسد یم مقبول یجهنت

 از پس یا طبقه و شود می تقسیم طبقات ترتیب به مردم میان در نفوذ و جاه این سبب، به. دهند

 طبقات و رسد یم ادشاهانپ به باالتر طبقات که چنان است، قدرت و جاه دارای دیگر، ۀطبق
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وجود  دیگری گوناگون طبقات مزبور، ۀطبق دو میان و ندارند؛ زیانی و سود که کسانی به فروتر

 تا باشد غالبها  انسان بر حاکم باید اجتماع در عدالت رعایت برای خلدون، ابن یدۀعق به. دارد

 الهام وی به را انسان بودن پرهیزکار و بدکار خداوند چون نرسد، یکدیگر به افراد آزار و ستم

 به رسیدن برای چیز ینتر مطلوب زیرا اوست، برایها  خصلت ترین یکنزد شر پس است، کرده

 چشم کسی اگر زیرا است، یکدیگر به آنان عدوان و ظلم آدمیان، اخالق از. است دلخواه منافع

 .شود او مانع اکمیح اینکه مگر کند، یم دراز دست آن به رسیدن برای بدوزد، دیگری مال به

پردازان  یهنظریۀ عدالت دو متفکر فوق، مانند سایر نظررسد که  یمنظر  طور کلی، به به

پنداشتند  ۀ نابرابری شکل گرفته است. ایشان وجود نابرابری را مسلم میمسئلکالسیک، مرتبط با 

 دانستند. ینمیر پذ امکانو تحقق عدالت را بدون این واقعیت 

عدالت از دید فارابی، عدالت عقلی یا عدالت مبتنی بر حکمت است.  :قیۀ اخالملکعدالت 

چنین عدالتی بر وحی و دین به مفهوم خاص خود نیز منطبق است. بنابراین، در اینجا نیز عدالت 

محور هماهنگی میان عقل و شرع است. این است که فارابی سعی دارد نشان دهد عدالت عقلی 

عدالت مطرح در کتاب و  که  گونه همانی و هماهنگ با آن است. مورد نظر او همان عدالت دین

عدل، در معنای  (.299: 1380سنت نیز همان عدالت عقلی و هماهنگ با آن است )جمشیدی، 

کار گیرد، چه در تقسیم  عام آن، بدین معناست که انسان هرگونه فضیلتی را بین خود و دیگری به

 (.74: 1364هداری آن قسمت و نصیب )الفارابی، ها و چه در حفظ و نگ یکینها و  یخوب

ۀ راسخه را که موجب دوری از گناه ملکعدالت به معنای فقهی یا همان  خلدون ابناما 

یکی از شرایط منصب امامت و خالفت در بحث قضاوت و شهادت مورد  عنوان بهشود،  یم

مت اعضاست، اما از توجه قرار داده است. شرایط امامت از دید وی، عدالت، کفایت و سال

آنجایی که امامت منصبی دینی است، اولی خواهد بود که عدالت در آن شرط باشد و عدالت در 

، 1390خلدون،  شود )ابن یمی اعتقادی منتفی ها بدعتیجۀ فسق جوارح و ارتکاب محرمات و نت

اذن  یفۀ دینی برای امر قضاوت است. در این وظیفه شهادت دادن بهوظ(. عدالت 370: 1ج 

: 1ج ، 2004منظور پایان دادن به نزاع و حفظ حقوق است )عجم،  قاضی است و این شهادت به

 (.170و  169

طور که در بخش فقهی و کالمیِ بخش نظری نیز بیان گردید، عدالت در فقه به معنای   همان

شود. در مجموع،  یمۀ راسخه است که موجب مالزمت تقوا و ترک منهیات و محرمات ملک

نفسه  یفرسد در اینجا عقاید فارابی به عقاید گروه معتزله نزدیک است، زیرا عدالت را  یمنظر  به
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عدالت و در نهایت  خلدون ابنداند. اما  یمفضیلت و عدالت مورد نظر دین را مبتنی بر عقل 

داند که عملش اول از همه منطبق بر شرع باشد و در اینجا دربارۀ عقل  یمشخص عادل را کسی 

 تر است. یکنزدبه اشاعره  خلدون ابنرسد که آرای  یمنظر  بت نشده است. بنابراین بهصح

عبارت دیگر،  ۀ جهانی دارد، بهجنبینۀ فارابی مد :یۀ نبوت و امامتساعدالت محض در 

نامد، بلکه او را با نبی برابر  یمتواند به پهنای عالم باشد. فارابی نه تنها رئیس مدینه را امام  یم

کند  یمارد و فقط در غیاب امام، نایب اوست که امور مدینه را به گروهی از افراد واگذار شم یم

یشۀ فلسفی، تفسیری از نبوت اندکه غالب صفات رهبر در میانشان وجود دارد. فارابی با تکیه بر 

در سازی داشت. از دیدگاه فارابی، پادشاه یا امام  یۀ امامت شیعی همنظرارائه کرد که بیشتر با 

ترین درجات سعادت قرار دارد. نفس او کامل و متحد با  یعالین مراتب انسانیت و در تر کامل

(. به اعتقاد فارابی، حاکم با دو ویژگی استعداد 283-281: 1376عقل است )ظریفیان شفیعی، 

شود. فارابی چنین انسانی را اهل  یمۀ ارادی، مستعد دریافت فیض الهی ملکفطری و طبیعی و 

نامد. انسان  یمکند و او را انسان الهی  یموحیانی معرفی  فرشتهیع فائقه مرتبط با عقل فعال و طبا

کند. بنابراین از این  یمۀ متخیّله فیوضات الهی را دریافت قوۀ ناطقه و قویادشده از راه تقویت 

ت النوامیس و هم امام و ملک و هم دارای مشروعی نظر هم حکیم است و هم نبی و هم واضع

الهی، اگرچه در مقام تحقق ممکن است هیچ نوع حکومت و ریاستی نداشته باشد. فارابی از راه 

ج ، 1390رسد )علیخانی و همکاران،  یممشروعیت رهبری به مشروعیت حکومت و حاکمیت 

تواند راست کند. او باید  ینم(. رئیس مدینۀ انسانی است که انسانی دیگر مطلقاً بر او 330: 1

 (.267: 1361اشد که مراحل کمال را پیموده و کامل شده باشد )فارابی، انسانی ب

تواند تحقق یابد و  یمدنبال اجرای سیاست شرعی  ین عدل بهتر کاملخلدون،  به اعتقاد ابن

این امر فقط در آغاز حکومت شرعی و در کوتاه زمانی از زمان رسول خدا )ص( بود که هنوز 

د و بعد از آن زمان، بیشتر حکام متکی بر جور و ستم بودند، زیرا عمران و ثروت تکامل نیافته بو

(. 262: 1379دوام بود )طباطبایی،  عدل محض در عهد خالفت، شرعی است و آن نیز کم

اگر قوانین )زندگی سیاسی( از »نویسد:  یمخلدون در تمایز بین سیاست شرعی و عقلی  ابن

وضع و اجرا گردد، چنین سیاستی را سیاست جانب خردمندان و بزرگان بصیر و آگاه دولت 

یله شارعی بر مردم واجب گردد، آن را سیاست دینی وس بهعقلی گویند و هرگاه از سوی خدا 

خلدون،  )ابن« خوانند و چنین سیاستی در زندگی دنیا و آخرت مردم سودمند خواهد بود یم

 (.364: 1ج ، 1390
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 طرح به ارسطویی، اعتدال یۀنظر اخذ با رابی: فاعدالت به معنای اعتدال و ملکات متوسطه

 امیال بین هماهنگی و اختالف عدم صورت در نفسانی کمال. پردازد یممتوسطه  ملکات یۀنظر

 یها خواسته میان توافق محل که دارد وجود اعتدالی ۀنقط انسانی هر در شود. یم حاصل متضاد

 و بزرگ های یلتفض و رساند یم لفضای به را مردم که نفس قوای از است. فارابی گوناگون

که پزشک  گونه همانکند. از نظر او  یم یاد خود های کتاب در آن به رسیدن یها راه و کوچک

و  ها کنشیانۀ ممدار نیز حالت  یاستسو  سازد، پادشاه یمیانۀ غذاها و داروها را نمایان محالت 

ها را نمایان خواهد  یخوو  ها شکنیانۀ مای که حالت  یشهپها را نمایان خواهد ساخت و  یخو

 (.26: 1382ی و سیاست کشور است )فارابی، دار مملکتیشه پساخت، همان 

به نظر ابن خلدون نیز هر دو طرف افراط و تفریط در هر یک از صفات انسانی ناستوده 

(. با توجه به این معنا 363: 1ج ، 1390خلدون،  است و صفت پسندیده حد وسط آنهاست )ابن

خلدون معتقد است که اعتدال محیط بر اعتدال رفتاری انسان مؤثر است، افرادی که به لحاظ  ابن

گیرند، در بیشتر حاالت خود از  یمروی و اعتدال را در نظر  خانه، خوراک، پوشاک و صنایع میانه

)زمانی و  اند شدههای دور از اعتدال منحرف  کجروی و انحراف به دورند، اما ساکنان اقلیم

 (.41: 1386اران، همک

 مردم میان در منافععادالنه  تقسیم از بار نخستین برای فارابینقش دولت در تأمین عدالت:  

 .داند یم مردمعادالنه  سهم از صیانت منظور به  قوانین وضع را دولت یفهوظ و گوید یم سخن

این است  شهر آرمانۀ جامعمعنای نخست دادگری در »در فصول منتزعه بیان کرده است  فارابی

 آنگاهۀ مردمان شهر در آنها شریک هستند، میان آنها پخش شود. همها که  یکینها و  یخوبکه 

های خوب و پخش شده  یکین آن ها برای آنها پایدار شود. یکینسهم و نصیب هر یک از آن 

هایی  یکینو سایر  ها مرتبهها،  یگاهجا، جوانمردی، ها اندوخته، ها ثروتعبارت است از: تندرستی، 

ۀ مردمان شهر در آن شریک باشند. چه هر یک از مردمان شهر برابر همکه ممکن است 

نچه آها را خواهد داشت. پس کاستی هر  یخوبشایستگی و لیاقتی که دارد، بهره و سهمی از 

درخور آن است و افزونی خوبی آنچه شایستگی دارد، هر دو ستم و بیدادگری است. پس همین 

صیب هر یک معین شود و قسمت هر یک جای گیرد و پابرجا و استوار شود، الزم که بهره و ن

سان  است همان قسمت تعیین شده بدان گونه که جای گرفته است برای آنان ماندنی شود؛ بدین

ها از آنان گرفته نشود و اگر خوبی از کسی باز پس گرفته شود، به شرایط  یکینها و  یخوبکه آن 

از سهم کسی گرفته  آنچهرو به آن کس و مردمان شهر زیانی نرسد.  د تا از اینهایی باش یستهباو 
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ینکه مال او را اارادۀ فرد است، مثل  یبۀ فرد است، مثل بخشیدن و وام دادن و یا ارادشود یا با  یم

ها با  یکینها و  یخوببه سرقت ببرند. در هر دو حالت شایسته است قوانین و شرایطی باشد تا 

ایط و قوانین برای مردمان شهر محفوظ بماند. تا جایی که به نظر برخی از شهرداران و همان شر

سرپرستان شهرها؛ بدکار و پلید نباید از مجازات و دریافت جزای پلیدی که انجام داده است، 

 (.65-64: 1382)فارابی، « معاف و بخشوده شود، حتی اگر ستمدیده او را ببخشد

 و عمومی مصلحت تأمین معنای به اجتماعی (، عدالت1390) خلدون ابن مقدمهدر 

 شرط عنوان به جامعه عمران و امنیت معرفی شده است. امنیت و عمران تأمین مبنای ترین یاصل

 بستگی کارگزاران او و شاه کاری عمل درست به نیز عدل و است عدل به متکی کشور، حیات

ل و در این راستا، مسئولیت حاکم برقراری افتد، مگر از طریق عد ینمدارد، پس عمران اتفاق 

(. همچنین به اعتقاد او، فقر فقط تحت تأثیر عوامل 839: 2008عدالت است )عامر چاپرا، 

(. 136: 2013اقتصادی نیست، بلکه موارد گوناگونی نیز مانند عدالت بر فقر مؤثر است )افندی، 

 دچار عدل زوال )عمران( با( معتقد است اساس توسعه 1390خلدون ) از طرف دیگر، ابن

 از بعد ها حکومت ،هم، خلدون ابنبه اعتقاد  شود. یم آغاز دولت نابودی و گردد انحطاط می

 کشور را آبادانی و عمران دلیل همین به و آورند یم رو عدالتی یب و ستمگری به کوتاه مدتی

 با آغاز در باشد، یافته سازمان یا همان عصبیت جمعی یۀروح یۀپا بر که دولتی. کنند یم نابود

 با دولت درآمدهای و است اندک آغاز در دولت نیازهای کرد. خواهد رفتاری خوش مردم

 مساعدی ینۀزم شود و گرفته می مردم از مالیات کمتری رو  از این کند، یم برابری هایش ینههز

 افزوده عمران و آبادانی بر یابد و می بهبود معیشتی وضع گردد و می فراهم مردم کوشش برای

 و یابد یمافزایش  ها ینههز دهد، می تجمل به را خود جای سادگی دولت، استقرار با اما شود. یم

 جای به  شود. در این زمان، دولت می ها ینههز تأمین برای بیشتر مالیات گرفتن به مجبور دولت

 از آبادانی به تیاقاش شود و خارج می اعتدال حد از کند و یم ستم مالیات اخذ در یگستر عدالت

 یابد می کاهش دولت درآمدهای بنابراین شود، می رکود دچار معیشتی وضع بهبود و رود یم بین

 قطع آبادانی تولید به مردم امید و افتد یم سقوط سراشیب در آبادانی که رسد یم جایی به کار و

 فزونی و داند یم ممکن ستانی خراج طریق از فقط را دولت ثروت افزونی خلدون شود. ابن یم

 قرار ستمگران دستبرد از دور را مردم اموال باید حاکم. ندارد امکان دادگری راه از جز خراج

 و کار نیروی و یابد یم گسترش مردم آرزوهای صورت این در کند، رسیدگی مردم کار به و دهد

 باید دولت او، شود. به اعتقاد یم افزوده نیز دولت خراج بر و یابد فزونی می آنها در امید
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 نزد اموال کردن راکد و ها یمستمر کاهش با آنکه نه باشد، اقتصاد بخش سامان و کننده تنظیم

 موجب و کند زایل را عمران و اقتصادی رونق و دهد را کاهش در جامعه ثروت گردش خود،

 آن ۀادم وقتی که است صورت ۀمنزل به اجتماع برای دولت زیرا گردد، خود به نابسامانی سرایت

 را ستم خلدون ابن ترتیب، شود. بدین یم تباه نیز آن صورت ناخواه خواه پذیرد، تباهی

 و تباهی از تا است کرده تحریم را آن شارع رو از این و داند یم اجتماع و عمران کنندۀ یرانو

 سعادت به منظور دین اجرای و حفظ حاکم، و سیاست یژۀو کار. کند جلوگیری اجتماع ویرانی

 است. جهان قوام یۀما عدل این که است داد بر تکیه سیاست، این توفیق یۀما و است ورکش

بیان گردید، تحقق عدالت محض از نظر دو  طورکه همان :جبر و اختیار و تحقق عدالت

شود که  یۀ نبوت و امامت میسر است. اکنون این پرسش مطرح میسااندیشمند مذکور فقط در 

عدالتی چیست؟ آیا ایشان قائل به شورش و انقالب هستند یا  یبظلم و گیری آنها در قبال  موضع

 طرفدار وفاق و تسلیم؟

یری فارابی در مقابل حکام جائر از مذهب او تأثیر گرفته است، گ موضعدر این میان، ظاهراً 

انند . او نیز ماند کرده، بر شیعه بودن مذهب او تأکید اند نوشتهاکثر کسانی که شرح حال فارابی را 

ۀ نظام سیاسی، که امام در رأس آن اقامۀ پیروان تشیع برای سرنگون کردن قدرت حاکمه و هم

فارابی در خصوص قوانین معتقد است  چناچه (.402: 1367داشت )فاخوری،  یبرمباشد، گام 

تواند هر فردی  ینمرئیس اول مدینه  ینۀ فاضله، نیروی قوی امام و پیشوا است.مدمنشأ آنها در 

افراد مدینه باشد، بلکه باید واجد خصائل و صفاتی چند باشد. او فائض و ناظر بر کل عالم از 

فارابی به اراده و اختیار انسان عقیده دارد و با هر نوع  (.51 و 47: 1361طبیعت باشد )فارابی، 

. یشۀ جبر بوداندیۀ غالب نظرکند. در عصر فارابی،  یمجبر، اعم از جبر و زور زمینی مخالفت 

ۀ انسان در انتخاب ارادتواند بر  ینمی ا ارادهکارگیری اصطالح اختیار و اینکه هیچ  فارابی با به

: 1959یشۀ رایج اتخاذ کرد )الفارابی، اندای بر خالف  یشهاندسرنوشت خویش تأثیر بگذارد، 

پارچگی  (. عصر فارابی، عصر هرج و مرج سیاسی و اجتماعی است. به لحاظ سیاسی، یک85

ن اسالم از میان رفته، حرمت خالفت کاسته شده بود، خلفا در موضعی انفعالی قرار داشته و جها

شده بود. جهان  ها نهضتبه ضعف و زوال افتاده بودند و نژادپرستی اعراب موجب شورش 

ای، بحث و جدل مذهبی، کالمی و فلسفی  اسالم، به لحاظ اجتماعی با پراکندگی فکری، فرقه

ویژه حکمت یونان و روم، در افزایش  سوی دیگر، هجوم عقاید بیگانه، به رو بود. از روبه

شده از سوی فارابی،  های مضاد معرفی ینهمد(. 108: 1376نابسامانی فکری مؤثر بود )ناظرزاده، 
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نقد و گزارش او از جوامع مدنی خویش و اعتراضی زیرکانه و فیلسوفانه به وضعیت موجود 

ینۀ مدها و بیان علت تضادشان با  ا توصیف هر یک از این مدینهزمانش است. او در واقع، ب

فارابی دو عامل  (.445: 1986کند )والزر،  یمهای سیاسی عصر خویش را نفی  فاضله، همۀ نظام

داند؛ یکی حکام نامشروع که به قهر و غلبه بر  یمۀ اعصار همرا سبب انحطاط عصر خود و 

سالم بر حکومت غیرفاضل خود لباس مشروعیت و تحت لوای ا اند شدهمسلمانان چیره 

و دیگری پیروان این حکام که با انحراف از اصول اسالم با کسب قدرت و مال بر  اند پوشانده

که در نتیجه اتحاد قاهران و مقهوران موجب زوال و  اند نهادهمشروعیت این حکام گردن 

های سیاسی  بی مشکل اساسی نظام(. فارا112 و 111: 1376شود )ناظرزاده،  یمپریشانی جامعه 

داند. او  را در انحطاط خالفت، جدایی نظر و عمل، انحراف از عدالت و استیالی غلبه و زور می

یوۀ حکومت شدرصدد است با بحث فلسفی بحران دستگاه خالفت را زیر سؤال ببرد. فارابی با 

هایی  هر دو نظام ظاهراً متشرع اهل سنت و حکومت شیعیان اسماعیلی مخالف بود، زیرا

ۀ یونان، تفسیری فلسفی از نبوت ارائه فلسفاستیالگر، اهل تغلب و خشونت بودند. او با اتکا بر 

یرۀ نبوت و خالفت دایۀ امامت شیعه سازگار بود. فارابی دریافته بود که بسته شدن نظرکرد که با 

فقط به گسترده شدن غلبه  د،داشتن اعتقاد آن به سنت اهل که ۀ آن استوار است، چنانشالودکه بر 

یشۀ فلسفی یونان را با تفسیر نبوت و امامت جمع کرد و به اندو زور منجر خواهد شد، بنابراین 

تأسیس سیاستی  پرداخت که ساختار درونی آن با ساختار تشیع هماهنگ است )طباطبایی، 

ان اعتراض او بر توان گفت زب یمهای روحی فارابی،  یژگیو(. با توجه به 141و  140: 1374

، متین و خواهان تعادل جو صلحیز بوده است. او انسانی آرام، آم مسالمتپیشه، مالیم و  حاکم ظلم

ینۀ مدجویانه است. در  . زبان فارابی فیلسوفانه، مالیم و مسالمتهاست انسانو مدارا در میان 

ق میان اعضای شهر آرمانی فارابی از غلبه و انقالب خبری نیست و وی خواهان تسالم و وفا

داند،  یماست؛ او قائل به شورش علیه حکام جور نیست و حفظ جان و تقیه را ضرورت این امر 

ینۀ فاضله مجبور به زندگی مداگر کسی از افراد »کند  یمبیان  آراء اهل المدینه الفاضلهدر  چنانچه

افراد مضطر و و مقهور آنها شود که این  سلطهی مضاد شد و تحت ها مسکندر اجتماعات 

(. فارابی جهاد 120: 1959)الفارابی، « ۀ این زندگی هستندادامی مجبور به عبارت بهمقهور هستند و 

داند، زیرا این جهاد با رهبری او عادالنه خواهد بود و هدف از  را از وظایف رئیس مدینه می

کند،  یمام حکم ۀ نظر به عدم تجویز شورش و قیحوزجنگ هدفی شرافتمندانه است. فارابی در 
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پندارد )الفارابی،  یمروی و دادگری، مشروع و عادالنه  یانهمولی جنگ را با هدف واداشتن به 

1366 :57.) 

متفکران، حکام خودکامه را سرزنش کرده و  خلدون، همانند بسیاری از از طرف دیگر، ابن

رو،  ین ا از غلبه است،آنها را منحرف از حق دانسته است. به اعتقاد او مقتضایِ حکومت قهر و 

داند که به مردم زیردست خویش ظلم روا  یموی بسیاری از پادشاهان را از حق منحرف 

خلدون، هر کشور و دولت متجاوز و ستمگر، از نظر شارع ناستوده است،  دارند. از دیدگاه ابن یم

مه مبدل که خالفت اسالمی راستین به مرور زمان به سلطنت مطلقه و حکومت خودکا همچنان

ی مردمی را به انقالب خونین و ها تودهخلدون  (. با این حال، ابن400: 1390خلدون،  شد )ابن

کند. این نظر معلول دالیل متعدد است: از جمله اینکه  خروج مسلحانه علیه حکام تشویق نمی

ی تلخ و هالکت اقوام شورشی در قبال ستمگران بود یا اینکه ها شکستخلدون شاهد  ابن

طلب بودند. در عین حال، خروج مسلحانه را، در  ران شورشی افرادی پست و ریاسترهب

داند که از وظایف دینی  یمصورت داشتن شرایط الزم، از اقسام امر به معروف و نهی از منکر 

خلدون نداشتن نیرو و  است. شرط قیام علیه حکومت جائر داشتن قدرت است. نگرانی ابن

انجامد، وگرنه با مساعد بودن  یمی است که به هالکت و نابودی امکانات الزم برای پیروز

شرایط عینی و ذهنی برای خروج مسلحانه علیه زمامداران مخالفتی ندارد و آن را از وظایفی 

(، اما با وجود اوضاع 148و  147: 1377داند که خداوند به انجام آن امر کرده است )حاتمی،  یم

دید و معتقد بود بیشتر  ینمو شرایط را برای جواز خروج مهیا خلدون، ا استبداد در زمان ابن

 (.305: 1390خلدون،  شوند )ابن یمبرند و هالک  به قیام، اجری نمی کنندگان دعوت

مانند سایر اندیشمندان عصر خود به عدالت  خلدون ابندر حقیقت اگرچه هم فارابی و هم 

آن زمان، قائل به اختیار انسان بودند و مقابله  طبیعی معتقد بودند، شاید بر خالف بیشتر متفکران

کردند.  یمای دینی، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر دنبال  یفهوظصورت  با ظلم را نیز حتی به

دلیل مساعد نبودن شرایط برای مخالفت با ظلم، مردم را به تسلیم و سکوت  اگرچه در عمل به

 کردند. یمدعوت 

 گیری یجهنتبحث و 

که همگان آن را قبول داشته باشند. در طول تاریخ، است  یمعنای روشن و مسلمفاقد ، عدالت

ها را  های مختلفی از روابط اجتماعی انسان مفهوم عدالت تحول چشمگیری داشته و جنبه
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در یک زمان، منظور از عدالت تأمین امنیت بود که با کیفر و مجازات  ده است.کرگذاری  ارزش

، ولی بعدها مفهوم عدالت بیشتر برای عدالت اجتماعی و تأمین رفاه عمومی شد یممجرمان معنا 

طور معمول، مفهوم عدالت تحت تأثیر شرایط زمانی، فرهنگی،  شکل گرفت. در حقیقت به

کلی، دیدگاه دو متفکر یادشده بر خالف نظر  طور بهینی آن فیلسوفان است. ب جهاناجتماعی و 

ۀ راه سعادت و ارائادی و منحصر به این دنیا نیست. ایشان در سره م بیشتر متفکران غربی، یک

تبیین عدالت، آخرت و سعادت اخروی را نیز در کنار زندگی این دنیا در نظر دارند و عدالت را 

ها معتقد بودند، به  یسزاوار. هر دو به عدالت طبیعی و مبتنی بر اند کردهدر قالبی اسالمی بیان 

هایشان در مکان خاص خود قرار گیرند  ییتواناراد جامعه باید بر اساس این معنا که هر یک از اف

نیستند و  انسانی با یکدیگر برابر و با یکدیگر همکاری و تعاون داشته باشند. به اعتقاد آنها، افراد

ۀ مسئلدارند. مفهوم عدالت از نظر آنها دربارۀ  قرار استعدادها و ها ییتوانا از مراتبی سلسله در

از دیگر مفاهیم مشترک در دیدگاه این دو فیلسوف مسلمان عدالت  گیرد. یمری شکل نابراب

خلدون عدالت را به معنای فقهی یا  اخالقی است. بر اساس این معنا، ابن راسخهۀ ملکعنوان  به

شود و یکی از شرایط منصب امامت و  یمداند که موجب دوری از گناه  ۀ راسخه میملکهمان 

 اثر در است که وضعیتی بلکه نیست، فضیلت عین عدالت دگاه فارابی،دی خالفت است. از

 به را انسان که است اخالقی ۀملک واقع در و شود یمحاصل  دیگران با ارتباط در اخالق رعایت

عدالت به معنای اعتدال و ملکات متوسطه از دیگر مفاهیم مشترک در  کند. یم وادار فضایل انجام

خلدون افراط و تفریط در هر یک از صفات انسانی  بی است. ابنخلدون و فارا دیدگاه ابن

 کمال دهد و یمرا ارائه  متوسطه ملکات یهنظر داند. فارابی یمناستوده و اعتدال را پسندیده 

، عدالت خلدون ابناعتقاد  بهداند. همچنین  یممتضاد  امیال بین هماهنگی صورت را در نفسانی

یفۀ وظهای آنان و  یسزاواربین مردم است، البته بر حسب تقسیم سهم مساوی از خیر عمومی 

دولت وضع قوانین برای حفظ این سهم عادالنه و مجازات خاطئین این قوانین است. اما از منظر 

یفۀ دولت اجرای عدالت اجتماعی یعنی تأمین مصلحت عموم مردم است که وظخلدون  ابن

کننده داشته  یمتنظاست دولت باید نقش  کند. وی معتقد امنیت و عمران کشور را تضمین می

گیری و راکد نکردن اموال نزد خود به گردش ثروت در  روی در مالیات یادهزباشد، یعنی با عدم 

جامعه کمک کند که این امر خود موجب رونق اقتصادی و عمران کشور است و در نتیجه دوام 

گر از طریق عدل و دولت مسئول افتد، م ینمحکومت را در پی خواهد داشت. پس توسعه اتفاق 

ۀ خدا، فرستادیۀ ساکلی، به اعتقاد هر دو متفکر، عدالت محض در  طور  بهاجرای عدالت است. 
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امام یا نبی میسر است و حکومت دیگر حکام و پادشاهان منحرف از حق و بنابراین آلوده به 

و قائل به مخالفت و اعتراض کنند  اختیار فرض نمی یبظلم خواهد بود. اما در این راستا ملت را 

یل مساعد نبودن شرایط و حفظ تقیه، دل بهعدالتی و ظلم هستند، هر چند در عمل،  یبآنها علیه 

عبارت دیگر، اگرچه دو متفکر فوق قائل به  دارند. به  یممردم را از انقالب و شورش برحذر 

ام ظالم در جامعه معتقد مقابله با ظلم و جور در جامعه هستند، به شورش و انقالب علیه حک

دانند؛ البته به نظر ایشان در صورت امکان پیروزی، این  یمتر  نیستند و حفظ جان افراد را مهم

 یفۀ قیام را بر عهده دارد.وظقیام باید صورت گیرد. فارابی تأکید دارد که رئیس مدینه 

دیشمند توان گفت عدالت برای دو ان یماساس چارچوب نظری پژوهش  بر، مجموع در

ۀ نابرابری شکل گرفته است. نکتۀ دیگر اینکه هر مسئلپردازان کالسیک، با  یهنظرفوق، مانند سایر 

؛ عدالت نه به عنوان یک مفهوم دقیق و منسجم، اند دادهدو متفکر معنایی فقهی و شرعی به آن 

توان  یما یکی از صفات امام و قاضی در نظر گرفته شده است. اگرچه فارابی ر عنوان بهبلکه 

پرداز عدالت با ساختاری مستحکم از اصول سازگار فلسفی در  یهنظربنیانگذار تفکر سیاسی و 

نیز  خلدون ابنسیاری از متفکران یونانی گرفته است. در این راستا، بجهان اسالم دانست که تأثیر 

رسد  یم نظر بهپردازد و  یمیشۀ سیاسی گذشتگان خود به تبیین مفهوم عدالت اندۀ ادامدر 

با تأسیس علم عمران و تکوین مفهوم عدالت در ذیل آن، گامی جلوتر از پیشینیان  خلدون ابن

 خود برداشته است.
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