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Abstract 

Undoubtedly, one of the most important reasons is the change in some of 

the basic concepts that has occurred in the field of social sciences and 

humanities at a time when justice as the most fundamental concern of 

humanity from the beginning of creation until today has included the same 

process. Importantly, what is the difference between the concept and 

nature of justice in the Christian tradition and its teachings and the nature 

and concept of justice in the Enlightenment? Is there a fundamental 

difference in this regard? If so, what are these differences or differences? 

Undoubtedly, by changing the attitude of European society and Christian 

thinkers in the Enlightenment, we observe a fundamental difference in the 

type of interpretation and realization of justice and its basic principles in 

the Enlightenment, and in this article we have tried to take a comparative 

look at these changes and causes. And the results should be examined. If 

in the Christian tradition, the teachings of this religion have been the 

standard of justice and man is obliged to observe justice according to the 

divine duty, in the period of enlightenment and the rule of reason and 

experience, as well as promoting positivist thinking, justice The 

relationship between two human beings changes nature and the divine 

commitment and the relationship between man and God in the matter of 

justice fades and this change of attitude has deplorable consequences for 

human beings in the future. In this article, we will try to study this issue 

using analytical and descriptive methods. the payment . 
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 چکیده 

 رونااد شااام  امروز به تا خلقت  ابتدای  از  بشریت  دغدغه  ترین  اساسی  عنوان  به  عدالتبدون تردید  

پرسش مهم در این بین این است كه مفهوم و ماهیت عدالت   .است  بوده  تغییرات اجتماعی و سیاسی

؟ مفهوم عدالت در عصر روشنگری دارددر سنت مسیحیت و آموزه های آن چه تفاوتی با ماهیت و  

؟ بدون شك با دارد این تفاوت یا تفاوتها چیست ؟ اگراً تفاوتی در این خصوص وجود داردآیا اساس

مندان مسیحی در عصاار روشاانگری تفاااوت مدنااایی در نااوع تغییر نوع نگرش جامعه اروپا و اندیش

مقاله سعی  روشنگری را نظارگر هستیم و در اینتفسیر و تحقق عدالت و اصول اساسی آن در عصر 

حاصااله آن مااورد بررساای  تطدیقی این تغییرات و عل  و نتایجمقایسه ای و تا با یك نگاه   بر آن شد

در مقام پاسخ به این سواالت این گونه فرضیه مطاارگ گردیااد كااه بااا تنیااه باار مناااب  و   .قرار گیرد

مطالعات صورت گرفته و مقایسه آموزه های سنت مسیحیت بر پایه نص كتااام مقاادن و نظاارات 

اندیشمندان عصر روشنگری دریافت كه عدالت در ناا د ساانت مساایحیت باار پایااه رابطااه انسااان و 

ینه در دوره روشنگری این رابطه یعناای رابطااه انسااان وعاادالت باار پایااه خداوند بنا گردیده در حال

قوانین وض  شده توسط انسان و آن هم بر مدنای شرایط حاكم بر جواماا  اجتماااعی و بااه موجاا  

مصالح سیاسی واقتصادی و غیره وض  و مقرر میگردد و هر جا نیاااز باشااد ایاان قااوانین در جهاات 

دی  و تغییر خواهد بود، چی ی كه در سنت مساایحیت بااه عنااوان تامین مناف  ملی و سیاسی قاب  تع

سعی در بررسی با مطالعه كتابخانه ای  در این مقاله  یك اص  غیر قاب  تغییر خودنمایی نموده است.  

 .پرداخت شده است این موضوع

 : عدالت، دین، سنت، مسیحیت، عصر روشنگری کلیدواژگان
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 و بیان مسئلهمقدمه  -1

در ابعاااد    یاا و چه خااانواده و جامعااه و ن  یچه در بعد شخص  یا  دهیمواجه با مشنالت عد

ب رگ در حااوزه   یو بروز دو جنگ جهان  یحیحاكم در جوام  مس  ژهیبو   یو اجتماع  یاسیس

صدها شااهر و   یها انسان و نابود  ونیلیاروپا كه ماحص  آن كشته شدن م  یاسیس  ییایجغراف

توانااد  یمسئله كجااا ماا  نیا یاساس شهیبران داشت كه ر  راكشور بود صورت گرفنه    نیچند

؟ در واق  از نقطه نظر صااورت  تنرار گردد یحوادث نیچن  ندهییا  ممنن است در آآباشد و  

و آنچه به عنوان دغدغااه صااورت گرفتااه را در مطالعااه و پااژوهش در   ی، مشن  اصلهتگرف

در  یزمان باشد كه در روند یم یاساس میدر مفاه رییرهنمون كرد در اص  تغ  قیموضوع تحق

دغدغااه   نیتاار  یكه عدالت به عنااوان اساساا :  رخ داده است    یو انسان  یحوزه علوم اجتماع

بااوده اساات چاارا كااه بااا  هااور  رونااد نیهمشام    یخلقت تا به امروز ن  یاز ابتدا  ت یبشر

از   یربخش مردم اروپا در جهت برخوردا  دینو   یب رگ اله  انیاز اد  ینیبه عنوان    ت یحیمس

 یو سعادت جهااان یاز عدالت اله یدر جهت برخوردار ژهیو بو  نید نیاحنام و دستورات ا

بلنااه   ست یصرف انجام اعمال خوم ن  ت یحیمس  یبود در واق  عدالت در آموزه ها  یو ابد

و منظور  (24:3،   انیبه خداوند است )كتام مقدن ، روم  مانیبه ا  ازیعدل و عدالت ن  یبرا

 هااور  یی(  اگرچه سه قاارن ابتاادا9:10،  انی، رومدل باشد )كتام مقدن  زاست كه ا  یمانیا

 یآن بااه سااخت  روانیاا پ  یمخالفت و مدارزه حاكمان و صاحدان قدرت باارا   یبه دل  ت یحیمس

 یاروپااا در ابتاادا ت یروم به عنوان مرك  یدر امپراطور ژهیآن بو  افتنی ت یگذشت اما با رسم

از موهدااات آن   یادیو جامعه تا حدود ز  دهیگرد  ت یثدت  نید  نیا  گاهیجا  یالدیقرن چهارم م

و ساانت و آمااوزه   یبر وحاا   یاز جمله عدالت كه متن  یبخصوص در عرصه حقوق اجتماع

بااه   ت یحیو عدالت در منظاار مساا   دیبود برخوردار گرد  ونی)ع( و حوار  حیحضرت مس  یها

تحت هر   ضیعبدون در نظر گرفتن هر گونه تد  ت یهمه بشر  یبرا  یاحنام اله  یاجرا  یمعنا

قرن   یاز ابتدا  ونیانروح  یاسیس  ت یو حاكم  سایانسانهاست اما با قدرت گرفتن كل  نیعنوان ب

بود  یاله یبرگرفته و از سنت و وح  میمفاه  هیعدالت بر پا  ینظر  یاگرچه مدنا  یالدیششم م

 رپاپ و امپراطااو  نیقدرت ماب میمناف  طدقه حاكم و تقس  هیاز عدالت برپا  یناش  ریتفاس  ننیل

طدقه روشنفنر را فراهم نمود   ژهیمردم بو   یدیو نا ام  یتیموجدات نارضا  نیقرار گرفت و هم

كه در واق  عصاار توسااعه  یو هم مان با شروع عصر روشنگر  17قرن    یاز ابتدا  نهیبه طور

 یحوزه علوم اجتماع  میباشد مفاه  یم  یو فلسف  یو  هور منات  مختلف علم  یعلوم تجرب

حال سوال این است كه چه تغییری در ماهیاات   .نمود از جمله عدالت   دایپ  یاساس  رییتغ   ین

هااوم آن و اسان مفهوم عدالت در میان برداشت آموزه های سنت مسیحیت از عاادالت و مف

تااایجی در ید ؟ این تغییر در مفهوم عدالت چااه تدعااات و ندر عصر روشنگری بوجود می آ

و  ه باار مناااب تااوان بااا تنیاا ؟ در مقام پاسخ بااه ایاان سااواالت میجوماع انسانی داشته است 
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و نت مسیحیت بر پابه نااص كتااام مقاادن  موزه های سمطالعات صورت گرفته و مقایسه آ

رابطه نظرات اندیشمندان عصر روشنگری دریافت كه عدالت در ن د سنت مسیحیت بر پایه  

انسان و خداوند بنا گردیده در حالینه در دوره روشنگری ایاان رابطااه یعناای رابطااه انسااان 

قوانین وض  شده توسط انسان و آن هم بر مدنای شرایط حاااكم باار جواماا  وعدالت بر پایه  

گردد و هر جا نیاااز اجتماعی و به موج  مصالح سیاسی واقتصادی و غیره وض  و مقرر می

، چی ی سی قاب  تعدی  و تغییر خواهد بودباشد این قوانین در جهت تامین مناف  ملی و سیا

 نماید.  غیر قاب  تغییر خودنمایی میكه در سنت مسیحیت به عنوان یك اص  

معنقااد بااه   داًیشااد  ومیاا و ه  یچون جان الک، باركل  شمندانیاند  یبرخ  یدر عصر روشنگر 

 یاعتقاااد بااه صاارف عقاا  باارا  تسیاا ن    یو ال  نوزای، اسپچون دكارت  یو برخ  ییتجربه گرا

 یادیانگلستان در صدد تالش ز  یمل  یسای( الدته كل11:    1381،    چی، ا  ی)ج  دانندیشناخت م

عدالت در مقاباا   لاام  گاها (444-5:  1366، )مورا نین عق  و دیبر عدم تضاد ب  یكرد مدن

شااده اساات  فیاا تعر طیافااراو و تفاار انیاحقاق حق و اخراج باط  و متوسط م  یو به معنا

و تحقق  یجوام  انسان یتمام یآرمان و آرزو  نیب رگتر  دی( بدون ترد38:    1361،  یسجاد.)

 وبااوده  یو اجتماااع  یاساا یو مناتاا  س  یالهریو غ  یاله  انیاد  یرسالت تمام  نیتر  یآن اصل

 . بوده است     یو پر فراز و نش دهیچیپ  اریبس ندیشاهد فرا خیرهگذر تار نیهست و در ا

 یاز ابتدا  یدغدغه جوام  بشر  نیتر  یو اصل  نین مهمترآعدالت و تحقق      یترت  نیبد  پس

كااه  هااور  میی، هست و خواهد بود و گ اف نخواهد بااود اگاار بگااو خلقت تا به امروز بوده

در ایاان مقالااه درصاادد . راستا بوده است  نیآن در هم امدرانیشدن پ ختهیو برانگ یاله انیاد

 ی هستیم.و عصر روشنگر  ت یحیمفهوم عدالت در سنت مس یقیتطد  یبررس

 مبانی نظری-2

فاصااله   ت یحیمساا   یبا آموزه هااا  یعدالت به حد  فیدر تعر  میمفاه  رییاز تغ  یناش  تحوالت

را بپسااندد   نآبشاار    ت یاا كااه اكثر  داندیم  ی یبرتراند رسال عدالت را چ   نهیبه طور  ردیگیم

 (44:  1376،   یمی.)حن

 فیاا تعر  یدر قال  قاارارداد اجتماااع  یحیو سنت مس  یبا فاصله گرفتن از مفهوم اله  عدالت 

مناااف   نیجامعااه و بااا تضاام ت یاا با نظر اكثر نیقوان نیو تحقق عدالت منوو به تدو  گرددیم

عدم وجود  ایكننده وجود  انیب  یفیك   یو تا حد  یو آمار و ارقام كم  گردد  یم  ریتفس  ت یاكثر

بااه عنااوان مثااال در  گاارددیم یعاادالت در جواماا  انسااان  و مناو  اریعدالت و شاخص و مع

مطرگ   دیعوام  تول  ت یعادالنه درآمد و مالن   یتوز  هیعدالت بر پا  یاقتصاد  كیمنات  كالس

 گاارددیمحو م یكمرنگ و حت اریعدالت بس یو اله یو بعد معنو   (ت یادام اسم  هی)نظر  شودیم

بااه رابطااه   داشدیانسان و خدا م  نیب  یاله  ابطهر  كی  ت یحیكه در سنت مس  یو در واق  عدالت

 دایاا آدمهااا معنااا و مفهااوم پ  انیاا قرارداد دو طاارف م  یو به نوع  شودیم   یانسان با انسان تدد

مفهااوم   نیاا ا   یو قائم به شخص از عدالت و تعااد  یبه را  ریآن امنان تفس  جهیكه نت  ننندیم
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 نیاا قرارداد است كه ا  نیا  بطالآن است و عندالل م  فسخ و ا  یو منان  یزمان  طیبسته به شرا

 نیو به هماا   نندیمطرگ م نیو اول و اسان د  ت یحیبا آنچه در سنت مس   ارینوع نگرش بس

و  یاخالقاا  یعااال یارهااایاز مع یرویاا را پ  یزادآاست كااه نان ناک روسااو عاادالت و     یدل

و  اشااته( فاصله د125:  1393)عالم،  داندیاز قانون م  یرویو پ  گرانیحقوق خود و د  ت یرعا

خود اقدام به ارائه مفهوم عدالت و نقش و كاركرد ان در   یارهایبر اسان مع  یهر نحله فنر

مناااف     یكس  حداكثر منفعاات و تحصاا   ننهیو نظر به ا  دیینمایم  یجامعه و روابط اجتماع

 ریاا ور تضاااد مناااف  غلذا  هاا   داشندیم  یحنومتها و دول و جوام  بشر  یكالن تمام  است یس

در حااوزه عاادالت باار   یو جهان  یو اساس  یچهارچوم كل  كیچرا كه    دهیدقاب  اجتنام گر

كااه  دهیاا گرد دیاا كوچنتر با تضاااد مناااف  و عقا  یخود را به قالدها  یجا  یاله  یآموزهها  هیپا

گناااه و آواره   یهااا انسااان باا   ونیاا لیخانمان سوز و كشته شدن م  یماحص  آن  هور جنگها

 نیادامااه دارد و در هماا   یاا تا به امااروز ن  وبوده    یادیز  یشدن كشورها و شهرها و روستاها

) رالاا  ،  داندیم یاجتماع  ینهادها  لت یفض  نیو مهمتر  نیتر  یادیراستا جان رال  عدالت را بن

 تواناادیكااه م داناادیم یرا همچون سد ینید میتعا یكه ارگانسن ست ین هودهی( و ب 78:  1350

 (34:  1344،   ی) ارگانسن ردیرا بگ یمل  یاحساسات افراط  یجلو 

 رییاا تغ نیا  یتا حد امنان عل  و دال گرددیم یسع مقاله نیموارد فوق در ا   یتوجه به جم  با

 و  یزمان  ندیفرا  نیدر ا  یو حقوق  یاسیو س  یو آثار اجتماع  جیدر مفهوم عدالت و نتا  نیادیبن

 از یعصاار روشاانگر  شمندانیو بر توجه به نظرات اند  ت یحیمس  یبر آموزه ها  هیبا تن  ژهیبو 

 .ردیقرار گ   یمورد بررس  رهی، نان نآک روسو تومان هاب  و غ ومیه دیو یجان الک ، د   یقد

 

 پیشینه پژوهش-1-2

مشااتركات در اسااالم و   یقاا یتطد  یبررساا "با عنااوان    یدر پژوهش  (1395)  یبوستان  یمحمد

مداحااو و دغدغااه و آرمااان   نیو مهمتر  نیعدالت را از كهن تر  "از منظر عدالت    ت یحیمس

دولتهااا   فیو  ااا  نیعدالت در جامعااه را از مهمتاار  ینموده و برقرار  انیب  یاله  انیبشر و اد

 كمتر مورد توجه قاارار گرفتااه اساات و انیكه موضوع عدالت در اد دینما یم دیدانسته و تاك 

ماننااد   یاله  انیاد  نهیكمتر مورد بحو قرار گرفته در حال  انیمفهوم عدالت و اصول آن در اد

اعضااا هساات و  نیا نیب یبه ارتداو و هماهنگ  ازیبدن سالم ن  یبدن بوده كه برا  كی  یاعضا

دولتهااا از  یاشتراک دارد كه در دوره روشنگر فتهپژوهش صورت گر نینقطه نظر با ا  نیاز ا

 .عدالت را برعهده داشته اند یتحقق و اجرا فهیو   یقانونگذار قیطر

هاااب  را   "صاالح  یعدالت برا  ای  یروشنگر  امدریپ"با عنوان    ی( در پژوهش2019)  سیجنیاور

را   و تحقااق آن  دیاا نما  یصلح مطرگ م  یكه عدالت را برا  كند  یم  یمعرف  امدریپ  كیبه مثابه  

 .داندیم  ت یآن را با انسان  ینیگ یو جا  یاجتماع یاز زندگ   ت یو روحان  ینیحذف مداحو د
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نویسنده در این پژوهش عدالت   "عدالت و مسیحیت "( با پژوهشی با عنوان  2018ن  )هاپنی

داند كه ه اران سال مورد بحو و مطالعااه بااوده در هاار فرهنااگ از تاااریخ   را موضوعی می

انسااان را بااه خااود مشااغول بشریت و از گذشته دور یعنی زمان ارسطو تا اگوستین و كانت 

پیروان حضرت مسیح  ممنن است راج  به مفهااوم عاادالت   نویسنده. به عقیده  نموده است 

كه خداوند است توافق دارند و این نقطااه   توافق نداشته باشند اما در خصوص خالق عدالت 

مشترک با پژوهش صورت گرفته است كه عدالت را ماحص  ایمان به خدا و از طریق وحی 

 .مدنی آن را تدوین كرد  ادهایتوان محقق ساخت و از طریق نهالهی و سنت مسیحیت می

كااردن بحااو فلساافه با مطرگ    "ییهاب  پادشاه روشنا"با عنوان    ی( در پژوهش2018استافر )

 یاز متفنااران و روشاانفنران معرفاا   یناا یمدرن در پژوهش خااود تومااان هاااب  را    یاسیس

 یگااذار هیاا كند و همان پا  یرا مطرگ م  دیجد  یاسیتفنر فلسفه س  هیكه اسان و پا  دینمایم

 یاساا ینظاام س  كیاا است كه باار اسااان آن    یو فهم آدم  یانساندرک    هیبر پا  یعلوم اجتماع

 .  عادالنه داشته باشد یزندگ 

 گاااهیو جا  یدر خصوص وح  "یحیمس  مانیفلسفه و ا"با عنوان    ی( در پژوهش1385)  نیكال

را  مااانیو ا داناادیو عدالت را رابطه انسان و خدا م  پردازدیم  یوح  ت یو اهم  ت یحیآن در مس

جامعه بااا   دیدانسته و معتقد است با  ت یحیمس  یعدالت حس  آموزه ها  نیو رك   یركن اصل

  یاا و ن  ایدن  نیدر ا  یزندگ   یانسان ن د خداوند خود را برا  گاهیجا  زدرک و شناخت درست ا

ه تعدالت هم در پژوهش صورت گرف هیبه عنوان شرو اول  مانیكه بحو ا  دیآخرت اماده نما

دالت در كتااام از عاا  یفاا یپژوهش گران به عنوان تعر  ریسا  یاز نوشته ها  گرید  یو هم برخ

   .مقدن آورده شده است 

دوران   یبنااد  میبااا تقساا   "یحیمساا   اتیبر اله  یدرامد"با عنوان    یدر پژوهش  (1385)  ستریال

ومناتاا  مختلااف   پااردازد  یماا   ت یحیبه موضوع عدالت در مساا   یدر بخش  ت یحیمس  یزمان

 طیواقاا  شااده در شاارا  یاساا یاز تحوالت س  یكه ناش  دهد  یقرار م  یرا مورد بررس  یحیمس

 ت یاا ماه  یبر مدنا  شتریب  یبند  میتقس  نیو ا  ردیگ یم  ن اروپا ش  یاسیو س  ییایمختلف جغراف

به عنوان نقطااه تحااول و  یبوده است اما موضوع عصر روشنگر سندهیعدالت مورد توجه نو 

 . و مفهوم عدالت اشاره نشده است  یمدان رییتغ

در خصوص  عاادالت  "انیحیمس شهیعدالت در اند"با عنوان    ی( در پژوهش1383)  نگیهار

، ماارقس  یعناا ی  یاصاال   یاا و در هر كدام از چهااار انج  دینمایبحو  م   یو اناج  ت یحیدر مس

بااه   مانیاز ا  یو عدالت را ناش  ندینمایم  ریو تفس   یو لوقا موضوع عدالت را تحل  ی، متوحنای

 یعاادالت معرفاا   یژگاا یو  نیو محداات را مهمتاار  داندیم  یدستورات اله  زا  یرویخداوند و پ

  دیامنیم

به موضوع عاادالت   "عدالت اجتماع  یدر جستجو "با عنوان    ی( در پژوهش1377هادلستون )

 یكام  از روند تفنر عدالت و عدالت خااواه  یانیضمن ب  ریمس  نیدر جامعه پرداخته و در ا
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عدالت   شانیپرداخته است و از نقطه نظر ا  ت یحیاز آن به عدالت در مس  یدر جهان در بخش

و تحااق   افتنیبه دندال    خیدر طول تار  ت یكه همه بشر  دانندیم  یانسان   را گمشده همه جوام

 .آن بوده است 

 نهیزم  نیعدالت را بهتر  "  ت یحیمس  دگاهیعدالت از د"با عنوان     تحقیقی( در  1375)   یگابر

 دیاا با  هیاا عدالت باار چااه پا  نیا  ننهیاما ا  كند  یم  یمردم جهان معرف   یمسالمت آم  یستیهم 

 .ساكت است   یاله یسنت و وح ایو عق  مالک است    ردیقرار گ 

عاادالت را ناشاای   "عدالت اجتماعی و عدالت انجیلی"  ن( در پژوهشی با عنوا2020بایسنر )

شاامارد كااه عدارتنااد از :  برماایاز قدرت مدنی حنومت دانسته  و چهااار ویژگاای را باارای 

انصاف ، تناس  ، تسلیم و تصدیق كه حس  عقیده نویسنده دو ویژگی اول بعااداً یعناای در 

نویساانده در ایاان . را در حوزه علوم اجتماعی را تغییاار داده انااد  دمفهوم خو   20ابتدای قرن  

فرهنااگ   پژوهش به دندال پاسخ به یك چالش ب رگ موجود بین تعالیم كلیسااا و انجیاا  بااا

تغییر مفاهیم در علااوم انسااانی  پژوهش نیا ونه كه درحاكم با جامعه امروزی است و همانگ

معرفی مینمایم ایشان نی  تغییر این مفاااهیم   غرمبویژه عدالت را از عوام  سردرگمی جهان  

 .داند بویژه در تعریف انصاف و تناس  در اعمال عدالت را از عوام  اصلی این چالش می

كااه در  دیاا نما یماا  انیاا ب "ت یحیعدالت و مذه  مساا "با عنوان   ی( در پژوهش2011هاس  )

 یماا  یمعناا "به هر كس كه تعلق دارد   یدادن هر چ"عدالت  كیمفهوم كالس  ت یحیسنت مس

 فیاا تعر حیحضرت مس رهیس یو فلسفه بر مدنا  است یاخالق ، س  میمفاه  انیحیمس  یبرا  شود

 . داند یشدن در برابر اراده خداوند م  میو تسل خداعشق به  یو عدالت به معنا  شودیم

اخااالق بااا  یبااا دفاااع از تئااور  "و احسان  یروشنگر"با عنوان    ی( در پژوهش2010)   ریفا

، دو نااوع انصاااف ت یاا موضوعات بصورت شفاف و واضح و با رعا  انیدر ب  یدقت تمام سع

 سندهینو   دهیكه به عق  یاحساس  یو روشنگر  یعقل  ی، روشنگرندینمایرا مطرگ م  یروشنگر

و عقاا   ندینمایم یتعق  معرف طهیو اخالق را خارج از ح  ستنداز نوع اول ه  ت یهاب  و اسم

  .دانندیم  یحقوق اجتماع نیو تام  یبه روشنگر دنیرس  ریو مس  لهیرا تنها وس

اقاادام بااه  "عدالت یك مفهوم مدهم در مسیحیت   "( در پژوهشی با عنوان 1989شوینفیلد )

مقایسه مفهوم عدالت در عهد عتیق و عهد جدید در كتام مقدن میپردازد و بیااان مینمایااد 

تورات عدالت بر پایه قوانین و قواعد وحی شااده از طاارف یهااوه اساات كه در عهد عتیق یا  

عدالت منوو به رعایت و به كار بستن این قوانین است در حالینااه   ققفرمان و تح  10مانند  

درعهد جدید یا همان  انجی  عدالت به معنای عشق الهی است و كه حس  ادعای نویسنده 

 .تحقق عدالت از طریق عشق الهی مدهم است  

 

 چهارچوب نظری  -2-2
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 اروپااا  مااردم  بخش  نوید  الهی  ب رگ  ادیان  از  ینی  عنوان  به  مسیحیت    هور  مفهوم عدالت با

 از برخااورداری جهاات   در  بااویژه  و  دیاان  ایاان  دسااتورات  و  احنام  از  برخورداری  جهت   در

 صاارف  مساایحیت   های  آموزه  در  عدالت   واق   در  بود  ابدی  و  جهانی  سعادت  و  الهی  عدالت 

 كتااام)  اساات   خداونااد  به  ایمان  به  نیاز  عدالت   و  عدل  برای  بلنه  نیست   خوم  اعمال  انجام

  ،  رومیااان  ،  مقاادن  كتااام)  باشد  دل  از  كه  است   ایمانی  منظور  و(   24:3   ،  رومیان  ،  مقدن

 صاحدان  و  حاكمان  مدارزه  و  مخالفت   دلی   به  مسیحیت    هور  ابتدایی  قرن  سه  اگرچه(   9:10

 به  روم  امپراطوری  در  بویژه  آن  یافتن  رسمیت   با  اما  گذشت   سختی  به  آن  پیروان  برای  قدرت

 جامعااه  و  گردیده  تثدیت   دین  این  جایگاه  میالدی  چهارم  قرن  ابتدای  در  اروپا  مرك یت   عنوان

 كااه  عاادالت   جملااه  از  اجتماااعی  حقوق  عرصه  در  بخصوص  آن  موهدات  از  زیادی  حدود  تا

 و  گردید  برخوردار  بود  حواریون  و(  ع)  مسیح  حضرت  های  آموزه  و  سنت   و  وحی  بر  متنی

 نظاار  در  باادون  بشااریت   همااه  باارای  الهی  احنام  اجرای  معنای  به  مسیحیت   منظر  در  عدالت 

 و  كلیسااا  گاارفتن  قاادرت  بااا  امااا  انسانهاساات   بااین  عنوان  هر  تحت   تدعیض  گونه  هر  گرفتن

 پایااه بر عدالت  نظری مدنای  اگرچه  میالدی  ششم  قرن  ی  ابتدا  از  روحانیون  سیاسی  حاكمیت 

 طدقااه مناااف  برپایه عدالت  از ناشی تفاسیر لینن بود الهی وحی و سنت   از  و  برگرفته  مفاهیم

 نااا  و  نارضااایتی  موجدااات  همین  و  گرفت   قرار  امپراطور  و  پاپ  مابین  قدرت  تقسیم  و  حاكم

 بااا هم مااان و 17 قرن ابتدای از طورینه به نمود فراهم  را  روشنفنر  طدقه  بویژه  مردم  امیدی

 علمی  مختلف  منات     هور  و  تجربی  علوم  توسعه  عصر  واق   در  كه  روشنگری  عصر  شروع

 عدالت، جمله از نمود پیدا اساسی تغییر نی  اجتماعی علوم حوزه مفاهیم باشد می فلسفی و

 بااه  معنقااد  شاادیداً  هیااوم  و  باركلی  ،  الک   جان  چون  اندیشمندان  برخی  روشنگری  عصر  در

 باارای عقاا  صاارف  بااه  اعتقاااد  نیااتس  الی    و  اسپینوزا  دكارت،  چون  برخی  و  گرایی  تجربه

 زیادی  تالش  صدد  در  انگلستان  ملی  كلیسای  الدته(  11:    1381  ،  ایچ  ،  جی)  میدانند  شناخت 

 (.444-5:  1366 ،  مورا) دین و عق  بین تضاد عدم بر  مدنی كرد

 

 روش پژوهش -3

،   ردیاا گ   یانجام ماا   یا  سهیمقا  یپژوهش روش بررس   یاست و در ذ  یفیپژوهش اوالً ك   نیا

و پاار  نیاز قدرتمنااد تاار ینی یا سهیعدارت است از در واق  پژوهش مقا  یا  سهیروش مقا

تحول دانش همراه شده   انیمختلف دانش است كه با جر  یروشها در حوزه ها  نیكاربرد تر

 .پرداخته است  شهیم و انداز حوزه عل  یموارد قاب  توجه  یابیزمداوم به نقد و ار  ی، با رشد

 یدر ابتدا  ت یحیمفهوم عدالت در سنت مس  یقیتطد  یپژوهش به پرده از روش بررس  نیدر ا

در اروپااا  یمفهوم در عصر روشنگر نیبا ا  یالدیم  هیمذه  در قرون اول  نیا  جی هور و ترو

 یواق  م  انی. و مفهوم عدالت مورد قردیپذ  ی، صورت مافتد  یكه بعد از رونسانس اتفاق م

 .ردیگ  یقرار م  یابیو نگرش مورد ارز رییتغ نیحاص  از ا  جیشود و نتا
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 یافته ها-4

 عدالت در مسیحیت -1-4

عدالت در آموزهای مسیحیت جایگاه بسیار مهمی را به خود اختصاص میدهد بااه طورینااه 

 فریساایان  و  مالیااان  ای  شااما  باار  وای»حس  نص كتام مقدن ، حضرت عیسی میفرماید:  

 كااه را شااریعت  احنااام مهمتاارین امااا دهیااد ماای یك ده  زیره  و  شوید  و  نعنا  از  شما  ریاكار

 صااافی  را  پشااه  كااه  كور  راهنمایان  ای...  اید  گرفته  نادیده  است   صداقت   و  رحمت   و  عدالت 

، همانگومااه كااه مشاااهده  (154:  1382  اردسااتانی،  ساالیمانی)  «بلعید  می  را  شتر  و  كنید  می

بااه میشود عدالت در كنار رحمت و صداقت كه خود از اجاا اع عاادالت محسااوم میشااوند 

و توصاایه   رده میشااود.عنوان مهمترین احنام شریعت در سنت مسیحیت شناخته و باار شاام

خداوند یه باور پادشاهی و حاكمیت ارداده خداوند بر جهان و آفرینش است و عاادالت كااه 

از این طریق یعنی ایمان بر خداوند و عدالت او همه بركات و نعمات و رحمتهای خداونااد 

 ابتاادا"را برای انسان به همراه خواهد داشت كه در این خصوص كتااام مقاادن میفرمایااد: 

  ،  متی.)"شود  می  اضافه  شما  به  موارد  این  همه  و.  كنید  جستجو   را  او  عدالت   و  خدا  پادشاهی

33:6 .) 

در سنت مسیحیت كه عمدتاً بر پایه رحمت و بخشااش گناهااان و گنهناااران تاكیااد میشااود 

كتااام خداوند وعده مجازات كسانی را می دهد كه عدالت را نقض نمایند و در این ارتداو 

 به  گناه  بی  شخص  نگذار  و...  ننن  پایمال  را  فقیر  شخص  حق  دادگاه،  در: »گوید  می  مقدن  

 كتام)  .«گذاشت   نخواهم  س ا  بی  گذارد  پا  زیر  را  عدالت   كه  را  كسی  من.  شود  محنوم  مرگ

و در جای جای كتام مقدن نوید تحقق عدالت الهاای   (.7ا 6:  34  بام  خروج،  سفر  مقدن،

   .شودبشارت داده می

 نخواهااد بااین از ماان نجات  و  بود  نخواهد  دور  خیلی  كنم؛  می  ن دیك  را  خود  عدالت   من  "

 ،  كنیااد  عاادالت   و  كنید  قضاوت  شما"  و یا در جای دیگر میفرماید :  (  46:13)اشعیا    "  رفت 

و ضاامن ایننااه   (  56:1)اشعیا  .شد  خواهد  آشنار  من  عدالت   و  است   ن دیك  من  نجات  زیرا

 قعی از منظر تعالیم و احنام سنت مسیحیت بر پایه ایمان به خدا خواهد بود  عدالت وا

 ( 1:17)رومیان ."كند می  زندگی  ایمان  با  عادل  ":  است   شده  نوشته  در انجی     كه  همانطور،  

 زیااراو حتی قوانین موضوعه بشری نی  ناتوان در تحقق عدالت حقیقی محسوم میشااوند ،  

 از  او  بااذر  باارای  نااه  و  ابااراهیم  بااه  نه  ،  بود  خواهد  جهانی  وارث  او  ایننه  بر  مدنی  وعده  این

و در جای دیگری باز شاهد   (  4:13)رومیان  .است   ایمان  عدالت   طریق  از  بلنه  ،  قانون  طریق

 عاادالت  از پس  كه  ،  ملتها  ایننه  گفت؟  خواهیم  چه  پس"تاكید عدالت ناشی از ایمان هستیم:

( ضاامن 9:30)رومیااان  ."ایمااان  عاادالت   حتی  ،  اند  یافته  دست   عدالت   به  ،  اند  ننرده  پیروی

 خدا  عدالت   حتی"ایننه عدالت ناشی از ایمان قائ  به هیچ تدعیضی برای هیچ كسی نیست :
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 وجااود تفاااوتی هیچ زیرا: اند  آورده  ایمان  كه  كسانی  همه  و  همه  به  مسیح  عیسی  ایمان  با  كه

. در وعده خداوند اساات كااه اگرچااه اساامان و زمااین روزی از بااین (  3:22.)رومیان  "ندارد

خواهد رفت ولاای عاادالت باارای همیشااه وجااود دارد و اباادی اساات و از بااین نماای رود 

 مانند آسمانها زیرا ، كنید  نگاه  زمین  زیر  به  و  كنید  بلند  ها  آسمان  سمت   به  را  خود  چشمان".

 آنجااا  در  ساااكن  های  زمین  و  شود  می  پوشیده  لدان  یك  مانند  زمین  و  روند  می  بین  از  دود

( و  51:6) اشااعیا ."رود  نمی  بین  از  من  عدالت   و  باش  همیشه  برای.  مرد  خواهند  مردم  مانند

، لدان عدالت را نیاا  باار خلقت ، روگ خود را در انسان دمیدهمانگونه كه خداوند در زمان  

 بااه بساایار ماان "تن انسان نمود تا از آن خشنود گردد و این عدالت زیناات انسااان گردیااد .

 نجات لداسهای با مرا او زیرا. بود  خواهد  شاد  من  خدای  در  من  روگ  ،  شوم  می  شاد  خداوند

 زیااورآالت بااا را خااود داماد كه همانطور ، است  پوشانده عدالت  لدان با مرا ،  است   پوشیده

)اشااعیا ."كنااد ماای  تاا ئین  خااود  جااواهرات  بااا  را  خااود  عرون  عنوان  به  و  ،  كند  می  ت ئین

 بااه"، و این عدالت موجدات شادی واقعی را برای انسانها به همراه خواهااد داشاات .(61:10

 (3:9  فیلیپین (شوند می عالی  تو  عدالت  به و شوند می  شادمان روز تمام تو  نام

، كما ایننه رسیدن به عدالت نی  نیازمند سعی و مشقت است لینن از پس آن خوشاادختی و 

 رنااج  عاادالت   خاطر  به  اگر  اما"سعادت نصی  انسان خواهد شد و این وعده خداوند است  

و  ( 14:3)پیتر ، ."نشوید مشن  دچار و نترسید آنها  ترن  از  و:  هستید  خوشدخت   ،  برید  می

. كنیااد اعتماااد او به كن؛ متعهد خداوند به را خود راه"خدائند وعده را به انسان داده است : 

  هاار عنااوان بااه شااما حناام و نااور مانند را شما عدالت  او و .رساند تصوی   به را  آن  او  و

 (.6-5: 37)م مور ، ".آورد می  بیرون

با وجود ایننه عدالت از اراده خداوند ناشی میشود و به حناام او عملاای میگااردد و انسااان 

منلف به تدعیت از آن است این موضوع انسان از و یفه خااود مدناای باار تااالش در جهاات 

ایجاد و تحقق عدالت مدرا نمینند و همانگونه كه بیان شد برای رسیدن بااه عاادالت رنااج و 

در همگی ادیان الهی به عنوان تنلیف برای بشر شناخته شده   مشقت الزم است و این مقوله

 فالكاات  و فقاار هاار.  دین و باور الهی دیده میشااود     خود  ذات  در  را  عدالت   است چرا كه  

 كنااد،  نااابود  یااا  رساااند  آسی    انسان  زندگی  به  كه  كشی  حق  نتیجه  من له  به  پذیری،  اجتنام

عاادالت اساات )   خداوناادگار»  و«    حیااات  حدیاا  »  كه  است   خیر  آفریدگار  خواست   با  مغایر

 جنده  از  بیشتر  كه  است   اولی  ای  و یفه  مؤمنان  برای  نتیجه  رد(    61:    8م امیر    كتام مقدن :

 هم یسااتی  انجیاا ،  كلاای  دیاادگاه  از.   خی نااد  پااا  به  عدالت   برای  اجتماعی،  و  شخصی  های

 حقیقت   در.  دارد  قرار  انجی   وحی  مرك   در  عدالت   مسائ   دارد،  زیادی  اهمیت   آمی   مسالمت 

 و كشاای حااق با گیر  پی  تالشی  در  و  وسی   ابعادی  در  جدید  عهد  و  عتیق  عهد  مقدن  كتام

 ترتیاا    باادین.  كنااد  ماای  نداارد  آن  بااه  مربوو  اجتماعی  روابط  و  بشری  تاریخ  در  عدالتی  بی

 در بلنااه نیساات، انجیاا  فااراوان موضااوعات میااان از موضوعی عدالت  و حق  برای  نگرانی
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 اهتمااام  بااویژه  انسااانی  همدستگی  برای  شنیدنی  ندایی  عیسوی،  عقاید  اصول  كلیه»...  حقیقت 

 .است  ستمدیدگان و ضعفا نف   به  اجتماعی عدالت   برای  مشترک 

 دارد،  وجااود  ماادرن  زبانهااای  در  آنچه  از  تری،  وسی   معنای  از  انجی   در«  عدالت »  اصطالگ 

 .است   برخوردار

 اوضاااع  به  توجه  با  اخالقی،  عالی  و یفه  این  برآوردن  به  قدیم  عهد  پیامدران  مقدن  كتام  در

 فقاادان كااه اساات  ایاان در آنان پیام اوج. دهند می هشدار خود، زمان عدالتی بی و  اجتماعی

 فایااده بی  را  روزه  و  نماز  مانند  مذهدی  اعمال  و  غیرممنن  را  خدا  با  ارتداو  جامعه  در  عدالت 

 .سازد می

شام  ائین ها و عقاید و اخالق كه از طرف خداونااد بااه سنت مسیحیت را میتوان امانتی كه  

حضرت مسیح وحی شده است و باید توسط سلسله ای از حامالن صالحیتدار بااه آیناادگان 

 (217:  1387ویلیام  ،  منتق  گردد .)

معناای  "در سنت مسیحیت مفهوم كالسیك عدالت را : گانچه كااه بااه هاار كااس تعلااق دارد

، برای مسیحیان مفاهیم اخالق سیاست و فلساافه باار مدنااای ساایره و روش حضاارت میشود

مسیح تعریف میشود و عدالت به معنای عشق و ایمان به خدا و تسلیم شدن در اراده اوست 

و تنها راه تحقق عدالت واقعی ، اعتقاد به عدالت خداوند در جهان اساات ، باار ایاان اسااان 

ارد ، یناای شااناخت خداونااد و دوم ضاارورتی باارای عدالت در مسیحیت كاركرد دوگانه د

:  1390هاس  ،  دنیا  درک كرد .)جوام  بشری كخ به موجی ان میتوان مفهوم عدالت را در 

225). 

 

 و عدالت   روشنگریعصر  -2-4

در ینصد سالگی عصر روشنگری یك مجله آلمانی به نام باارلینیش موناااتس   1784در سال  

 خوانندگانش خواست تا به ایاان پرسااش پاسااخ دهنااد: روشاانگری چیساات؟ )شریفت از 

(Was Ist Aufklanung? بسیاری از روشنفنران آلمانی از جمله امانِوئ  كاناات كااه در

آن زمان استاد مشهور فلسفه بود به این پرسش پاسخ دادند . كاناات پاسااخ داد : روشاانگری 

( 153، ص  1378است )اسپنسر ، كااروز ، رهایی انسان از ناپختگی كه خود مسد  آن بوده 

. در واق  كانت ناپختگی را ناتوان انسان در ایننه بدون هدایت دیگری ، هااوش و اسااتعداد 

خود را به كار گیرد. به تصور كانت روشنگری جاارات اسااتفاده از عقاا  و اندیشاایدن را بااه 

 انسان داده است .

عدالت به عنوان مهمترین محور و شاخص جوام  بشری در عصاار روشاانگری بااه كلاای از 

ادیان الهی بیان میشود دور افتاد و تددی  به یك پدیده اجتماعی مربااوو بااه روابااط آنچه در  

  اشخاص گردید .
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همواره تالش بر آن بوده تا خدا را با قوانین طدیعت ینسان بینگارنااد ،   در عصر روشنگری

دیعت كه در علوم نیوتنی آن را اشنار ساخته بود كه خداونااد بااه مثابااه ساااعت ساااز نظم ط

ب رگی است كه آن را خلق كرده و قوانین الینتغیر آنرا وض  نمااود تااا بااا آن قااوانین جهااان 

بچرخد سپس خود كنار رفته است .موسسین انقالم امرینا كااه افنااار و عقایااد جااان الک 

و بااا مطاارگ كااردن گ عصر روشنفنری به حسام ماای آیااد  انگلیسی كه از سردمداران ب ر

كه ینی از مهمترین كتام در حااوزه فلساافه   "فهم ادمی  "نظریه لوگ نانوشته خود در كتام  

شناخته میشود ، ذهن انسان را به مثابه لوحی میداند كه هیچ تصااور فطااری نداشااته و تمااام 

را سرمشااق و ساارلوحه وی ، ( 10 : 1378) اسپنسر و كروز ، معرفت ماخوذ از تجربه است 

خود در تنظیم پیش نویس قانون اساسی ایاالت متحده امرینا ، قرار داده بودند هیچ ذكااری 

و كوشیدند دین را از زندگی اجتماااعی و سیاساای مااردم امرینااا   از خداوند به میان نیاورده

 حذف نمایند.

تجربااه حساای را جانشااین در واق  فرانسیس بینن كه خود را بااانی نظریااه ای میدانااد كااه  

پرستش كوركورانه اعتدارات و مقوالت كرد و در نظریه خود معتقد است كه درخت معرفت 

دارای سه شاخه اصلی است كه عدارتند از : حافظه ، تخی  و عقاا  كااه موجاا  آن حافظااه 

ساات ) اسپنساار و كااروز ، منشاع معرفت تاریخی ، تخی  منشاع شعر و عق  منشاع فلساافه ا

1378  :42  )  

در واق  نظریه تجربی الک ، دیدگاه عق  گرایانه رنه دكارت را نشانه گرفته و تجربه گرایاای 

را كه الک بر دو نوع متفاوت از هم تمی  میدهد یعنی حااوان دروناای و تاماا  دروناای ، را 

 مالک تشخیص ادمی معرفی مینند

 :) اسپنساار و كااروز ،    انقالم كدیر فرانسه را میتوان به نوعی پایان دوره روشنگری دانساات 

171 ) 

ضد روشنگری: هیچنس را نمیتوان یافت تا به حد و اندازه ویلیااام بلیااك بااه مخالفاات بااا 

روشنگری و خردگرایی برخاسته باشد ، جرا كه بلیك به همان اناادازه كااه از انقااالم كدیاار 

و آتاارا فرانسه و نتایج حاص  از آن ذوق زده بود از انقالم صنعتی دلااواپس و نگااران بااود  

موج  فالكت بشری كه توده اندوه كارگران صنعتی آناارا وخاایم میناارد و سااخت محنااوم 

 مینرد . بلیك فلسفه فرانسیس بینن انگلیسی را ویران كننده و علم را نابودگر میدانست .

عق  گرایی از مهمترین شاخصه های این دوره است وكه هدف آن مدارزه با سنتها و باورهااا 

( 109:    1374م  ،  ی بر پایه عق  و تجربه بود )ویلیار همه قلمروهای انسانو تالش برای تغی

عقلی میتااوان بااه معرفاات یقیناای و كاماا  نائاا  شااویم ، عق  گرایان معتقد بودند كه صرفاً  

( . اعتقاد به قدرت تامه عق  تا جایی پیش میرود كه باروخ اسااپینوزا  288:  1385)پاپنین ،  

 (. 19-18:  1381،   جی ، ایچشناخت است.)معتقد است عق  تنها مند   
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دكارت پایه گذار اندیشه اصالت عق  ، معتقد است مذه  اصالت عقاا  باار پایااه الویاات و 

 (   191:  1370حاكمیت عق  استوار است .)فولینه ، 

اندیشمندانی چون جان الک ، باركلی ، هیوم ، نمونه های بارز تجربااه گرایاای و امثااال رنااه 

ی محسوم میشوند . )جی ، ایج دكارت ، اسپینوزا و الی  نیتس ، مصادیق واقعی عق  گرای

 ،1381  :11 ) 

و تحقق   دالت را برای صلح  در آن دوره تومان هاب   خود را به عنوان پیامدری مینند كه ع

اوری مداحو دینی و روحانی از آن و جایگ ینی آن با محااور انسااانیت میدانااد )آنرا حذف  

 (121:  1398جنی  ،

ای است. یعناای شود كه متضمن مناف  عمدهیدر دوره روشنگری، عدالت صفتی اجتماعی م

توانیم تصاویر مختلفی را عدالت ارائه بدهیم. مثالً عدالت »ادموندبرک« عدالت اشرافی ما می

است. عدالت الک، لیدرالی است و عدالت سوسیالیستها رادینالی است؛ به دلی  ایننااه هاایچ 

ی فلساافه براین عاادالت از حااوزهای نیست تا مورد اتفاق همگان باشد. بناااوضعیت عادالنه

 ،  ی عاادالت رود.) گفتگو دربااارهشناسی سیاسی میشود و به حوزه جامعهسیاسی خارج می

1372  :15 ) 

ادوین استافر با مطرگ كردن بحو فلسفه سیاسی مدرن ، تومان هاب  را ینی از متفنااران و 

یدی را مطرگ مینند و روشنفنرهاای معرفی مینند كه اسان و پایه تفنر فلسفه سیاسی جد

همان پایه گذاری علوم اجتماعی بر پایه یك درک انسانی و فهم آدمی اساات كااه در آن باار 

اسان یك نظم سیاسی میتوان عدالت را در زندگی انسان برقرار كرد ، نویساانده میگویااد از 

نقطه نظر هاب  غایت همه دولتها برقااراری صاالح و عاادالت اساات و حااق طدیعاای ، اسااان 

را تشنی  میدهد و ازادی را بخشی از قانون طدیعت میدانااد ، در ادامااه هاااب  پاایش عدالت  

مدون میداند و عاادالت را شرو رفتار عدالنه و مطابق عدالت را وجود یك دولت و قوانین  

 .( 336: 1397اشتافر ،)یك مقوله اخالقی نمیداند .

( یا sentimentفازر معتقد است در دوره روشنگری عالوه بر عق  گرایی ، یك اندیشه )  

احساسی نی  وجود دارد كه در خصوص مسائ  مربوو بااه عاادل و انصاااف مطاارگ میشااود 

 (  94: 1389فازر،  )

 

 مقایسه عدالت در سنت مسیحیت و در عصر روشنگری  -4-3

موارد معنونه میتوان دریافت كه مفهوم و تحقق عاادالت در با امعان نظر و تدقیق اجمالی در  

سنت مسیحیت و بر پایه دستورات  كتام مقدن و تعالم حضرت مساایح )ع ( بااا آنچااه در 

، از اسان تفاوتهای زیااادی دارد دستاورد رنسانس در اروپا میداشد  عصر روشنگری كه خود

تانه و لاا وم رعایاات چرا كااه عاادالت در ساانت مساایحیت از فطاارت و تمااایالت خداپرساا 

ی و نگاه مصلحت اندیشااانه ، دستورات و آموزه های شرع فارغ از حس سود و زیان شخص
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و در این راستا انسان تسلیم محض اراده الهی میگردد و نتیجه حاصااله را هاار   نشات میگیرد

را نسخه غیر قاب  سرپیچی دانسته و آن را بااا نمت خداوند  حچه باشد مطی  خواهد بود و  

م وجود و بدون در نظر گرفتن تدعات بعدی آن فرماندردار است و دیاادگاه انسااان عصاار تما

سنت مسیحیت نسدت به عدالت به هیچ وجه دیدگاه استنتاجی نیست .این نگاارش ناشاای از 

ایمان به علم و قدرت و دانایی مطلق پروردگار است كه مصاالحت آدماای را بهتاار از خااود 

ودن او هیچ تردیدی نیست ، لینن در عصر روشاانگری و آدمی دانسته و در عادل و رحیم ب

با توجه به تغییرات اساسی و تحول در نگرش انسان به همه پدیااده هااای جهااان هسااتی و 

بویژه دین كه در مقام یك پدیده اجتماعی در سایر پدیده های جوام  انسانی قرار میگیرد و 

نار گذاشته شااده و  محاادود دین از نقش كاركردی و راهدردی خود در جامعه و حنومت ك 

به كلیسا و در چهارچوم مسای  شخصی مااورد پااذیرش قاارار میگیاارد و حتاای ایاان نااوع 

اثدات گرایانه اگوست كنت نی  پیش میرود و قدول دین منوو بااه قدااولی نگرشها تا تفنرات  

در بوته آزمایش اثداتی میگردد ، به تد  آن عدالت به عنااوان محااور اساساای قاعااده بنیااادین 

وام  غربی در كنار آزادی به عنوان سرلوحه و ایف دولتهای قانون مدار عصر روشاانگری ج

خود را نمایان مینند. اندیشمند عصر روشنگری از هاااب  گرفتااه تااا روسااو و الک آزادی و 

عدالت را گم شده انسان گذر كرده از رنسانس میداند كه با تنیه بر عقاا  و تجربااه میتااوان 

مواد و مفاد قانونی جای داد و با پذیرش اص  تفنیك قااوا ، نهااادی را آنرا یافت و در قال   

مسئول شناسایی ، نهادی را مسئول وض  و نهادی را مسئول حفااا ایاان گااوهر كمیااام در 

راستای تحقق آرزوی همیشگی انسان ، دانست . كشور امرینا و به دندال آن دول اروپایی با 

ست از تحقااق ارزوی آزادی و عاادالت و كنااار تدوین قوانین اساسی و مدنی خود ، و سرم

انقضااای تاااریخ مصاارف آن ، وارد عصاار جدیاادی زدن دین و دیانت با اعتقاد به تحجر و  

شدند كه در آن انسان صاح  اختیار و اداره كننده زندگی خود بود و هر كمدودی با تدوین 

ین و انقااالم قانون مناس  جدران میگردید در حالینه بعااداً همااین جواماا  در عصاار ماشاا 

صنعتی با بهره گیری از نظام قانونگذاری خود و تدوین قوانین غیر عدالنه و غیر انسانی چه 

در برابر بردگان سیاهپوست و چه مردم فقیر جوام  خود ، آنها را در بین چرخهای انقااالم 

 صنعتی و نظام سرمایه داری خود ، خرد كردند و علی رغم تمامی تالشهای انساندوسااتانه و

تنظیم معاهدات و كنوانسونهای بین المللی هنوز ، انسان نتوانسته است از این چرخه خااارج 

گردد كه بدون تردید تا زمانی كه نگرش به مداحو اساسی جوام  انسانی همچون عدالت و 

آزادی بر پایه معیارهای نظرات استنتاجی باشااد ، و آموزهااای دیناای بااه عنااوان تعااالیم فاارا 

مرده شود ، بعید به نظر میرسد تغییرات بنیادین در این حوزه را نظاره گر مصلحتی نادیده ش

 باشیم .
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 نتیجه گیری -5

 فیاا تعر  یدر قال  قاارارداد اجتماااع  یحیو سنت مس  یعدالت با فاصله گرفتن از مفهوم اله

مناااف   نیجامعااه و بااا تضاام ت یاا با نظر اكثر نیقوان نیو تحقق عدالت منوو به تدو  گرددیم

عاادم وجااود  ایكننده وجود  انیب یفیك  یو تا حد یو آمار و ارقام كم گرددیم  ریتفس  ت یاكثر

بااه عنااوان مثااال در   گاارددیماا   یو مناو عدالت در جوام  انسااان  اریعدالت و شاخص و مع

مطرگ   دیعوام  تول  ت یعادالنه درآمد و مالن   یتوز  هیعدالت بر پا  یاقتصاد  كیمنات  كالس

محااو  یكمرنااگ و حتاا  اریعاادالت بساا  یو الهاا   ی( و بعااد معنااو ت یآدام اسم  هی)نظر  شودیم

 داشاادیانسان و خاادا م  نیب  یاله  طهراب  كی  ت یحیكه در سنت مس  یو در واق  عدالت  گرددیم

آدمها معنا و مفهااوم   انیقرارداد دو طرف م  یو به نوع  شودیم   یبه رابطه انسان با انسان تدد

 نیاا ا  یو قااائم بااه شااخص از عاادالت و تعااد یبه را ریآن امنان تفس جهیكه نت  ننندیم  دایپ

قاارارداد اساات  نیا طالفسخ و اب آن است و عندالل وم یو منان یزمان طیمفهوم بسته به شرا

و بااه  نناادیمطرگ م نیو اول و اسان د ت یحیبا آنچه در سنت مس ارینوع نگرش بس نیكه ا

و   یاخالقاا   یعال  یارهایاز مع  یرویرا پ  یاست كه نان ناک روسو عدالت و ازاد   یدل  نیهم

و  شته( فاصله دا125:    1393)عالم ،    داندیاز قانون م  یرویو پ  گرانیحقوق خود و د  ت یرعا

خود اقدام به ارائه مفهوم عدالت و نقش و كاركرد ان در   یارهایبر اسان مع  یهر نحله فنر

مناااف     یكس  حااداكثر منفعاات و تحصاا   ننهیو نظر به ا  دیینمایم  یجامعه و روابط اجتماع

 ریاا لذا  هور تضاااد مناااف  غ  باشندیم  یحنومتها و دول و جوام  بشر  یكالن تمام  است یس

در حااوزه عاادالت باار   یو جهان  یو اساس  یچهارچوم كل  كیچرا كه    دهیقاب  اجتنام گرد

كااه  دهیاا گرد دیاا كوچنتر با تضاااد مناااف  و عقا  یخود را به قالدها  یجا  یاله  یآموزهها  هیپا

گناااه و آواره   یهااا انسااان باا   ونیاا لیخانمان سوز و كشته شدن م  یماحص  آن  هور جنگها

 نیادامااه دارد و در هماا   یاا بوده و تا به امااروز ن  یادیز  یشدن كشورها و شهرها و روستاها

) رالاا  ،  داندیم یاجتماع  ینهادها  لت یفض  نیو مهمتر  نیتر  یادیراستا جان رال  عدالت را بن

 تواناادیكااه م  داندیم  یرا همچون سد  ینید  میتعال  یكه ارگانسن  ست ین  هودهی( و ب  78:  1350

 (34:  1344،   ی) ارگانسن ردیرا بگ یمل  یاحساسات افراط  یجلو 

عدالت مطابق حقوق روم باستان عدارت است از» به هركس ، هر چه را كه مااال او اساات ، 

 یقلمااداد ماا   یاست و برابر آزاد  لت یفض  نیتر  یادیعدالت بن  یاسیس  شهی« اما در اند  میبده

 (2:   1391رافائ  ، )  شود

و اخالق كه از طرف خداوند بااه حضاارت   دیها و عقا  نییكه شام  آ  یمانتا  ت یحیمس  سنت 

منتق    ندگانیبه آ  تداریاز حامالن صالح  یتوسط سلسله ا  دیشده است و با  ی)ع( وح  حیمس

 (217:  1387،   ام یلیگردد .)و
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 وهیعدارت اساات ازسااخن گفااتن بااا خداونااد بااه همااان شاا   یوح  ت یحیدر سنت مس  یوح

و   یالهاا   یعیتشاار  امیپ  رندهیگ   یسیاست و حضرت ع  امدرانیبه تمام پ  یرسان  امیمخصوص پ

،   یدیخدا و مظهر قاادرت و حنماات و رحماات خداست.)سااع  دهیبرجسته برگ   ییایاز اند

1375  :15) 

و   نیو اعتدااار قااوان  ییدر شناسااا  یجمعاا   ایاا   ی، فردیفقط عق  انسان  ییبه موج  عق  گرا

مگاار آن  ساات یمعتداار ن یعیطد  ای  یقانون اله  چیه  یمعن  نیباشند بنابرا  یو مدنا م  اریقواعد مع

  . شده باشد  یحنومت تجو   ایدولت   یكه از سو   ینیقوان

بااه   میتااوان  یاست كه م  یصرفاً عقل  یبه كار بردن روش ها  لهیمعتقدند كه بوس  انیگرا  عق 

 ( 288:  1385)، استرول ،  میكام  و تمام آن نائ  شو  یبه معن ینیقیمعرفت  

غرم   خیدر تار  یو فلسف  یجندش فنربه تعدیری    یروشنگر  عصردر نهایت می توان گفت  

  .شد ییقرون وسطا ینیرفتن جهان ب نیكه باعو از ب
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