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Abstract
Hierarchy in terms of knowledge level of people is specified in Platonic utopia. Hence,
theologian rulers are representatives of “intuitive” knowledge and guards of their assistants,
taking care of analysis of problems and proper guidance of public minds. Ordinary people
also suffice receiving faith and true beliefs that ulema teach them. Accordingly, Plato
believes that masses are as hard and strong as gunmetal, assistant guards as valuable as
silver and rulers as scarce as gold. Utopia of Plato is utopia of wise, brave, self-restrained
and just people. Therefore, establishing government of equality and justice in spirit means
that two forces of anger and lust undergo rule of intellect so that a discipline based on
perfection shall surround human existence. Theory of justice of John Rawls that is placed in
Saint County refers to structure of society and its comprising institutions. Substance of his
thought is the very justice as equity. In a nutshell, equity ethically relates to achieving
principles of justice and justice is linked to results of fair decision-making. Methodology of
this paper is analytic-descriptive. In case, a society opts to minimize the inherent wholeness
or pure balance of pleasant interests, it is exposed to this threat that it justifies denial of
freedom of some people in the name of single goal. When equal citizen liberties are
founded on finalist principles, equal liberties of citizens will be subject to danger.
Containment of liberty is justified when it is necessary for role of liberty to prevent from
assault on liberty limits which is worse than containment of liberty.
Keywords: John Rawls, Justice as Equity, Plato, Veil of Ignorance.
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چکیده
در مدينه فاضله افالطوني سلسلهمراتب بر حسب مرتبه دانش افراد ،مشخص ميشود .از اين ر ،،فرمانر،ايناح حمن ن ،نناينند اح «علنن
شهودي»اند  ،نگهباناح دست اراح آناح هستند ، ،تجزيه ،تحل ل مسائل  ،راهننايي درست افمار مردماح را به عهده دارند .مردماح عنادي
ن ز به ايناح  ،عقايد درستي كه علنا به آناح ميآموزند ،بسنده ميكنند .بر اي اساس ،افالطنوح متتقند اسنت تنوده منرد بنهسنختي ،
استحما مفرغ ،طبقه نگهباناح دست ار مانند نقره ارزشنند  ،حاكناح مانند طال كن اباند .مدينه افالطوح ،مدينه مردماح خردمند ،شجاع،
خويشت دار  ،عادل است .بنابراي  ،برقراري حمومت قسط  ،عدل در ر،ح ،به اي متنا خواهد بود كه د ،قوه خشن  ،شهوت به زير حمنن
عقل ر،ند تا نظني مبتني بر كنال ،سراسر ،جود انساح را دربر رد نظريه عدالت جاح را،لز كه در سننت كنانتي قنرار دارد ،مت نو بنه
ساختار جامته  ،نهادهاي تشم لدهنده آح است .جوهر انديشه ا ،هناح عدالت به مثابه انصا است .بهطنور خال نه ،انصنا بنه ر،
اخالقي رس دح به ا ول عدالت مربوط ميشود  ،عدالت به نتايج تصن ن ري منصفانه .ر ،اين تحق نت تو ن في  ،تحل لني اسنت.
هر اه جامتهاي در دد برميآيد كه مجنوع ذاتي يا موازنه خالص خرسندي منافع را ب ش نه كند ، ،در مترض اي خ ر اسنت كنه انمنار
آزادي برخي افراد را به نا آح يگانه هد  ،توج ه كند .آنگاه كه آزاديهاي شهر،ندي برابر بر پايه ا ول غاينت راياننه بن ناد منيشنود،
آزاديهاي برابر شهر،نداح در مترض خ ر خواهد بود .تحديد آزادي فقط زماني توج ه ميشود كه براي نقنش آزادي بنراي پ شنگ ري از
تجا،ز به حرين آزادي كه بدتر از تحديد آزادي است ،ضر،ري باشد.
واژگان کلیدی :افالطوح ،جاح را،لز ،حجاب جهل ،عدالت به مثابه انصا .
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مقدمه
افالطون نخستين شخص در تاريخ جهان بود كه نظام فلسفي بزرگ و جامعي را پديد آورد كه بر
همه حوزههاي انديشه و حقيقت تأثير گذاشت .آثار افالطون به صورت محاوره است ،در بيشتر
آنها ،سقراط عهدهدار نقش اصلي است كه افالطون فلسفه خود را از زبان وي شرح ميدهد.
نظريه مثل افالطون بر نظريه معرفت استوار است .در واقع اين نظريه ،برابر با عينيتداشتن
مفهومها است (استيس ،٥٨٣١ ،صص.)٥61 -٥1٥
جوهر ايدئولوژي افالطون بر پايه نظريه «مثال خير» اين انديشه است كه انسان به ياري فلسفه
ميتواند به حقيقت و فضيلت دست يابد .بنا به اعتقاد او جهان ربّاني ،در آن سوي جهان مادي
واقع است و آنچه در اين جهان روي ميدهد ،بازتاب ناقص آن جهان است .اما اگر انسان طرح
صورتهاي ذهني (ايدهها) را بشناسد و خود را با آنها تطبيق دهد ،قادر خواهد بود جامعهاي بهتر
از جامعه موجود بنا كند .افالطون معتقد است دستيابي به شناخت صورتهاي ذهني يا نمونه
آرماني روندي پردرد و دشوار است كه همهكس توان نيل به آن را ندارد .بنا بر نظر او تغيير دولت
و اداره آن تنها براي كساني امكان دارد كه استعداد طبيعي و آموزش فراوان دارند .اين وظيفهاي
است كه افالطون بر دوش كساني مينهد كه آنها را فيلسوف مينامد .يعني مرداني كه توان ذهني
ممتاز و دانش فراوان دارند .اداره دولت وظيفه اي براي اكثر مردم جامعه نيست كه بتوان آن را گاه
به عهده اين و گاه به عهده آن نهاد .بنابراين ،دموكراسي آتن كه همه شهروندان دولت شهر را
شايسته اداره دولت مي دانست و شرط داشتن استعداد و دانش سياسي را ناديده ميگرفت .براي
افالطون نمونه نظام سياسي حقارتبار و نفرتانگيز بود (ليدمان ،٥٨٣1 ،صص.)٢٣ -٢6
از منظر افالطون عدالت مسئول كاركرد دقيق و درست اجزاي روح است و بيانكننده «به هر
كس به اندازه سهم او» است؛ كه منظور از سهم در اينجا بيشتر انجامدادن وظيفه و تكليف فرد
است .انسان آن هنگام كه امور خود را به پيروي از آن خصلتهاي برجسته انجام داد ،عادل است
(هوفه ،٥٨٣٨ ،صص.)٢٢-٢0
جان راولز بر خالف اعتقاد افالطون بر اين باور است كه همه افراد حقوق مساوي و برابر دارند
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و عدالت براي راولز ،بيش از هر چيز ،به مفهوم توزيع و تقسيم بهكار ميرود (هوفه،٥٨٣٨ ،
صص.)1٦-11
هدف راولز ارائه برداشتي از عدالت است كه نظريه مالوف قرارداد اجتماعي را كه الك ،روسو
و كانت نماينده آن بودند ،عامتر و انتزاعيتر ميكند .بدين منظور ،نبايد قرارداد نخستين را به مثابه
قرارداد ورود به يك جامعه خاص يا برپايي شكلي خاص از حكومت تلقي كنيم؛ بلكه ايده راهنما
از ديدگاه او آن است كه اصول عدالت براي ساختار بنيادين جامعه ،خود موضوع توافق اوليهاند.
آنها اصولياند كه اشخاص آزاد و خردمداري كه دغدغه منافع بيشتر خود را دارند ،در يك وضع
برابر آن اصول را به منظور تعريف مفاهيم بنيادي اجتماع خود ميپذيرند .اين اصول ،همه توافقات
ديگر را ساماندهي ميكند؛ آنها انواع همكاري اجتماعي را كه ميتوان در آنها وارد شد و اشكال
حكومت را ميتوان بنيان نهاد ،مشخص ميكنند .او اين شيوه تلقي اصول عدالت را عدالت به
مثابه انصاف مينامند (راولز ،٥٨٣0 ،ص.)٦٨
چارچوب نظری
نظريه اخالقي و سياسي افالطون پيوند تامي با وجودشناسي ،معرفتشناسي و انسانشناسي او
دارد .در وجودشناسي ،او به عوالم متعدد معتقد است .فراترين عالم ،عالم مثل يا صور است كه در
آن حقيقت اشياء حضور دارند؛ عوالم فرودين به مقدار شباهت يا بهرهمندي خود از آن عالم
حقيقتي نسبي دارند .عاليترين مثال صورت خير است كه سنگبناي همه مثالهاي ديگر و با مثال
واحد و نيز با مثال زيبايي يكي است .عدالت فينفسه ،شجاعت فينفسه و عفت فينفسه مثالهايي
از خيرند كه فقط در عالم مثال تحقق دارند .مثالها موجوداتي مطلق ،كلي ،بيزمان (ازلي و ابدي)،
بيمكان ،قائم بالذات ،التغيير و مستقلاند .آنچه در اين عالم محسوسها و خاكي از مصاديق اين
امور ظهور مييابد ،تنها گرفتهاي از آن عالم اعلي است و نبايد آنها را اصيل دانست؛ زيرا همه
امور جزئي و فاقد وصف كليت و اخالق و ديگر اوصاف امور حقيقي هستند .معرفتشناسي
افالطون نيز در وجودشناسي او منطبق است .بر اين اساس ،فضايل كليدي نزد افالطون عبارتاند
از معرفت يا حكمت عقلي ،شجاعت ،خويشتنداري و عدالت ،فضيلت حكمت مرتبط با جزء
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عقالني اوست و فضيلت شجاعت مرتبط با جزء اراده و همت.خويشتنداري يا عفت از هماهنگي
بين دو جزء شهواني و جزء اراده و همت حاصل ميشود .عدالت نيز به هماهنگي بين هر سه جزء
نفس مربوط ميشود .به عالوه ،جامعه نيك جامعهاي است كه از افراد سعادتمند و با فضيلت
تشكيل شده باشد .اگر شهروندان يك دولتشهر انسانهاي بدي باشند ،هرگز نميتوان انتظار يك
جامعه نيك و خير را داشت .دولتشهر افالطوني نيز برگرفته از نفس افالطوني سه جزء دارد:
طبقه فروتر كه صنعتگران و پيشهوراناند ،طبقه برتر كه پاسداران و سپاهيان؛ و طبقه سوم كه
فرمانروايان هستند .بنابراين ،جامعه سعادتمند در فلسفه سياسي افالطون جامعهاي است كه
فرمانروايش فيلسوف به معناي عاليترين فرد داراي معرفت عقلي باشد .اين نوع حكومت كه در
آن حكيم حاكم است ،يك دولتشهر آرماني براي افالطون است (مكاينتاير ،٥٨٣٣ ،صص-1٥
.)1٨
مثال خیر افالطونی

مثال خير جاودانه و تغييرناپذير است و واقعيت آن ،وراي تجارب حسي فراروي انسان است .مثال
خير از نظر افالطون ،بنياني مطلق براي اخالق فراهم ميكند .جوامع بشري تغيير ميكنند ،اما مثال
خير تغيير نميكند .از نظر افالطون عالم مثال ،عالم وجود و مثال خير امري وراي وجود است.
همانطور كه خورشيد نهتنها مرئيبودن اشيا ،بلكه بهوجودآمدن ،رشد و غذاي آنها را به آنها
ميبخشد ،بيآنكه خودش در حال «صيرورت» باشد ،مثال خير نيز بيآنكه خودش «هستي» داشته
باشد ،بخشنده هستي« ،هستي و واقعيت» به امور شناختهشده در تفكر شمرده ميشود .مثال خير در
برخي محاورات افالطون مانند فيلبوس دقيقاً نقش فراهمكردن جهت گيري عملي را براي زندگي
درست و عادالنه ايفا ميكند ،البته از آن حيث كه اين زندگي تركيبي از لذت و معرفت است و از
آن حيث كه تركيب اين زندگي ،بدان گونه كه افالطون در پايان محاوره توصيف ميكند ،آشكارا از
طريق مثال حد ،بي حدي ،و عقالنيت تنظيم ميشود (گادامر ،٥٨٣٢ ،صص.)٥١٣-٣1
تأثیر مثال خیر در فلسفه سیاسی افالطون

همانطور كه خود افالطون مي گويد ،براي اينكه انسان بتواند با شايستگي زندگي كند ،براي اينكه
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زندگي شايسته امكانپذير شود چارهاي جز اين نيست كه فرمانروايي و اداره جوامع به دست
حكما و فيلسوفان سپرده شود و حاكم ،حكيم باشد .پس شعار افالطون اين است كه فرمانروايي و
حكومت را بايد به فيلسوف سپرد .پايه و مبناي كتاب «جمهوري» و اساس نظريه «مثال خير»
افالطون اين است كه حكيم بايد حكومت كند .مثالً او در رساله «منون» چهره و خصائص
دولتمرد واقعي را ترسيم ميكند؛ و به عقيده وي ،دولتمرد واقعي كسي است كه عالم به سياست
مدن است و در تعليم آن به جانشينان خويش نيز تواناست .همچنين ،او در رساله «سياستمدار»
تصوير حاكم حكيم را به دست ميدهد .به نظر وي« ،علم برتر» علمي است كه با آن بتوان نيك را
از بد و حق را از باطل تمييز داد ،و اين علم چيزي جز فلسفه نيست .او ،بنا بر همين عقايد ،در
رساله «منون» و بهخصوص در رساله «گرگياس» به حمالت كاليكلس پاسخ ميگويد .كاليكلس،
فلسفه را به عنوان يكي از عوامل فرهنگ به شمار ميآورد و به فيلسوفان توصيه ميكرد تا از هر
گونه فعاليت سياسي بپرهيزند ،زيرا آنان را در اين زمينه صالح نميدانست .اما افالطون ،به عكس،
هم سياستمداران آتني را محكوم ميكند و معتقد است كه تنها سقراط را ميتوان به عنوان يك
سياستمدار واقعي شمرد .شايد افالطون در دوران جواني فكر ميكرد كه فقط با كوشش و تالش و
فعاليت سياسي ميتوان جامعه را اصالح كرد .اما پس از اندك مدتي دريافت كه خيالش خام است؛
زيرا بر او روشن شد كه بدي و فساد بيشتر از آنچه او ميپنداشت جامعه يونان را فرا گرفته است.
تباهي و تبهكاري در همهجا و در همهكس راه يافته بود .و به نظر وي ممكن نبود روي افرادي كه
با فساد و بيدادگري خو گرفته و با آن پرورش يافته بودند ،اثر گذارد .بنابراين ،الزم بود كه كار را
از جاي ديگر آغاز كرد .و به همين سبب افالطون به اين نتيجه رسيد كه پيش از دستزدن به
اصالح سياسي و اخالقي جامعه ،بايد نخست نظام آموزش و پرورش مردم را اصالح كرد .به
عبارت ديگر ،پيش از اصالح مدينه ،نخست بايد اعضا و بهخصوص رهبران و ادارهكنندگان آينده
آن را به صورتي نو و درست پرورش داد .براي رسيدن به اين هدف ،ابتدا بايد روشن كرد كه
تربيت فلسفي به هر نوع تربيت ديگر رجحان دارد و اين كار ،وظيفه و حق فيلسوف است كه
جوانان را تربيت كند و نخبگان را تعليم دهد (كويره ،٥٨٣٣ ،صص.)٢٦-٥٣
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افالطون در چارچوب نظريه «مثال خير» نگران است كه مبادا فردي خودكامه و مستبد بر
مردمان چيره شود و حكومت را در دست گيرد .افالطون جداييناپذيري خودكامگي و
سوفسطائيگري را در كتاب «جمهوري» ضمن گفتار «تراسيماحس» ميپروراند (كويره،٥٨٣٣ ،
ص.)٨٦
زمامداری فیلسوفان

افالطون بر آن است كه يافتن راه حلي سازنده براي شكلبخشي به سيرت انساني بدان معنا كه
سقراط در نظر دارد ،و معالجه بيماريهاي اجتماعي ،امكانپذير نخواهد بود ،مگر آنكه قدرت
سياسي و روح فلسفي با هم متحد شوند .بدينسان اصل معروف افالطوني بهوجود ميآيد كه به
موجب آن بدبختي جامعهها به پايان نخواهد رسيد ،مگر آنكه فيلسوفان شاه شوند يا زمامداران دل
به فلسفه سپارند .افالطون از آن رو خواستار حكومت فيلسوفان است كه معتقد است نيروي زنده
دولت جديدي كه در شرف طلوع است ،فلسفه خواهد بود ،يعني خرد ،كه دولت ميخواست با
كشتن سقراط آن را نابود كند .تنها خرد است كه دولت كامل را در عالم فكر به وجود آورده است،
و اگر قدرت بيابد ،ميتواند به آن دولت جامه عمل بپوشاند .افالطون نخست با طرح نظريه
شگفت انگيز خود درباره استحقاق فيلسوفان به حكومت ،خواننده را به حيرت ميافكند و آنگاه با
تشريح ماهيت فلسفه به توجيه آن نظريه ميپردازد و نشان ميدهد كه چرا فيلسوف به حكم
طبيعت صالحترين آدميان براي حكومت است .به زعم افالطون ،فيلسوف كسي است كه به
مدركات حسي كثير دل نميسپارد و همه عمر را در حال سرگرداني روي درياي لرزان عقايد و
پندارها به سر نميبرد ،بلكه چشم درونش هميشه به موجود واحد دوخته شده است .فقط او دانش
و معرفت حقيقي دارد و ميتواند بر فراز پديدارهاي مفرد كثير ،شكل اصلي و حقيقي اشيا را «ايده»
را بجويد و دريابد .فقط او ميتواند عادل فينفسه و زيباي فينفسه را تعريف كند .عقايد و
پندارهاي توده مردم چه در اين زمينه و چه درباره امور و مسائل ديگر ،در نيمه تاريكي ميان وجود
حقيقي و عدم ،سرگردان است .مردان سياسي نيز از اين حيث فرقي با توده مردم ندارند .اما
فيلسوف كسي است كه سرمشقي روشن در درون خويش دارد ،و هنگامي كه همهچيز در پيرامون
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او دچار لرزه و زيروروشدن است ،بدان سرمشق چشم ميدوزد .وسيله رهايي در نظر او تنها
فلسفه است ،زيرا فلسفه راه حل مهمترين مسائل اجتماعي انساني را در مشت دارد (يگر،٥٨61 ،
صص.)٣٨0-٣٥٨
طبقهبندی حکومتها

افالطون درباره دولتهايي كه به حد كمال دولت جمهور يا آرمانشهر او نيستند ،بحث ميكند تا
عدالت را با بيعدالتي كه در شكلهاي گوناگون دولت يا حكومت وجود دارد ،مقايسه كند .دولت
كمال مطلوب ممكن است دستخوش چهار مرحله فساد شود :از جمهوري كمال مطلوب،
آرمان شهر ،به تيموكراسي يا فرمانروايي نظامي ،از آن به اليگارشي ،به دموكراسي و سرانجام به
تيراني يا ستمگري مبدل شود .در تيموكراسي يا حكومت رزمجويان ،شجاعت و دليري نيروي
مسلط بر دولت است .در اين شكل حكومت ميان نيروهاي حاكم ،روحيه يا شجاعت كمتر از عقل
مطلوب است اما بهتر از فسادهايي است كه در پي آن ميآيد .هم ديگر شكلهاي فرمانروايي-
اليگارشي ،دموكراسي و تيراني زير سلطه نيروي اشتها هستند .اما برخي ميلها يا خواستها
ويرانگرند .اليگارشي زماني رخ مينمايد كه فرمانروايان در نتيجه عشق به ثروت از راه راست
منحرف شده باشند .دموكراسي نمايانكننده فساد اليگارشي است و از انقالب فقيران در برابر
توانگران پس از يك دوره اعالن نارضايتي و پس از آنكه فهميدند توانگري و ثروت دليل راستين
برتري اخالقي نيست ،نتيجه ميشود .دموكراسي هرجومرج است؛ و چون از تمايل افراطي به
آزادي برميآيد از اليگارشي برتر است .خود دموكراسي چندان معتدل نميماند .دماگوژستيهاي
سياسي طبقه متوسط عادي را به سود زحمتكشان بيچاره استثمار ميكنند ،و وقتي با اعتراض طبقه
متوسط روبهرو ميشوند ،دماگوژيست ،تيران يا ستمگر ميشود .افالطون در اين دسته بندي
دموكراسي را به جايگاه پستي انداخته است .اين تكرار و تصريح ساده همان مايه اصلي بيانشده
در جمهور است كه دموكراسي حكومت بيخردهاست .افالطون از انسانهاي عادي نفرت نداشت،
او فقط معتقد بود كه فرد عادي كامالً از حكومت بر خود ناتوان است (عالم ،٥٨٣٣ ،صص-٣١
.)٣1
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افالطون در رساله مرد سياسي صور و اشكال ديگري از حكومت طرح ميكند ،غير از صوري
كه در جمهوري گفته شد؛ و براي حكومت دموكراسي ارزشي غير از آنچه در جمهوري
ميخوانيم ،قائل است .مالك تقسيم حكومت به انواع مختلف در رساله مرد سياسي عبارت است
از  .٥عده حكومتكنندگان؛  .٢اجبار و آزادي ،توانگري و تنگدستي ،قانون و بيقانوني؛ وقتي كه
حكومت را بر حسب تعداد حكومتكنندگان به انواعش تقسيم ميكنيم ،سه نوع پديد ميآيد :الف)
حكومت يك فرد (منارشي)؛ ب) حكومت عدهاي اندك (آرسيتوكراسي واليگارشي)؛ ج) حكومت
همه (دموكراسي) هر يك از اين انواع را نيز ميتوان به حكومت خوب و حكومت بد تقسيم كرد.
منارشي خوب ،حكومت پادشاهي است و منارشي بد حكومت استبدادي يا جباري .نوع خوب
حكومت عدهاي اندك ،آرسيتوكراسي است و نوع بد آن اليگارشي .حكومت همه مردم خواه خوب
باشد و خواه بد ،هميشه بنام دموكراسي خوانده ميشود (بورمان ،٥٨٣٣ ،ص.)٢01 -٢0١
فضیلت سیاسی و دانایی پیششرط عدالت

ويژگي اصلي شهر عدالت افالطون ،تقسيم قاطعانه وظايف ميان سه طبقهاي است كه شهر را
تشكيل ميدهند ،و اين تقسيم وظايف شبيه تقسيم كار است .ميتوان اين تقسيم را «اصل
تخصصيكردن» ناميد .اين تقسيم در كتاب دوم جمهوري عرضه ميشود ،آنجا كه سقراط طرحي
كلي از شهر عدالت به دست ميدهد .گفته ميشود اين تقسيم براي كارايي ضروري است .عالوه
بر اين ،چون افراد از نظر تواناييهاي طبيعي و مهارتها با هم تفاوت دارند ،بهتر است كه افراد
منحصراً به فعاليتهايي بپردازند كه از نظر طبيعي برايشان مناسب است .حاصل كار نظامي سه
طبقهاي است ،كه در آن هر طبقه كاركرد خودش را دارد :حاكمان يا فيلسوف  -شاهان؛ پشتيبانان،
كه نيروي جنگنده شهر هستند و تربيت يافتهاند ،مطيع حاكمان باشند و از آنان در برابر دشمنان
داخلي و خارجي دفاع كنند؛ و طبقه حاصلآفرينان ،كه متشكل از كشاورزان ،صنعتگران ،و تاجران
هستند .كل زندگي اقتصادي شهر در دست اينان است .بيتوجهي افالطون به اين افراد و وظايف و
كاركردهايشان نشان مي دهد او چقدر به مسائل سياسي و اخالقي در قياس با مسائل اقتصادي
اهميت بيشتري ميدهد .اعضاي اين طبقه سوم را او با بيتفاوتي گاه كشاورز ،گاه توليدكننده ،و
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گاه صنعتگر مينامد .همانطور كه خواهيم ديد ،مهمترين ويژگي شهر انحصار تصميمگيري در
دست حاكمان ،و جدايي قاطعانه طبقات اول و دوم با طبقه سوم است .افالطون چهار فضيلت
سنتي را براي شهر (و براي روح) برميشمارد :حكمت ،شجاعت ،خويشتنداري ،و عدالت .اين
فضايل به نحوي كه ذكر ميشود ،در شهر متجلي ميشوند .دو فضيلت اول فضايل طبقات خاصي
هستند .شهر حكمت دارد ،چون حاكمانش حكيم و خردمند هستند و ميتوانند تصميمهاي
هوشمندانه اي درباره امور داخلي شهر و رابطه شهر با ديگر شهرها بگيرند .افالطون به دقت اين
شايستگي و صالحيت درباره كل شهر را از ساير دانشهاي تخصصي نظير كشاورزي و نجاري
متمايز ميكند .بر همين وجه ،شهر شجاع است ،چون نيروهاي جنگنده شجاعتي دارد كه با
اعتقادشان به آنچه خوب است و آنچه بد است به مقابله با خطرها و ساير وسوسهها خواهند
پرداخت .بنابراين ،شجاعت «نوعي استواري» است ،شبيه به قدرت پارچه براي جذب كامل رنگ
همانطور بر اثر شستن آن زدوده نشود .آن دو فضيلت ديگر خاص طبقهاي نيستند ،بلكه مربوط به
روابط معيني ميان طبقات هستند .شايد رايجترين خطا در تفسير جمهوري اين باشد كه اگر
حكمت فضيلت طبقه حاكم است و شجاعت فضيلت پشتيبانان ،پس خويشتنداري بايد فضيلت
آن طبقه سوم ،يعني توليدكنندگان باشد .اما خويشتنداري مربوط به رابطه ميان طبقات است .ذلت
اين فضيلت پذيرش مشتاقانه آن از طرف همه طبقات و جايگاه خود طبقات در جامعه است .البته
عدالت ربط وثيقي به خويشتنداري دارد ،افالطون ميگويد عدالت خود شكلي از اصل
تخصصيكردن است و الزمهاش اين است كه هر شخصي در جامعه در جايگاه خودش قرار گيرد
و وظيفه خودش را انجام دهد ،آنگونه كه بهطور طبيعي براي او مناسب است .بنابراين ،عدالت
بهجاآوردن وظيفه خويش و دخالتنكردن در وظايف ديگران است .اگرچه ممكن است به نظر
بيايد كه اصل تخصصي كردن ناظر به فرد است و هر فردي بايد به وظيفه خاص خودش در درون
طبقه خودش عمل كند ،اما ترديدي نيست كه عدالت اصل تخصصيكردن طبقه است .پس در شهر
عدالت ،عدالت به همين ضرورت خالصه ميشود كه تصميمهاي مهم را كساني اخذ كنند كه
شايستگي و صالحيتش را دارند .حاكمان به دليل استعدادهاي طبيعي فوقالعادهشان و به دليل

مقایسه تحلیلی عدالت در فلسفه سیاسی افالطون و جان راولز با تأکید بر نظریه مثال خیر افالطون

56 

تربيت فوقالعادهاي كه گرفتهاند ،تنها كسانياند كه ميتوانند چنان حكم برانند كه بيشترين منافع را
براي شهر در بر داشته باشد .اگر شهر ،شهر عدالت باشد ،آنها اين كار را بدرستي انجام خواهند
داد ،و فرامينشان را پشتيبانان به اجرا خواهند گذاشت .اگر حاكمان خوب حكم برانند ،ديگر
طبقات هم به بختشان خرسند خواهند بود ،و عدالت فضيلتي خواهد شد كه كار شهر را سهل و
روان خواهد كرد و زمينه را براي ساير فضيلتها هم آماده خواهد كرد (كلوسكو،٥٨٣٣ ،
صص.)٥٨0 -٥٢6
افالطون بر اين باور است كه دانايي به عنوان يكي از فضايل مهم در تحقق عدالت ،در رفتار
شهر با شهروندان و با ديگر شهرها آشكار ميشود .ضمن آنكه دانايي چيزي جز حكومت عاقالنه
نيست و حكومت كار پاسداران است .بنابراين ،براي داشتن شهر دانا بايد پاسداران دانا داشته باشيم
(پاپاس ،٥٨٣٣ ،ص.)٥٢٢
دولتشهر و معرفت خیر

افالطون بر اين باور است كه هر كسي كاري را كه قرار است انجام دهد ،انجام ميدهد .و در نتيجه
هر چيز به گونهاي تنظيم مي شود كه كل جامعه كاميابي و شكوفايي را در آغوش ميكشد .كساني
كه از معرفت برخوردارند و طوري پرورش يافتهاند كه رهبران پليس [دولت -شهر] بشوند و در
محيط علم بار آمدهاند ،دقيقاً مانند ساير طبقات ،عهده دار كارهايي در حكومت آرماني هستند كه
پيشاپيش براي آنها مشخص شده است و آنها بايد به آن تن دهند .از آن حيث كه در شهر آرماني
افالطون كساني كه در مطالعات نظري تعليم داده ميشوند ،بايد تكليف سياسي را به عنوان شرط
برگزيدهشدن خويش براي چنين تعليمي بر عهده گيرند (گادامر ،٥٨٣٢ ،صص.)٥٨٦ -٥٢6
در نظر افالطون دولتشهر و فرد ،هر دو موضوع يك عدالت صوري مشتركند .نه فرد تابع
دولتشهر است ،و نه دولتشهر تابع فرد .براي كشف ماهيت جامعه سياسي و از آن طريق،
شناخت واضح و روشن عدالت ،افالطون توأمان تالش ميكند كه هم جنبههاي روانشناختي ظهور
دولتشهر را نمايان كند و هم نشان دهد كه چنين ظهوري ،در بعد غايتشناختي خود ،به طور
ضمني با طبيعت انسان سازگار است .افالطون اشاره ميكند ظهور دولتشهر ثمره درخواستهاي
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انسان است .برخي در كشاورزي تخصص دارند ،برخي در ساختمانسازي ،و ديگراني نيز به
آهنگري ،خياطي و از اين قبيل امور ميپردازند .ضمن آنكه افالطون ريشههاي روانشناختي جنگ
را در وضعيت تجمالتي ميبيند .خواست بيشتر و تجمالت بيشتر ،انسان را وادار ميكند به دنبال
اراضي و قلمروهاي بيشتري باشد .از اين رو ،انسان برخي زمينهاي همسايه را به تصرف خود در
ميآورد .ثمره اين كار تضاد و تنش خواهد بود .ميل و عطش شديد براي كسب ثروت بيشتر به
انواع تنشها و جنگها ميانجامد؛ و همين امر ريشه و علت بديها و ناعدالتيها در دولتشهر
است؛ خواه اين بديها فردي باشند و خواه اجتماعي يا همگاني (عضدانلو ،٥٨٣٣ ،صص-٥60
.)٥6٥
افالطون معتقد است اگر همه شهروندان بهطور اخالقي ،انسانهاي بد باشند ،در واقع،
غيرممكن خواهد بود كه يك دولتشهر خوب براي خود ترتيب دهند؛ افالطون عميقاً عقيده
داشت دولتمردي يك علم است ،يا بايد باشد؛ دولتمرد ،اگر در حقيقت دولتمرد باشد ،بايد بداند
كه كشور چيست و زندگي آن چگونه بايد باشد؛ و اِلّا كشور و شهروندانش را به خطر غرقشدن
مياندازد و ثابت ميكند كه دولتمرد نيست ،بلكه سياستبازي ناشي است -به عقيده افالطون،
كساني كه زندگي كشور را تنظيم و اداره ميكنند ،كساني كه اصول تعليم و تربيت را معين ميكنند
و كارها و مشاغل مختلف موجود در كشور را به اعضاي مختلف آن تخصيص ميدهند ،بايد به
آنچه حقيقي و خير است ،معرفت داشته باشند و به عبارت ديگر بايد فيلسوف باشند .فيلسوف
عالي ترين ثمره تعليم و تربيتي خواهد بود كه كشور به بار آورده است؛ او و تنها او ،ميتواند به
اصالح طرح واقعي مدينه فاضله را ترسيم و آن طرح را تكميل كند ،زيرا با عالم «صور» آشنايي
دارد و ميتواند آنها را در تشكيل شهر واقعي سرمشق خود قرار دهد .او ميگويد عده كثيري از
مردم ،از هر گونه كه باشند ،نميتوانند معرفت سياسي داشته باشند ،يا كشور را خردمندانه اداره و
رهبري كنند ،بلكه ،حكومت حقيقي در عده قليلي ،يا در يك فرد ،يافت ميشود و كمال اين است
كه حاكم براي موارد فردي قانون وضع كنند (كاپلستون ،٥٨٣٣ ،صص.)٢1٣ -٢١6
افالطون ميگويد ،معرفت بايد فهم تام و كامل ،يعني دركي عقالني باشد و نه باوري صرفاً
غريزي .معرفت بايد بر پايه خرد استوار باشد و نه بر پايه ايمان (ترنس استيس ،٥٨٣١ ،ص.)٥61
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عدالت افالطونی

افالطون در جمهوري دو نوع متفاوت از اميال را در مقابل هم قرار ميدهد .او ميپذيرد كه ارضاي
برخي اميال براي بقاي جسماني ضروري هستند؛ اين اميال شامل نياز به خوردن و نوشيدن
ميشوند .او اين اميال را ضروري ميخواند و ميپذيرد كه در زندگي بايد جايي براي آنها در نظر
گرفت .در مقابل اين اميال ضروري ،اميال غيرضروري قرار دارند كه فقط براي بقاي جسماني
تعقيب نميشوند ،بلكه تعقيبشان صرفاً براي لذت است .افالطون سخت به اين اميال و اين نوع
تعقيب لذت بدبين و بدگمان است ،و در نهايت ،ميگويد همين اميال منشأ اصلي شر و بيعدالتي
هستند (كلوسكو ،٥٨٣٣ ،ص.)٥٦1
افالطون هرچند گهگاه وجود عدالت را امري خدايي توصيف ميكند ،ولي آن را هرگز با
برداشتهاي مذهبي ارتباط نميدهد .براي او ،عنصر متافيزيك جايگزين سرچشمه ايزدي عدالت
مي شود ،عنصري كه در آخرين تحليل چيزي نيست جز ايده خوب .بر اين اساس ،نزد افالطون،
عدالت مسئول كاركرد دقيق و درست اجزاي روح است و بيانكننده «به هر كس به اندازه سهم او»
است؛ كه منظور از سهم ،در اين جا بيشتر انجامدادن وظيفه و تكليف فرد است (هوفه،٥٨٣٨ ،
صص.)٢٥-٢0
تعريف افالطون از عدالت دو معنا دارد .يك معنا به عدالت در دولت ،و معناي ديگر به عدالت
درباره فرد مربوط است .فضيلتهاي دولت جمهور ،يا آرمانشهر ،عبارتاند از عقل ،شجاعت و
خويشتنداري ،عقل و خرد ويژه طبقه فرمانرواي فيلسوف -شاه است؛ شجاعت را سرباز -پاسدار
دارد؛ خويشتنداري را ،هم سرباز -پاسدار و هم صنعتگران آنگاه كه حدود خود را ميشناسند و
نميكوشند در كار فرمانروايان مداخله كنند ،اعمال ميكنند .عدالت براي فرد از اعتدال و ميانهروي
برميآيد .اگر هر كس زير سلطه يكي از سه انگيزه و نيروي اصلي ،اشتها ،روحيه و عقل باشد،
عدالت برقرار مي شود ،با اين شرط كه او نوعي زندگي كند كه در آن انگيزه اوليه او در خدمت
مردم و اجتماع باشد و دو انگيزه ديگر به طور دقيق محدود شود؛ زيرا آزادگذاشتن آنها دولت را
فروميپاشد .بنابراين ،عدالت در فرد نيز وقتي حاصل ميشود كه هر كس تنها نقشي را عهدهدار
باشد كه شرايط آن را دارد (عالم ،٥٨٣٣ ،ص.)٣6 -٣٦
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عدالت از منظر افالطون در مدينه عبارت است از تبعيت الزم و مقتضي فرمانبرداران از
فرمانروايان و به عبارت ديگر يعني اينكه هر كسي بدون دخالت در كار ديگران مواظب و متوجه
كار خود باشد .همانطور كه فرد وقتي عادل است كه همه عناصر نفس او به نحو شايسته و
هماهنگ كارويژه خود را انجام دهند و پايينتر نسبت به باالتر تبعيت الزم را داشته باشد .از سوي
ديگر ،بيعدالتي سياسي عبارت است از روحيه ناآرامي و بيقراري و دخالت در كار ديگران ،كه
به طبقهاي منجر ميشود كه در كار طبقه ديگر مداخله ميكند (كاپلستون ،٥٨٣٣ ،صص-٢1٨
.)٢1٦
تأثیر افالطون در سده بیستم

بيشك فلسفه سياسي افالطون از لحاظ نفوذ و تأثير از هيچ فلسفه ديگري در سراسر تاريخ كمتر
نبوده است .بهطوري كه آشتيدادن فلسفه افالطون با علم جديد بهمراتب آسانتر است و به همين
دليل ،فلسفه او موفق شد كه حتي پس از مرگ فلسفه ارسطو ،باز هم در دوره رنسانس و بعد از آن
به زندگي ادامه دهد .كسي كه بخواهد نشان بدهد ارزشهاي علمي و روحاني را چطور ميشود،
با هم آشتي داد ،هم ميتواند از فلسفه سياسي افالطون استفاده كند و هم تحت تأثير آن قرار گيرد
(مگي ،٥٨6٢ ،ص.)٦٣
ماهیت اندیشه سده بیستم

سده بيستم عصر دگرگونيهاي بنيادي در همه عرصههاي زندگي انسان و از آن جمله عرصه
زندگيِ سياسي بوده است .در اين قرن جهان شاهد وقوع جنگهاي بزرگ ،فروپاشي
امپراطوريهاي باقيمانده از سده پيش ،گسترش بازار سرمايهداري در سطح جهان ،پيدايش
جنبشهاي انترناسيوناليستي ،آگاهي فراينده از شكاف رو به افزايش ميان كشورهاي پيشرفته
صنعتي و كشورهاي واپسمانده ،پيدايش جنگ سرد ايدئولوژيك ميان قطبهاي قدرتهاي
بينالمللي ،تأسيس سازمانهاي جهاني و منطقهاي براي پيشگيري از تكرار جنگهاي جهاني ،وقوع
انقالبهاي بزرگ سياسي و اجتماعي ،ظهور و زوال كومونيسمِ دولتي ،بحران و دگرگوني در نظام
سرمايهداري ،پيدايش ساختار دولت رفاهي ،تحول از سرمايهداريِ صنعتي به سرمايهداريِ مالي،
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گسترش جنبشهاي كارگري ،پيدايش واكنشهاي ضدمدرنيسم در قالب توتاليتاريسم راست و
جنبشهاي فاشيستي ،گسترش نيروي ناسيوناليسم و جنبشهاي ناسيوناليستي و استقاللطلب،
پيدايش احزاب سياسي تودهاي و جنبشهاي بسيج جمعي در قالب ايدئولوژيهاي سياسيِ
گوناگون ،سياسيترشدنِ برخي نظام هاي فكري و مذهبيِ قديم در واكنش به مسائلِ عصر نو،
قرارگرفتن جهان در آستانه موج سوم نوسازي و گسترش شتابان ابزارهاي ارتباطيِ پيچيده ،تغيير
در شيوه زندگي مصرفي ،رسوخ سكوالريسم در وجوهِ مختلف زندگي ،رشد عقالنيت ابزاري و
بوروكراتيزهشدن زندگي اجتماعي و سياسي ،دگرگوني در نمودهاي زندگي جنسي ،گسترش
جنبشهاي رهايي زنان و غيره بوده است .از ميان اين همه تحوالت ،بيشك برخي از آنها هم
روي تكوين و تطور انديشه سياسي در قرن بيستم تأثير بيشتري گذاشته و هم از آن تأثير پذيرفته
است .براي نمونه در قرن بيستم جنگهاي جهاني ،انقالب در روسيه ،و ظهور فاشيسم در اروپا در
تنوعبخشيدن به انديشههاي سياسي قرن بسيار مؤثر و حتي خود «انديشهزا» بوده است (بشيريه،
 ،٥٨61ص.)٥٢-٥٥
بهطور اساسي ،ماهيت انديشه سده بيستم را بايد در تقسيمبندي ماهيت شتابانه از بينشهاي
فلسفي جستوجو كرد .اول آنكه انديشه متعالي ٥آسماني كه مثلگرا بود و برخواسته از آرا و افكار
افالطون بود ،به انديشه زميني سكوالر ٢تبديل شد .پس نوعي كثرتگرايي زميني جايگزين
وحدتگرايي دو انديشه انتزاعي بديهيگرا ميشود .در واقع ،ماهيت انديشه سده بيستم ،گسستي
معرفتشناسانه از نظريههاي كالسيك است .به نظر« ،لوسين گلدمن» ،بينش فلسفي نظريههاي
جديد به وجهي است كه عقل را در مقابل تصورات اشراقي ،طبيعت را در مقابل ماوراي طبيعت
[فيزيك در مقابل متافيزيك] و پيشرفت را در مقابل ثبات قرار ميدهد .به زعم گلدمن ،اين
تحوالت موجب شده است گرايش به تحقيق مدرسي در انديشه استعاليي دستخوش تحول شود و
جاي خود را به گرايشي دهد كه درونمايهاش تأمين نيازهاي زميني زندگي باشد .هدف از اين
1. Transcendental
2. Secular
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تحول اين بود كه بشر از اين رهگذر ،زندگي خود را سرشار از امكانات كند« .ديويد اپتر» نيز در
اين زمينه بر اين باور است كه انديشهپردازي در يونانِ قديم بهويژه در چارچوب آرا و نظريههاي
افالطون و ارسطو زمينهساز فلسفه سياسي در قالب تفكيك حكمت نظري و حكمت عملي ارسطو
و عدالتجويي در جهانشناسي خيمهاي ٥افالطون متجلي است .در حالي كه انديشهپردازي در
سده بيستم از طريق فلسفه تاريخ ،زمينهساز علم تجربي سياست ميشود .به نظر او فالسفه يونان
بوستان از وراي سنت تئوكراتيك قرون وسطي ،تعقل يونان باستان را به خودگرايي -تجربي
مدرنيته پيوند ميزند (سيفزاده ،٥٨٣٣ ،صص.)٨0-٢0
هابرماس تمايز انديشه پردازي در سده اخير را از كالسيك در قالب سه وجه متمايزكننده ترسيم
ميكند؛ جايگزيني تكنيك و مهارت سياسي بهجاي اخالق سياسي ،جايگزيني پراكسيس بهجاي
پرورش ،و باالخره جايگزيني مقتضيانديشي بهجاي عدالتخواهي تعاليجو .به نظر لئواشتراوس
اين تحول موجب شده تا روند تعالي جوي بينش فلسفي باژگونه شود .به نظر او ،فلسفه سياسي
كالسيك و در رأس آن نظريه سياسي افالطون (مثال خير) بين انعطافپذيري يا بلندنظري ،تلفيقي
ميمون ايجاد كرده است .به مقتضاي اين تلفيق ميمون بود كه گستاخ سركوب ميشد ،ولي
شكستخورده مورد عفو و رحمت قرار ميگرفت .وي تأكيد ميكند ماهيت انديشه سده بيستم را
ميتوان در يك اصل سلبي عليه انديشه فضيلتطلبانه كالسيك و بهويژه نظريههاي افالطون معرفي
كرد .به نظر او ،انديشهورزان سده اخير با غيرواقعبينانهخواندنِ فضيلتخواهي كالسيك ،تمدني
جديد را بنياد نهادند ،و با اين تحول ،فلسفه تاريخ بهجاي فلسفه سياسي قرار گرفت (سيفزاده،
 ،٥٨٣٣صص)٨٢-٢١
براي نمونه ،از لحاظ تاريخي ،ريشه انديشه ارگانيستي را ميتوان در يونان باستان و نوشتههاي
افالطون يافت؛ و افالطون در قالب برداشت ارگانيستي خود ،دولتآرماني جمهوري را به مقتضاي
مفهوم رمزآلود و «خود -تعريفشده» عدالت بنا نهاد.
1. Cosmology
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در انديشه پس از قرون وسطي ،مبناي فكر ارگانيستي رنگ باخت ،اما پس از يك برهه زماني
كه به غلبه مبناي فكري مكانيستي (و سپس سيبرنيتكي) انجاميد ،بار ديگر در قرن هيجدهم ضمن
فلسفه سياسي هگل ،ماركس و برگسون و در آراي برخي از انديشهورزان سياسي در سده بيستم
رايج شد (سيفزاده ،٥٨٣٣ ،ص.)16
چرایی بازگشت به عدالت

همانطور كه گفته شد ،افالطون به پيروي از يك نظام سلسلهمراتبي معناي عدالت را از طريق
اعمال آن بر سه طبقه (فيلسوف -حاكمان ،نگهبانان و كارگران) استخراج و درك ميكرد ،سه
طبقهاي كه هر يك پي كار خود هستند (وينر ،٥٨٣٣ ،صص.)٢٥٣ -٢٢٢
عدالت اصوالً در طي تاريخ انديشه سياسي ،با رجوع به مفهوم برابري و نابرابري مطرح شده
است و كمتر تابعي از آزادي به شمار رفته است .اما عدالت در نزد قدما بهويژه افالطون به معناي
حفظ نابرابريهاي طبيعي است ،يعني اينكه هر كس سر جاي خودش بايد باشد .به طور كلي،
عدالت و آزادي و برابري سه مفهوم بسيار نزديكند .در حالي كه ،برابري اصوالً آرماني انساني و
اخالقي بوده است ،نابرابري واقعيتي عيني و ملموس در سراسر تاريخ انسان به شمار ميرود .در
حقيقت ،عوامل بسيار نيرومندي موجب نابرابري انسانها در تاريخ شدهاند« .ديويد هيوم» چهار
عامل اساسي را براي ضرورت بازگشت عدالت ذكر كرده است .٥ :عامل مادي ،يعني ندرت منابع؛
به اين معنا كه همواره و در همهجا ميان تقاضاها و منابع موجود ناهماهنگي وجود دارد و منابع
تكافوي تأمين حوائج را نميكنند؛  .٢عامل رواني ،يعني حس زيادتطلبي و قناعتناپذيري
انسانها؛  .٨عامل اجتماعي -حقوقي يا نقش قوانين در توزيع نابرابر ثروت (مثل قانون ارث كه
بازتوليد نابرابر ميانجامد؛  .٦عامل قدرت سياسي كه هم پاسدار نابرابريهاي ناشي از عوامل
پيشين و هم خود عامل تشديد و ايجاد نابرابريهاي ديگري است (بشيريه ،٥٨٣٢ ،صص-٥٨١
.)٥٦6
فلسفه سیاسی راولز

راولز ( )٥٣٢٥در بالتيمور آمريكا به دنيا آمد و تا قبل از انتشار كتاب نظريه عدالت در سال ،٥٣6٥
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او هيچ گونه شهرتي در چارچوب مباحثات دانشگاهي نداشت؛ اما بعد از انتشار كتابش بالفاصله
مورد توجه صاحبنظران قرار گرفت و اثر او را با آثار فالسفه بزرگي مانند افالطون ،جان
استوارت ،ميل و كانت مقايسه كردند .در نظريه عدالت ،نظريههايي اخالقي و سياسي در ارتباط با
يكديگر بحث شدهاند و براي شرح آنها از علومي مانند اقتصاد و روانشناسي نيز بهره يافته است.
راولز از نظر روششناسي ،تفكيك ميان فلسفه تحليلي و پوزيتيويسم منطقي را در زمينه مقوالت
تجربي و پيشيني به رسميت نميشناخت .موضوع اصلي كتاب با توجه به نامش ،ارائه يك پايه
نظري براي مقوله عدالت است .همين توجه به عدالت از سوي يك فيلسوف ليبرال سبب شد
برخي اين اثر را يك پيشرفت مهم در سنت ليبرالي يا دستكم نوسازي آن به حساب آورند .نظريه
عدالت راولز ،نقدي مهم به آراي فايدهگرايي و اشخاصي مانند جرمي بنتام است .اما ايده اصلي
نظريه عدالت فراتر از نقد فايده گرايي است؛ يعني آن ايده ،ارائه تفسير جديدي از نظريه قرارداد
اجتماعي با محور قراردادن موضوع عدالت است ،كه به طور گسترده از طرز تلقي كانت از عقل
استفاده شده است .از نظر راولز ،جامعه بر اساس بيعدالتي قوام نميگيرد تا بعد نيازمند رفع آن
باشيم ،بلكه اعضاي تشكيلدهنده در موقعيت برابر ميپذيرند كه با يكديگر دادوستد داشته باشند و
به تعبير ديگر هر مذاكرهكنندهاي با توجه به همان حجاب جهل ،تمايلي به مخاطرهانداختن خود
ندارد؛ بنابراين ،اجازه ميدهد خود و ديگران در وضعيت منصفانهاي به تأسيس جامعه و ديگر امور
متعلق به آن بپردازد (قادري ،٥٨٣0 ،صص.)٦0-٨٣
جان راولز و مسأله عدالت

ليبراليسم بيشتر بر مذهب اصالت سود و لذت مبتني است و صاحبنظران ليبرال دموكراسي كمتر
به عدالت اهميت دادهاند و بعضي از آنها مثل هايك ،وجهي براي پرداختن به آن نديدهاند .اهميت
راولز در اين است كه از آزاديهاي اساسي و ليبراليسم به نام عدالت دفاع كرده است .اگر كسي
بگويد عدالت راولز چيزي شبيه همين نظم اجتماعي -اقتصادي موجود در آمريكاست ،بر او خرده
نميتوان گرفت .حتي شايد اعتبار و اهميت او از نظر دفاعي باشد كه از ليبرال دموكراسي و نظم
سياسي آمريكايي كرده است ،به عالوه ،گمان نشود كه او نظريه عدالت را براي تزئين ليبرال

مقایسه تحلیلی عدالت در فلسفه سیاسی افالطون و جان راولز با تأکید بر نظریه مثال خیر افالطون

56 

دموكراسي و موجهكردن آن پيش آورده است .او ميخواسته است بگويد آدمها در ذات و ماهيت
خود ميتوانند بدون اينكه نظر به نفع ،حتي غايتي داشته باشند و بيآنكه به نتيجه تصميم خود
بينديشند ،تصميمهايي بگيرند كه عاقالنه و عادالنه است.آزادي در نظر راولز ،آزاديهاي اساسي
مصرح در اعالميه حقوق بشر است .شايد بازگشت به اصل برابري و طرح مجدد آن در مرحله
كنوني تاريخ ليبراليسم ،امري ضروري كارگشا باشد ،اما راولز برابري را چنان تعريف ميكند كه
تعريف او را همانطور كه بيان شد ،ميتوان بر روابط و مناسبات اجتماعي -اقتصادي آمريكا و
اروپاي غربي و بهويژه جامعه آمريكايي ناظر دانست .او اختالف درآمدها را منافي با برابري
نميداند منتهي شرط ميكند كه اگر طبقات و گروههايي سود فراوان ميبرند ،چرخ جامعه اقتصاد
چنان بايد بچرخد كه درآمد گروههاي كمدرآمد هم افزايش يابد و همه كموبيش از شرايط تأمين
اجتماعي برخوردار باشند .در درستي و نادرستي اين اصل بحث نميكنيم ،اما اينكه چگونه
اشخاص در پس پرده جهل و بي خبري و فارغ از هر غرض و سود و سودا به چنين اصلي
رسيدهاند ،به آساني قابل فهم نيست .او در پاسخي كه به هابرماس داده ،عدالت به عنوان انصاف را
متعلق به تفكر آزاد و جامعه دموكراتيك دانسته و صوريبودن و استعالييبودن آن را منكر شده
است (قادري ،٥٨٣0 ،صص.)٥٥-٥
لیبرالیسم سیاسی راولز

ليبراليسم سياسي ميكوشد ،تا حد امكان ارزشهاي مختلفي را مانند آزاديهاي سياسي و مدني
برابر ،برابري منصفانه فرصتها ،معامله به مثل اقتصادي و مباني اجتماعي عزت نفس شهروندان را
به صورت ارزشهاي قلمروي متمايز ،امر سياسي ،به مثابه ديدگاهي بدون تكيهگاه توصيف كند؛
بنابراين ،چون قدرت سياسي ،قوه قاهره شهروندان در مقام شخصي حقوقي است ،قدرتي كه همه
در آن سهم برابري دارند ،اين قدرت ،حداقل وقتي پاي مباني قانون اساسي و مسائل عدالت
اساسي در ميان است ،فقط بايد به شيوههايي اعمال شود كه بتوان به طرز معقولي انتظار داشت
همه شهروندان آنها را تصديق كنند .اين موضوع بر عهده تكتك شهروندان است كه به عنوان
بخشي از آزادي وجدان خود ،ارزشهاي مهم قلمرو سياسي را به ديگر ارزشهاي مورد قبول
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خويش مرتبط كنند .اين الگو سه ديدگاه را در بر دارد :يك ديدگاه برداشت سياسي را به اين دليل
تأييد مي كند كه آموزه و شرح ديني آن درباره ايمان آزاد به اصل رواداري ميانجامد و از
آزاديهاي اساسي رژيم مبتني بر قانون اساسي حمايت ميكند؛ ديدگاه دوم برداشت سياسي را بر
مبناي آموزه اخالقي ليبرال جامعي مثل آموزه كانت يا جان استوارت ميل تأييد ميكند .ديدگاه سوم
چيزي نيست غير از آموزه نهچندان دقيقي كه خانواده بزرگي از ارزشهاي غيرسياسي به عالوه
ارزشهاي سياسي رژيم مبتني بر قانون اساسي را در بر ميگيرد؛ بدون اينكه تعريف كاملي ارائه
كنيم ،ميگوييم كه آموزه معقول بايد عالوه بر ديگر ارزشهاي سياسي ،آزادي وجدان را به
رسميت بشناسد .به عبارت ديگر ،شهروندان دموكراتيك را نه فقط آزاد و برابر ،بلكه عاقل و
معقول و داراي سهم برابري در قدرت سياسي جمعي جامعه ميدانيم و همگي را به طور برابر تابع
بارهاي سنگين داوري ميشماريم .بنابراين ،دليلي وجود ندارد كه شهروندي يا انجمني از
شهروندان حق داشته باشند كه از قدرت حكومت براي طرفداري از آموزه جامعي يا براي تحميل
استلزامهاي آن بر ديگران استفاده كند (راولز ،٥٨٣٣ ،صص.)٨٥1-٨٥٢
ایدههای بنیادین راولز

جامعه به مثابه نظام منصفانه همكاري؛ از اين ايده به عنوان ايده سازماندهيكننده محوري در تالش
براي بسط برداشتي سياسي از عدالت استفاده ميكنيم كه مدافع رژيمي دموكراتيك باشد .اين ايده
محوري در پيوند با دو ايده بنيادين توأمان به وجود ميآيد .اين دو ايده عبارتاند از ايده
شهروندان (آنهايي كه به همكاري ميپردازند) در مقام اشخاص آزاد و برابر؛ و ايده جامعه
بسامان ،يعني جامعه اي كه به طرز كارآمدي كه از طريق برداشتي عمومي از عدالت سامان مييابد.
ايده همكاري شامل ايده شرايط منصفانه همكاري است :اينها شرايطي است كه هر
مشاركتكنندهاي مي تواند به طرز معقولي بپذيرد ،و گاهي بايد بپذيرد ،مشروط بر اينكه ديگران نيز
همگي آنها را بپذيرند .شرايط منصفانه همكاري ،ايده معامله به مثل يا عمل متقابل را مشخص
ميكند :همه كساني كه نقش خود را مطابق با قواعد به رسميت شناختهشده ايفا ميكنند ،بايد
براساس معياري عمومي و مورد توافق همگان سود برند .ايده همكاري همچنين شامل ايده نفع
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عقالني يا خير هر مشاركتكنندهاي است .ايده نفع عقالني نشان ميدهد افراد مشاركت كنند در
همكاري به دنبال افزايش چه چيزي از منظر خير شخصي خودشان هستند .البته نقش اصول
عدالت (در مقام بخشي از برداشت سياسي عدالت) تعيين شرايط منصفانه همكاري اجتماعي است.
اين اصول ،حقوق و تكاليف اساسي مختص به نهادهاي سياسي و اجتماعي را تعيين ميكنند ،و
تقسيم منافع حاصل از همكاري اجتماعي را تنظيم و مسئوليتهاي الزم براي حفظ آن را معين
ميسازند .چون در جامعه دموكراتيك ،شهروندان مطابق با اين برداشت سياسي ،اشخاصي آزاد و
برابر به شمار ميروند ،اصول برداشتي دموكراتيك از عدالت را ميتوان تعيينكننده شرايط منصفانه
همكاري ميان چنين شهرونداني دانست .ايده جامعه بسامان؛ نكته اول ،اين است كه در اين جامعه
همه برداشت سياسي يكساني از عدالت را ميپذيرند و ميدانند كه ديگران نيز جملگي چنين
ميكنند ،نكته دوم اين است كه همه ميدانند كه ساختار اساسي جامعه ،يعني نهادهاي سياسي و
اجتماعي اصلي آن و چگونگي سازگاري آنها با يكديگر در مقام نوعي نظام همكاري ،اين اصول
عدالت را برآورده ميكند ،نكته سوم اين است كه شهروندان حس معموالً مؤثر و كارايي از عدالت
دارند ،يعني حسي كه آنها را قادر ميكند اصول عدالت عموماً به رسميت شناختهشده را بفهمند و
بهكار بندند و تا حد زيادي مطابق با آن عمل كنند ،يعني آنطور كه وضعيت آنها در جامعه ،با
تعهدات و تكاليفش ايجاب ميكند .ايده ساختار اساسي؛ اين ايده ،عدالت به مثابه انصاف را بهطور
مناسبي وحدت ميبخشد و صورتبندي و ارائه ميكند .ايده موقعيت اوليه؛ در موقعيت اوليه،
طرفها اجازه نمييابند كه از موقعيتهاي اجتماعي يا آموزههاي جامع خاص خود آگاه شوند.
آنها همچنين ،درباره نژاد ،گروه قومي ،جنسيت يا مواهب فطري گوناگون از قبيل قدرت يا هوش
خود چيزي نمي دانند و همگي در دامنه بهنجار قرار دارند ،ما اين محدوديتهاي اطالعاتي را
مجازاً چنين تعريف ميكنيم كه ميگوييم طرفها در پس حجاب جهل قرار دارند (راولز،٥٨٣٣ ،
صص)٦٢-٢٥
بنابراين ،ايده موقعيت اوليه پاسخي است به پرسش چگونگي تعميم ايده توافق منصفانه به
توافق درباره اصول عدالت سياسي مدافع ساختار اساسي ،اين موقعيت براي طرفهاي آزاد و برابر
و بهدرستي آگاه و عاقل ،منصفانه است .ايده اشخاص آزاد و برابر؛ زماني شهروندان را اشخاصي
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برابر مي شماريم كه همگي داراي كمينه الزم از قواي اخالقي ضروري براي همكاري اجتماعي در
سراسر عمر خود و مشاركت در جامعه در مقام شهروندان برابر به حساب ميآيند .ايده توجيه
عمومي؛ ايده توجيه عمومي با ايده جامعه بسامان سازگاري دارد ،زيرا چنين جامعهاي به طرز
كارآمدي با برداشتي از عدالت تنظيم ميشود كه به طور عمومي به رسميت شناخته شده است
(راولز ،٥٨٣٣ ،صص.)60-٦٨
راولز و آزادیهای سیاسی

هرگاه جامعهاي درصدد برميآيد كه مجموع ذاتي يا موازنه خالص خرسندي منافع را بيشينه كند،
و در معرض اين خطر است كه انكار آزادي برخي افراد را به نام آن يگانه هدف ،توجيه كند .آنگاه
كه آزاديهاي شهروندي برابر بر پايه اصول غايتگرايانه بنياد ميشود ،آزاديهاي برابر شهروندان
در معرض خطر خواهد بود .تحديد آزادي فقط زماني توجيه ميشود كه براي نقش آزادي براي
پيشگيري از تجاوز به حريم آزادي كه بدتر از تحديد آزادي است ،ضروري باشد .گستردهترين
آزادي سياسي را قانون اساسي بنيان ميگذارد كه رويه مرسوم به قاعده اكثريت غيرمقيد (رويهاي
كه در آن يك اقليت نميتواند اكثريت را كنار زند و نميتواند بر آن نظارت داشته باشد) را براي
همه تصميمهاي سياسي مهم كه هيچ محدوديت قانوني مانع آنها نميشود ،بهكار ميبرد .هرگاه
قانون اساسي قلمرو و اقتدار اكثريت را خواه با اعمال يك تكثر بيشتر در خصوص برخي اقدامات
خاص يا از طريق اليحه حقوق محدودكننده اختيارات قانونگذار و مانند آن محدود كند ،گستره
آزادي سياسي برابر كمتر است (راولز ،٥٨٣0 ،صص.)٨٦1-٨٢٨
خیر جامعه سیاسی

اين خير ار شهروندان ،هم در مقام اشخاص و هم در مقام شخص حقوقي ،با عمل به منظور
حمايت از رژيم عادل مبتني بر قانون اساسي متحقق ميكنند .جامع بسامان عدالت به مثابه انصاف
از دو جنبه نوعي خير است :اول اينكه بنا به دو دليل براي تكتك اشخاص نوعي خير است .دليل
اول اين است كه كاربست دو قوه اخالقي به عنوان خير تجربه ميشود .اين امر پيامد روانشناختي
اخالقي است كه در عدالت به مثابه انصاف بهكار ميرود .نقش محوري اين قوا در برداشت سياسي
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از اشخاص به عنوان شهروندان نشان ميدهد كه كاربست آنها ممكن است خير مهمي باشد ،و
براي بسياري از مردم چنين خواهد بود .دومين دليل بر اينكه جامعه سياسي براي شهروندان نوعي
خير است ،اين است كه بخش چشمگيري از عدالت و مباني اجتماعي عزت نفس و احترام متقابل
را براي آنها تضمين ميكند .جامعه سياسي بسامان از جنبه ديگري هم خير است ،زيرا هرگاه
هدف غايي مشتركي وجود داشته باشد كه دستيابي به آن همكاري شمار زيادي را بطلبد ،خيري كه
تحقق مييابد اجتماعي است (راولز ،٥٨٣٣ ،ص.)٨٢١
راولز و اصول قانون مردمان

در طراحي قانون مردمان ،حكومت در مقام سازمان سياسي مردمش به عبارتي ،پديدآورنده همه
اختيارات خودش نيست .اختيارات حكومتها درباره جنگ ،هرچه باشند ،تنها آن مواردي هستند
كه در چارچوب قانون معقولي از مردمان قابل قبول باشند .فرضكردن وجود حكومتي كه كه از
طريق آن مردمي در داخل با نهادهاي عدالت پسزمينهاي سازماندهي ميشوند ،پيشداوري درباره
اين مسائل نيست .ما بايد اختيارات حاكميت را در پرتو قانون معقولي از مردمان را از نو تدوين
كنيم و حقوق سنتي جنگ و خودمختاري داخلي نامحدود را براي دولتها منتفي بدانيم (راولز،
 ،٥٨٣0صص.)٦0-٨٢
يك كار اصلي در تعميم قانون مردمان غيرليبرال اين است كه مشخص شود مردمان ليبرال تا
چه حد بايد نسبت به مردمان غيرليبرال رواداري نشان دهند .در اينجا رواداري تنها به معناي پرهيز
از اعمال مجازاتهاي سياسي -نظامي ،اقتصادي يا ديپلماتيك ،براي رواداشتن يك مردم به تغيير
رفتارشان نيست .رواداري به اين معنا نيز هست كه اين جوامع غيرليبرال را در مقام اعضاي
مشاركت كننده برابر و در جايگاه خوب جامعه مردمان ،همراه با حقوق و تكاليف مشخص به
رسميت بشناسيم ،از جمله وظيفه ادب كه ايجاب ميكند آنها براي اعمالشان داليل عمومي
متناسب با جامعه مردمان را به ساير مردمان عرضه كنند (راولز ،٥٨٣0 ،صص.)٣٨-٣٥
دکترین جنگ عادالنه

اهميت ويژه حكومت ليبرال مبتني بر قانون اساسي اين است كه شهروندان از طريق سياست
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دموكراتيك آن ،و پيروي از ايده دليل عمومي ،مي تواند انگاره خويش را از جامعه خود اظهار كنند
و اقدامات متناسبي براي دفاع از آن پيش بگيرند .مردمان آبرومند نيز از حق جنگ در دفاع از خود
برخوردارند .آنها چيزي را كه از آن دفاع ميكنند ،به طور متفاوت با مردم ليبرال توصيف ميكنند؛
با اين حال ،مردمان آبرومند نيز چيزي دارند كه ارزش دفاع داشته باشد .هدف جنگ عادالنهاي كه
مردمي بسامان و عادل آغازگ ر آن هستند ،صلح عادالنه و پايدار در بين مردمان و به ويژه با دشمن
فعلي مردم است .مردمان بسامان نه عليه يكديگر ،بلكه تنها عليه دولتهاي نابساماني وارد جنگ
ميشوند كه اهداف توسعهطلبانه آنها امنيت و نهادهاي آزاد رژيمهاي بسامان را تهديد ميكند و
باعث جنگ ميشود .در مرحله بعد دولتمردان بايد به هدف دستيابي به صلحي عادالنه وفادار
باشند ،و از اموري كه دستيابي به چنين صلحي را دشوار ميكند ،بپرهيزند .نبايد به مردم جبهه
دشمن پس از تسليمشدن آنها به چشم برده يا رعيت نگاه كرد ،يا آنها را در موعد مناسب از
آزاديهاي كاملشان محروم كرد (راولز ،٥٨٣0 ،صص.)٥٦6-٥٨١
قلمرو امر سیاسی

بنا بر تعريف ،رابطه سياسي حداقل دو ويژگي متمايز مهم دارد؛ اول اين كه رابطهاي ميان اشخاص
در ساختار اساسي جامعه است ،ساختار نهادهاي اساسي كه فقط با تولد و مرگ به آنها داخل ،و
از آنها خارج ميشويم .دوم اينكه قدرت سياسي مسلماً همواره قوه قاهرهاي است كه از حمايت
دستگاه حكومت براي اجراي قوانين خود برخوردار است .،ولي در رژيم مبتني بر قانون اساسي،
قدرت سياسي در عين حال قدرت شهروندان برابر در مقام شخصي حقوقي نيز هست؛ اين قدرت
به طور منظم به شهروندان در مقام افراد تحميل ميشود ،افرادي كه شايد برخي از آنها داليل
مورد قبول شمار زيادي براي توجيه ساختار عمومي اقتدار سياسي (قانون اساسي) را نپذيرند؛ يا در
صورت پذيرش اين ساختار بسياري از قوانين وضع شده در مجلس را مدلل ندانند ،همان مجلسي
كه تابع آن هستند .بنابراين ،عدالت به مثابه انصاف ،در مقام شكلي از ليبراليسم سياسي ،بر آن است
كه ،درباره مباني قانون اساسي و مسائل مربوط به عدالت اساسي ،و با توجه به وجود رژيم مبتني
بر قانون اساسي به طرز معقولي بسامان ،خانواده ارزشهاي سياسي اساسي كه اصول و آرمانهايش
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آنها را بيان ميكنند ،آن قدر وزن و اهميت دارد كه ديگر ارزشهايي را كه در حالت عادي با آنها
تضاد پيدا ميكنند ،تحتالشعاع قرار دهد .همچنين ،بر آن است ،باز هم درباره مباني قانون اساسي،
كه تا حد ممكن ،بهترين راه حل مسائل مربوط اين مباني ،صرفاً استناد به اين ارزشهاي سياسي
است .چيزي كه بيشترين فوريت را دارد ،توافق هواداران آموزههاي جامع متضاد بر سر اين مسائل
است (راولز ،٥٨٣٣ ،صص.)٨0٦-٢٣٣
مفهوم عدالت در اقتصاد سیاسی

اقتصاد سياسي رابطه مهمي با بخش عمومي (دولتي) و شكل مناسب نهاهاي پايه دارد كه فعاليت
اقتصادي را با مالياتبندي و حقوق مالكيت ،ساختار بازارها و مانند آن تنظيم ميكند .يك نظام
اقتصادي تنظيم ميكند ،چه چيزهايي و با چه ابزارهايي توليد ميشوند ،چه كسي و به ازاي ايفاي
چه نقشي ،آن توليدات را دريافت ميكند ،و چه ميزان از منابع اجتماعي به پسانداز و به تهيه
كاالهاي عمومي اختصاص مييابد .در يك اقتصاد مبتني بر مالكيت خصوصي شمار بنگاههاي
تحت مالكيت عمومي احتماالً اندك و در بسياري مواقع به چند مورد ويژه (مانند خدمات رفاهي
عمومي و ترابري) محدود ميشود .ساماندهي و تأمين مالي خيرها و كاالهاي عمومي را بايد دولت
به عهده بگيرد و قواعد الزام و پايبندي به آن نيز بايد تضمين و اجرا شود .تنها در صورتي همه
شهروندان خواهان ايفاي نقش خود خواهند بود ،كه به فرض مطمئن باشند كه ديگران نيز سهم
خود را ايفا خواهند كرد (راولز ،٥٨٣0 ،صص)٦0٦-٨٣٢
نقش نافرمانی مدنی

يك فرد با ورود در نافرماني مدني قصد دارد حسن عدالتورزي اكثريت را برانگيزد و توجه
منصفانه به همه را به اين واقعيت جلب كند كه در انديشه متأمالنه و صادقانه وي ،شروط همكاري
آزاد نقض ميشود .به واقع ،نافرماني مدني (و نيز سرپيچي وظيفه شناسانه) يكي از ابزارهاي
پايداركننده يك نظام مبتني بر قانون اساسي است ،گرچه ابزاري غيرقانوني به شمار ميرود .در
كنار چيزهايي مانند انتخابات آزاد و منظم و يك قوه قضائيه مستقل كه اختيار تفسير قانون را دارد،
نافرماني مدني به تداوم و نيرومندسازي نهادهاي دادگر كمك ميكند .با ايستادگي در برابر بيداد در
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چارچوب حد و مرزهاي وفاداري به قانون ،نافرماني مدني مانع عدول از عدالت ميشود و هر گاه
از عدالت عدول شود آن را تصحيح و اصالح ميكند (راولز ،٥٨٣0 ،صص.)١61-١6٨
خیر معنای عدالت

مفاهيم عدالت و خير با اصول متمايز پيوند ميخورند؛ مسأله تطابق با اين گونه مطرح ميشود كه
آيا اين دو دسته معيارها با يكديگر سازگار و تلفيق ميشوند؟ به بيان دقيقتر ،هر مفهوم با اصولي
كه پيوست آن است ديدگاهي را تعريف ميكند كه از آن ديدگاهها ،نهادها ،كنشها و برنامههاي
زندگي را ميتوان ارزيابي كرد .يك معنا يا تلقي از عدالت يك خواسته نافذ و مؤثر دارد ،مبني بر
اينكه اصول عدالت كاربرد پيدا كند و اصول عدالت ،و بر اين پايه ،ديدگاه عدالت ،خاستگاه كنش
و كردار افراد باشند .بنابراين ،آنچه بايد بنيان گذاشته شود ،آن است كه براي كساني كه در يك
جامعه بسامان به سر ميبرند (آنطور كه نظريه محدود خير تعريف ميكند) تأييد تلقي آنها از
عدالت به مثابه سامانبخش برنامه زندگي آنها عقالني باشد .بنابراين ،نميتوانيم معنايي از عدالت
را پاسداري كنيم ،در حالي كه همزمان اگر كنش ناعادالنه نويدبخش امتياز شخصيمان باشد ،آماده
انجامدادن آن باشيم .اعضاي يك جامعه بسامان ،اگر آنطور كه هستند ،باشند ،بيش از هر چيز
ديگر خواهان كنش عادالنهاند و اجراي اين كنش عادالنه پارهاي از خير آنها به شمار ميرود
(راولز ،٥٨٣0 ،صص.)٣٦6-٣٦٨
نتیجهگیری
ورنريگر استاد سابق دانشگاه هاروارد و نگارنده كتاب سهجلدي پايديا بر اين باور است كه از
هنگامي كه افالطون در مركز دنياي ذهني و فكري يونان نهاد و همه چشمها به آكادمي او دوخته
شد ،بيش از دو هزار سال گذشته است؛ ولي تا امروز ،خصيصه هر فلسفهاي را هنوز چگونگي
ارتباطش با افالطون معين ميكند .فرهنگ همه قرنهاي دوره كالسيك پس از افالطون ،مهر فلسفه
او را ،به صور گوناگون ،بر پيشاني دارد تا اينكه سرانجام در اواخر دوره باستان سراسر دنياي
يوناني  -رومي تحت سلطه دين فلسفي نوافالطوني قرار ميگيرد .تمدن دوره كالسيك كه دين
مسيحي را به خود گرفت و با خود آميخت و در حال آميختگي با آن دين به قرون وسطي انتقال
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يافت ،تمدني بود كه انديشهاش از فلسفه افالطون ريشه ميگرفت ،تنها از اينجا ميتوان به شيوه
فكر شخصيتي چون آگوستين راه يافت كه «جمهوري» افالطون را به زبان دين مسيحي ترجمه كرد
و كتاب شهر خدا را پديد آورد كه چارچوبه فلسفه تاريخ قرون وسطي است .فلسفه ارسطو نيز،
شكل ديگر فلسفه افالطون است ،و فرهنگ اقوام قرون وسطايي شرقي و غربي از طريق جذب آن
در باالترين مرحله تحول خود مفهوم كيهان فلسفه يونان باستان را از آن خود كرد در دوره
رنسانس ،تولد دوباره فرهنگ كالسيك ،و عصر اومانيسم (انسانگرايي) ،افالطون دوباره زنده شد
و نوشتههايش كه در قرون وسطي بيشترشان عمالً ناشناخته بود ،دوباره كشف شد .ولي همانطور
كه زمينه افالطوني فلسفه مدرسي قرون وسطي تحت تأثير فلسفه مسيحي نو افالطوني آگوستين و
نوشتههاي عرفاني منسوب به ديونوسيوس آره ئوپاگتيس ٥قرار داشت ،در دوره رنسانس نيز فهم
نوشتههاي دوباره كشفشده افالطون از طريق سنت مسيحي -نو افالطوني به عمل ميآمد كه در
هنگام استيالي تركها بر استانبول به همراه نسخههاي خطي به ايتاليا منتقل شده بود .اين وضع در
پايان قرن هيجدهم تغيير يافت و با ظهور فريدريك شالير ماخر كه خود عالم دين بود ولي با روح
فلسفه و شعر جديد آل مان ارتباط نزديك داشت ،حركتي پيدا شده كه به كشف افالطون واقعي
انجاميد .در اين زمان نيز افالطون هنوز فيلسوفي مابعدالطبيعي انگاشته ميشد كه موضوع اصلي
فلسفهاش «ايده» است ،و هواخواهان فلسفه به فلسفه او به عنوان صورت اصلي و ابدي فلسفه
جهانبيني نظري روي آوردند كه روزبهروز روي به ضعف نهاده و نقد شناسايي كانت منكر

خصيصه علمي آن شده ،و حياتش را به خطر انداخته بود .تئودور گمپرتس نويسنده كتاب متفكران
يونان معتقد است كه اثر نيرومند و گوناگون افالطون و نظريات سياسي او را در تاريخ جهان شايد
بتوان در سه جمله خالصه كرد :اگر افالطون نبود ،ارسطو را نداشتيم و اگر افالطون نبود
كارنئادس ٢پديد نميآمد؛ اگر افالطون نبود ،آگوستين وجود نميداشت .بنابراين ،افالطون را از آن
1. Dionysios Areopagites

 Karneades .٢فيلسوف اهل كورن(متولد ٢٥٦ق.م) نخست پيرو مكتب رواقي بود ،سپس ،در آتن نظريه آكادمي دوم را به
وجود آورد.

 56

سپهر سیاست ،سال  ،5شماره  ،61تابستان 6317

رو بزرگترين متفكر مغرب زمين ميدانند ،كه افالطونيسم يا به ديگر سخن ،آنچه از پي افالطون ....
پذيرفته و تحويل شده است مسلماً توانمندترين نفوذ را بر تفكر غربي اعمال كرده است .گرچه
انديشه سياسي در قرن بيستم رشد زيادي كرده است ،اما بسياري از مسائل و پرسشهايي كه ذهن
نظريهپردازان را معاصر را به خود مشغول كرده  ،همان مسائل و پرسشهايي است كه مورد توجه
انديشمندان سياست در طول تاريخ بوده است .از اين رو ،شگفتانگيز نيست اگر ميبينيم كه
ايدههاي متفكراني مانند افالطون هنوز بر نظريههاي سياسي امروز سايه افكنده است و تأثير زيادي
بر انديشههاي سياسي متفكران امروزي ميگذارد .افالطون در چارچوب نظريه سياسي «مثال خير»
به ويژه در مكالمه جمهوري تصويري از دولت آرماني عرضه ميكند ،يعني از دولت خيالي ،ايدهآل
يا آنچه مدينه فاضله خوانده شده است .افالطون بر اين باور است فيلسوفان بايد بر دولت فرمان
رانند ،او در ذهن خود دولتي تصوير ميكند كه ساخته و پرداخته همچون بدن سهبخشي انسان
مشتمل بر سر ،سينه و شكم است كه در اين زمينه عقل متعلق به سر است و اراده متعلق به سينه و
اشتها به شكم و هر يك از اين قواي روحي داراي يك مثال ،يا فضيلت هم ميباشد .عقل سوداي
دانايي در سر ميپرورد ،اراده سوداي شهامت و اشتها را بايد جلو گرفت تا اعتدال حاصل شود.
حكمت سياسي افالطون در نظريه «مثال خير» مانند هر جنبه ديگر فلسفه او متضمن عقلگرايي
است ،و پيدايش دولت خوب منوط به فرمانروايي عقل است ،همانطور كه سر به بدن فرمان
ميدهد ،فيلسوفان نيز بايد فرمانده جامعه باشند .بر اين اساس ،افالطون با توسل به تمثيل معروف
غار ميخواهد بگويد كه فيلسوف از تصويرهاي سايهوار اين جهان به انديشههاي حقيقي نهان در
پشت پديدههاي طبيعي ميرسد .افالطون ميخواهد بگويد رابطه تاريكي غار و چگونگي دنياي
بيرون مانند با رابطه صورتهاي جهان طبيعي و صورتهاي عالم مثال است .افالطون به همين
روال اعتقاد داشت پديدههاي طبيعي فقط سايهاي از صورت يا مثال جاوداني خود هستند ،منتها
آدمها اكثراً به زيستن در ميان سايهها دل بستهاند ،هيچ وقت به فكر نميافتند كه اين سايهها از چه
به وجود آمده است .تصور نميكنند چيزي جز سايه هست و هرگز پي نميبرند كه اينها در
حقيقت سايه است و بدين قرار فناناپذيري روح خود را از ياد ميبرند .افالطون ميگويد اگر در
جامعه فيلسوفان شاه نشوند يا كساني كه امروز عنوان شاه و زمامدار دارند بهراستي دل به فلسفه
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نسپارند و اگر فلسفه و قدرت سياسي با يكديگر توأم نشوند و همه طبايع يكجانبه امروزي كه يا
تنها به اين ميگرايند يا به آن ،از ميان برنخيزند ،بدبختي جامعهها و بهطور كلي بدبختي نوع بشر به
پايان نخواهد رسيد و دولتي كه وصف كردهايم ،جامه عمل نخواهد پوشيد .بهترين جامعه فقط
هنگامي متحقق خواهد شد كه فيلسوفان شاه شوند .جامعه فيلسوفان افالطون بر پايه نظريه «مثال
خير» سرمشق هر جامعهاي است كه ميكوشد عدالت را در خود تحقق بخشد و در عين حال ،سر
مشق زندگي فيلسوفانه است .اين جامعه حاصل شناسايي فلسفي است و چشمها به مثالها دوخته
است.
لئواشتراوس فيلسوف سنتگراي آلماني ،ويژگي خاص نظريه «مثال خير»در فلسفه افالطون را
ارتباط مستقيم آن با حيات سياسي ميداند و عالوه بر اين ميگويد عرصه و جهت اين نوع فلسفه
سياسي را همين ارتباط مستقيم فلسفه با زندگي سياسي تعيين ميكند .ضمن آنكه افالطون با ارائه
اين نظريه مي كوشد تا با قبول تعارضات و تمايزات اساسي موجود در زندگي سياسي و دقيقاً در
همان معنا و جهتي كه اين تمايزات در حيات سياسي مطرح ميشود و نيز با تعمق درباره آنها و با
فهم آنها تا حد ممكن به اهداف خود دست يابد .اشتراوس ميگويد مظهر فلسفه سياسي
كالسيك ،نظريه افالطون است و نظريه «مثال خير» افالطون علت همه تغييرات سياسي و همه
چيزهاي تغيير پذيرند ،عالوه بر اين« ،مثال خير» از باالترين مرتبه شكوه و جالل برخوردار است.
در واقع افالطون ،با توجه به اين موضع اساسي فلسفه خود ،فرمانروايي فيلسوفان را به عنوان
يگانه درمان دردهاي شهرهاي موجود پيشنهاد ميكند .زيرا تنها فيلسوفان ميتوانند با جداشدن از
شهرهاي زميني موجود و با مشاهده نمونه شهر زيباي آسماني ،شهرهاي موجود را مطابق با نمونه
آرماني اصالح كنند .مارتين هايدگر ديگر فيلسوف آلماني معتقد است :ايده يا مثال افالطوني از
آنجا كه بر فرق هستي ميايستد و از آنجا كه هستي را محسوس و متعين ميكند ،بهزودي باب
تفسيرهايي را باز ميكند كه آن را چونان «اصل»« ،سرچشمه»« ،علت» و نيز «نيك مطلق» و «جمال
مطلق» تعبير ميكنند .هستيشناسي ٥به «هستي -خداشناسي» ٢يعني علم به واالترين و عامترين نوع
1. Ontology
2. Onto-theology

 56

سپهر سیاست ،سال  ،5شماره  ،61تابستان 6317

هستي تبديل ميشود .به زعم او ظهور مسيحيت تنها مؤيد ساختار متافيزيكي غربي است كه در
بنياد خود ساختاري افالطوني دارد ،خدا با ايده برابر ميشود و بر «علت» و همچنين ،سرچشمه به
معناي عام داللت ميكند .بنابراين ،عدالت در نظر افالطون بر پايه انديشه «مثال خير» در كلي به نام
انساني اخالقي و مدني؛ صاحب نفس با اعضايي خاص است كه مربوط به شخص بودنش نيست.
از اين رو ،به عدالت بايد منظري دروني يا جوهري و اولي داد .در مقابل در نزد راولز ،عدالت در
فردي ويژه محور است كه عاقل ،مختار و انتخابگر باشد و اين فرد نيز به عنوان يك سوژه يا پرده
تجاهل در وضعيت اوليه قرار دارد .در مقابل« ،نظريه عدالت» راولز معطوف به ساخت جامعه به
طور كلي و نهادهاي تشكيلدهنده آن است .بر اين اساس ،نهادهاي اجتماعي شيوه دسترسي افراد
به منابع را معين ميكنند؛ و قواعد تعيين حقوق و امتيازات و رسيدن به قدرت سياسي و انباشت
سرمايه را در بر دارند .نظريه عدالت راولز پيرامون برخي مفاهيم اساسي مثل وضع نخستين٥؛ پرده
جهل٢؛ انصاف٨؛ بيطرفي٦؛ و اصول عدالت ١تنظيم شده است .به طور خالصه ،انصاف به روش
اخالقي رسيدن به اصول عدالت مربوط ميشود و عدالت به نتايج تصميمگيري منصفانه .بحث
افالطون در كتاب اول همپرسه «سياست» موضوع عدالت است .افالطون اين مفهوم را در بستر
تاريخي آتن و در ميان گفتوگوي ميان شخصيتها به تصوير ميكشد .در اين تصوير در كنار
شخصيت و گفتار افالطون ،سه شخصيت و جريان سه سبك گفتاري متفاوت وجود دارند كه بر
اساس اصل سامانبخش هر يك را به شرح ذيل ميتوان دستهبندي كرد :شخصيت يا جريان اول
كفالوس است كه با سبك گفتاري خالصهگويي ،اداي ديني را كه در ارتباط با انسپ يا خدايان
قرار دارد ،اساس عدالت ميداند .به عبارت ديگر ،اصل سامانبخش گفتار وي در باب عدالت
رعايت قواعد ،و انطباق و همگامي با اصول يا قواعد رفتاري و عملي است .شخصيت يا جريان
دوم پلمارخوس است كه با سبك گفتاري گفتماني 1به تعبير آن دوران با تأكيد بر روابط و مناسبات
1. Original position
2. Veil of ignorance
3. Fairness
4. Impartiality
5. Principles of justice
6. Discourse

مقایسه تحلیلی عدالت در فلسفه سیاسی افالطون و جان راولز با تأکید بر نظریه مثال خیر افالطون

56 

اجتماعي را به عنوان اساس عدالت مطرح ميكند .بر اين اساس اصل سامان بخش عدالت آن است
كه سهم و بهره هر فرد يا شخص در عرضه كالن روابط اجتماعي داده شود.
شخصيت يا جريان سوم تراسيماخوس است كه با سبك گفتاري خطابي ،٥روابط فرادستي و
فرودستي ،و واقع گرايي يا حفظ وضع موجود ،ايدئولوژي حاكم سلطه را مبناي سامان عدالت
ميداند .بر اين اساس ،عدالت يعني انجام راستي و خير در حق ديگران از طريق كنارگذاشتن و
ناديده گرفتن خير خود و توجه هميشگي به غير خود .بنابراين ،افالطون ميخواهد در برابر ديگر
شخصيتها و مدلها و جريانات و گفتارها ،روايتي يا گفتاري فلسفي از اصل سامانبخش سياست
بر پايه اصل عدالت در چارچوب نظريه «مثال خير» به عنوان يك مقوله خاص به دست دهد .به
عبارت ديگر ،از منظر افالطون ،عدالت خير دروني خاص و ويژه نفس است كه بايد اعمال ،رفتار
و كنش خود را بر اساس آن تربيت داده شود ،ضمن آنكه افراد به صورت تهي و بيهويت و لوح
سفيد مطرح نيستند ،بلكه وجود خصوصيات و كيفيات ويژه در آنها ،آنان را اليق دريافت عدالت
ميكند .در مقابل ،جان راولز مشابه وضعيت و بستر فكري افالطون در كتاب اول همپرسه
«سياست» زمينه فكري خود را در قالب سه مقوله «سودگرايي»« ،٢كمالگرايي» ،و «شهودگرايي»
مطرح كرد .به نظر راولز ،براي سودگرايي ،جامعه مجموعهاي بسامان و دربست است كه در آن
نهادها  ،از طريق انتخاب عقالني يا محاسبه عقالني ميخواهند بيشترين توازن خالص را در
چارچوب تأمين و ارضاي انتظارات يا اميال عقالني را كه حاصل جمع افراد و اشخاص يا
نمايندگان متعلق به آنهاست ،به دست بدهند .بر اين اساس ،اصل راهنما و محور انتخاب شخصي
است .بدين معنا ،انتخاب جامعه ،صرفاً ادامه و استمرار انتخاب يك فرد است و نه بر عكس .براي
جامعه اين مهم از طريق دو ايده «ناظر بيطرف» و «همدلي» به دست ميآيد و بدين طريق آنچه
براي يك فرد خوب است ،به كل جامعه تسري مييابد .همچنين ،راولز بر اين باور است كه

1. Rhetoric
2. Utilitarianism
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شهودگرايي ٥مورد نظر او از دو عنصر شكل گرفته است :اول ،وجود مجموعهاي از اصول اوليه كه
متعدد و متكثر هستند و ممكن است حاالت مختلفي با هم داشته باشند؛ و دوم ،نبود قواعد يا
روش كلي براي ارزيابي و اولويتبندي و سبكسنگينكردن ،و متوازنكردن اصول متعدد و متكثر
جز شهود خود ما .زيرا پيچيدگي واقعيات اخالقي تالش ما براي تبيين داوريهايمان را از ميان
برداشته و تكثر و تعدد اصول را ترويج ميكنند .فرارفتن از اين قبيل اصول دو نتيجه دارد؛ تقليل
اصول به مسائل مبتذل و غيرعلمي و عاميانه؛ يا رسيدن به مقولهاي نادرست و دچار سادهانگاري
افراطيشدن .راولز در ارتباط با كمالگرايي ٢معتقد است كه اين مقوله داراي دو تعبير موسع يا
متوسط و ضيق يا مطلق است .در تعبير ضيق يا مطلق ،كمال يا ايدهآل مورد نظر معيار ،اصل ،غايت
و ارزشي روشن ،معقول ،يكه ،مطلق و واحد محسوب ميشود كه تربيت نهادها ،و وظايف و
تعهدات افراد بايد معطوف به آن باشد .به عبارت ديگر ،نهادها ،تعهدات و وظايف افراد بايد به
صورت طبيعي به سوي افزايش و تكثير كسب و دستيابي به خير انسان يا فضيلت انسان به عنوان
امري مطلق و داراي ارزش ذاتي در زمينه هنر و علم و فرهنگ باشد .اما در تعبير موسع يا متوسط
از كمالگرايي ،اين ايدهآل معياري در ميان معيارهاي ديگر بوده و بايد از طريق شهود ذهني به
عنوان مبنا در قياس با آنها تعديل شودد .بر اين اساس ،راولز زمينه را براي طرح نظريه خود در
باب عدالت مهيا ميكند .بنابراين ،عدالت در نظر افالطون بر پايه انديشه «مثال خير» در كلي به نام
انساني اخالقي و مدني؛ صاحب نفس با اعضايي خاص است كه مربوط به شخص بودنش نيست.
از اين رو ،به عدالت بايد منظري دروني يا جوهري و اولي داد .در مقابل در نزد راولز ،عدالت در
فردي ويژه محور است كه عاقل و مختار و انتخابگر باشد و اين فرد نيز به عنوان يك سوژه يا پرده
تجاهل در وضعيت اوليه قرار دارد.

1. Intutitionism
2. Perfectionism
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