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Abstract 

General Justice is a virtue that leads people to the community order and goods 

through which they can achieve well-being. This article explains the theory of 

general justice from the perspective of Aquinas and examines the common 

good and its role as the subject of general justice in directing and regulating 

the law. Aquinas counts general justice with the influence of Aristotle and 

Christian theology as a general virtue that has a particular subject, i.e., the 

common good. General Justice is the same as virtue which is the same in 

substance but different in concept. The theory of general justice according to 

Aquinas is both a kind of legal debt that obliges a person to obey the law and a 

kind of moral debt that obliges a person to observe the virtue of moral virtue. 

Aquinas’ theory of general justice finds meaning in societies that meet the 

criterion of general justice if the ruler formulates a positive law according to 

divine law and natural law. Thus this theory ultimately depends on the 

intentions of the ruler and the type of government that lead individuals to a 

common good in society and well-being. 

The purpose of this article is to explain the theory of general justice from 

the perspective of Aquinas and to examine the common good and its role as 
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the subject of general justice in the regulation of law. To achieve goods, we 

can consider three types of command in the community, which correspond to 

three types of justice. One commands the components among themselves; 

another commands the whole to the components and command the 

components to the whole. Commutative justice is a virtue that regulates the 

goods of the components among themselves. Distributive justice is a virtue 

that regulates the goods of the whole into its components. Finally, general 

justice regulates the goods of the components into the goods of the whole. 

General Justice is more important than these two virtues of justice because 

the subject of general justice is the common good. The common good is a 

kind of order that is necessary for human society so that human beings can 

achieve their moral, political, and legal goals. The virtues that are private to 

the individual when they occur in society are directed to the common good 

through general justice; therefore, general justice is a general virtue. In 

Aquinas’s works can find different interpretations of general justice being a 

general virtue.  

In this article, it is shown that Aquinas’ theory of general justice finds 

meaning in societies that meet the criterion of general justice if the ruler 

formulates a positive law according to divine law and natural law. When the 

rulers and the government are properly instructed to act according to the 

principles of this society, both the government and the rulers achieve their 

goal of common good and well-being. When we consider God’s 

commandments to be the criterion of the common good, then the ruler must 

be able to interpret the divine law correctly. 
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در دیدگاه توماس آکوئیناس  عام بررسی و تبیین نظریه  عدالت  
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 چکیده

 ۀآن به سعادت بتسند. مقالک یلهوستا به رندیدعوت م یجمع یتاتت ره افتاد  ا به نظم و خاس یلتیعام فض عدالِت 
 یکدگاهقکانون از د یمو تنظک یدهکمشکتت  و نقکش آن د  جهکت یکتعام و خ عدالِت  یۀنظت یینو تب یحاضت به بت س

روئیناس م توماس روئیناس یآ  دانکدیم عامیلتی  ا فضعام  عدالِت  - یحیمس یاتاز ا سطو و اله یبا تیس -پتدازد. آ
و جکوهت است ره از جهت محتوا  یلتعام همان فض است. عدالِت « مشتت  یتخ»موضو  خاص، یعنی  یره دا ا
روئینکاس عدالِت  یهٔ آن متهاوت است. نظتبا  صو تیا و از جهت مههوم  یکسان یلْت با فض  ینکوعهکم بکه عام د  آ

 یلتفضک یکت)الکزام بکه  عایاخالق یکندِ  ینوع و هم به دهدمیجامعه(  ا فتمان قانون  یت)الزام به  عایقانون یندِ 
روئیناس مِدن  یهنظت ین(  ا د  دستو  را  خود دا د. ایاخالق رکه د  آن اگکت  رنکدیمک یکدامعنکا پ اید  جامعکه نظت آ

 ده ا بکتآو  این نظتیه یا مع ،رند یجو تتو ینتدو د سْت  یعیو قانون طب یاساس قانون اله  ا بت یحارم قانون وضع
جامعکه د   آن وابسته است رکه د  یقصد حارم و نو  حکومت به - نهایت د  -عام  نظتیٔه عدالِت ، ینبتا. بنارندیم

 تساند. بشان یقیند و به سعادت حقنر یتمشتترشان هدا تایتبه خ است تا افتاد  ا یانجت

 هایدواژهکل
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مقدمه
روئیناس اش مثکل رتکا  و چکه د  آثکا  ثانویکه ت سیر جملاش همچون رتا  چه د  آثا  اولیه - د  آثا  آ

روئینکطو  رلک بح  عدالت  ا به توانیم - الهیات جامعو  نیکوماخوس ت سیر اخالق د   اسی یافکت. آ
فلسهٔه ا سکطو و فلسکهٔه  جمله ازاز آبشخو های فکتی زیادی  رلی طو  بهها د  مبح  عدالت این رتا 

ت الهیات مسیحی بهته بتده است. د  این نوشته هکم سکعی شکده اسکت د   واقی، حقوق  ومی و نیز سنن
روئینکاسای به این ستچشمهضمنی اشا ه طو بهی بح  و الالبه عکدالت شکود و  د  بکا  های فککتی آ

 چگونه بوده است. هاآننسبت به  اونشان داده شده ره نوآو ی 
روئیناس عام د  اندیشهٔ  آنچه د  این مقاله د  پی آنیم بت سی نظتیٔه عدالِت  اسکت رکه د  مقکاالت و  آ

گکاه، تقتیکت و های فا سی به این مسئله پتداخته نشده اسکت. نکوآو ی ایکن نوشکته ایکن اسکت رکه نرتا 
روئینککاسصککو ت د  منککابع  چنککد هککتعککام داشککته باشککد؛  د  مککو د عککدالِت  بندی جدیککدی از نوشککته آ

روئیناسعام  زبان تقتیتهای خوبی از مبح  عدالِت یسیانگل گتفته است. د  این مقالکه  صو ت اندیشٔه آ
عکام ا ائکه  لیل جدیدی از نظتیٔه عکدالِت حال تح ینا با،  ا د  نظت داشته باشد هاآنسعی شده است تقتیت 

روئیناس  -رند. د  این مقاله سعی شده  ، موضو  و هدف عکدالت  مههوم و مصداق عدالت عام-د  آثا  آ
نتیجکه،  عام و نسبت آن با فضایل دیگت و نیکز نسکبت آن بکا تکدوین قکانون و د  بودن عدالِت  ، فضیلتعام

ت و ضع  نظتیٔه عدالِت   بت سی شود. عام قون
بندی یمتقسکشدیم نخسکت بکه تعتیک  و  بت آنگیتد، می قتا  «فضیلت»عام ذیل  ره عدالِت  آنجا از

عکام  ا  پتداخته و د  نهایت نیز عدالِت  رلی طو  بهفضیلت اشا ه رتده و سپس به واراوی فضیلت عدالت 
ره هدف اصلی این نوشته است بت سی رنیم. 

 ی فضیلتبندمیتقستعریف و 
روئیناس ی د سکت بکه ]د  سکننت[آیا فضکیلت »رند ره  ا مطتح می سؤالاین  -الهیات  جامع -د  رتا   آ

ت .(S. T. I-II, q. 55, a. 4) «شده است؟ی  تعت ، همان تعتی  منسو  به آگوستین د  رتا منظو  از سنن
د سکت و  طو بهسازد تا یم  نهس است ره ما  ا قاد فضیلت ریهیت خو »ره  است1هر باب آزاهی اراه 

چیزی است ره خداونکد د  مکا  «فضیلت» –گتفت  را بد به طو به ا  هاآنتوان شایسته زندگی رنیم و نمی
ایکتادی رکه  .(Budziszewski, 2017, p. 3) «ره خودمان آن  ا به وجود آو ده باشیمبه وجود آو د؛ بدون این

روئیناس گتفتکه یکا  ین است رکه ایکن تعتیک  از فضکیلت صکتفا  فضکیلت الهکامگیتد ااز این تعتی  می آ

1. On Freedom of the Will
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شود و فضایلی ره از طتیکا عقکل، عکادات و یماز جانب خداوند  ا شامل  ]فضایل الهیاتی [1شده لط 
، ی موجود د  این پتسکشهاپاسخگیتد. او با بت سی اعتتاضات و د  بت نمی 2اند،عمل انسانی رسب شده

تعتیک  ا سکطو از فضکیلت بکا ایکن  گکتفتن از رمی اصکالح و رمک  افزودن سد ره با به این نتیجه می
 ا  تکوانیم خودمکانرکتدن مکی عکادت است ره بکا عمکل و 4یا تمایلی 3مضمون ره فضیلْت ملکه یا عادت

د  یکتد؛ بنکابتاین، گ بکت د شکده  ا نیکز ، فضیلِت رسکبتعتی  پیشین هاین قید بپتو ش دهیم. با افزودن 
روئیناْس اینجا مشاهده می رنکد و تقتیکت ی با هم تلهیکا مکیاگونهبهتعتی  ا سطو و آگوستین  ا  رنیم ره آ

 رند.ا ائه می «نظتیٔه فضیلت»جدیدی از 
5عهکت)ی اخالقک دسکت داد: فضکایله از فضکایل  ا بکهگانسهتوان تقسیم ، میبا توجه به این تعتی 

ٔه شهویه ٔه غضبیه و عدالت متبوط 6شجاعت، متبوط به قون ت( متبوط به قون  یکاتیالهفضکایل  و به ا اده یا همن
 و 8، دانکش یکا علکم7فعالیکت نظکتی )فهکم :اندعقالنی دا ای دو فعالیت یلفضا ، ِاحسان و عشا( وامید)

( ره هدف و غایتش  سیدن به حقیقکت 10ی / فتونسیسعملنظتی و چه حکمت  چه حکمت - 9حکمت
، ساختن یا انجام عمکل (11هنت یا صنعتاش )عقل د  فعالیت عملی هدف .(II, q. 56, a. 3-. T. IS)است 
.S. T. I-II. q. 56. a. 3; S. T. I-II) است q. 57, a. 1-2). 

میان آن شناخت علکت نخسکتین یکا علکت زیتا هدف؛ است ینتتمهم« حکمت»، عقلییلفضاد 
است. میاناعلٰی اسکتعم ود؛ زیتا هکدف آنمی شما  بهین تتعدالت مهم، یقاخال یلفضاد  لککتدی

د  12رکه سیسکتون طو همکان. (II. q. 66, a. 4-S. T. I)شکود ا تباط متقابل افتاد حهکظ می آن موجببهره 

1. Infused

2. acquired

3. habit / habitus

بکتای ا سکطو دا د.  « hexis»بتای آروینکاس یکا پکیش از آن، واژه  «habitus»واژهتت از یامضمعنایی بسیا   «habit»یسی انگلواژٔه 
 /«داشکتن»این رلمات هکم د  یونکانی و هکم د  التکین، د  نکوعی  ،( ST. I-II. q. 49. a1)رند ره آرویناس اشا ه می  طوهمان

having  دست ی  را  خاص هستند؛ اما آنچکه آروینکاس و ا سکطو  ینا از یشه دا ند: اعمال سخاوتمندانٔه منهتد یا دیگت اعمالی
سازد تا بکه هکت یابد و این تمایل او  ا قاد  میها به آن دست میپایدا  ره شخص طی سال د  خاطت داشتند، عبا ت بود از تمایالت

.(Kerr, 2009, p. 71) ی عمل رند. احت بهطتیقی 
4. dispositions

5. temperance

6. fortitude

7. understanding

8. science

9. wisdom 

10. practical wisdom/ prudential /phronesis

11. art

12. cicero
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شکود و و انصافش یاد مکی از عدالتمند عمدتا  خو  و فضیلت انسان»گوید: یم 1هر باب وظایفرتا  
بکه  .(S. T. II-II, q. 58. a3)« شکودظاهت می د  عدالتاخالقی  یلتفض د خشِش گوید گت مییی دید جا

روئیناس رنکد؛ زیکتا  یافکتد  یشکتتیب یشره سکتا است ینتتمهم آن فضیلتی»ره  یدگویم ا سطو بیان آ
 یگکتاناز د یشکتتبعکادل  انسکانشجا  و  انسان،  واین از. (Rhet. 1) است خیتدادن  قد ت انجام یلتفض

 و انسکان عکادل« مهیکد اسکتد  جنکگ »، یعنکی ، شکهامت دا دانسان شجا ؛ زیتا احتتام و افتخا  دا ند
  .(S. T. II-II, q. 66. a4)« صلح سودمند است هم د  د  جنگ وهم » ، یعنیدا د عدالت
، یکاتیاله یلتسکه فضکمیکان از  ،نهایکت د هسکتند.  تکت، فضایل الهیاتی مهمفضایل سه نو  میان این از

تمکام  صو تماد  و »عنوان به« احسان».  (.S. T. II-II, q. 23, a8) ودشما  میبه هاآنین تتمهم «احسان»
 .( ;S. T. II-II, q. 23, a8 Drefcinski, 2015, p. 6) است فضایل همهد  میان  یلتفض ینتتمهم «یلفضا

 تکاشکویم بندی و اهمیت فضیلت، وا د مبحک  عکدالت مکییمتقس ، اشا ه به تعتیا  ازپساین  و 
روئیناس ا ائه رتده است. «عدالت»ای از بندییمتقسچه تعتیهی و  ببینیم آ

 فضیلت عدالت
روئیناس عنوان عکدالت بکه لتیفضک  یتعت ایآرند ره این سؤال  ا مطتح می - الهیات جامعد  رتا   - آ

« شکودبکه او داده  چکه شایسکته و حکا اوسکتره حا هت شخصکی  ا چنان  به اینو پایداخواست دائم »
ایکن  د  مکو دهکای هکا و پاسکخاو بکا بت سکی اعتکتاض .II. q. 58, a1)-(S. T, II 2تعتی  مناسبی اسکت؟ 
 توان این تعتی   ا با رمی اصالح پذیتفت. سد ره میتعتی ، به این نتیجه می

رنیم و د  ادامکه، تعتیک  اصکالحی  ا مطکتح ایکن تعتیک  اشکا ه مکی نخست، به تحلیل محتکوای
  گوید:می - «عدالت»د  تعتی   -« …دادن حا شخص»مؤلهٔه د  مو د رنیم. او می

و  اسکت یگتانبه  وابا ما با د متبوطاست ره  یزهاییعدالت آن چفضیلِت موضو  مناسب 
یس طو  رههمان آنچه حا دیگتان است به او داده شود. بکه انسکانی  گهکت، 3ایزیدو س قدن

روئینکاس گذا د. همین نکته  ایمدیگتان احتتام  حابهشود ره عادْل گهته می کبکا  آ ی از تیسن
د  جامعکه و همککا ی  هارند هدف عدالت ایکن اسکت رکه انسکانسیستون چنین بیان می
 .((S.T. II-II.q. 58, a.1متقابلشان  ا حهظ رنند 

1. de officiis

انداز تهکت حقوقدان مشهو  قتن سومی  وم، یعنی دومیتیوس اولپیانوس نقل و قکول عبکا تش د  رتکا  این تعتیِ  عدالت طنین .2
بکت اسکاس  -ره یکی از چها  بخش بدنکٔه قکانون مکدنی رکه تحکت نظکا ت گکایوس تتبونیکوس  خالصه قانون مدنی  وم است

  شده بود.تهیه  -نیانوس یا فالویوس ژوستینیانوس( و با هدف تنظیم قانون  ومی امپتاتو  ژوستینیانوس )یوستی دستو العمل
3. Saint Isidore of Seville
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بت خالف فضیلت عهت و شجاعت ره به تنظکیم امیکال فکتد  -بینیم ره فضیلت عدالت ید  این عبا ْت م
معطوف به دیگتی و  ابطٔه متقابل با دیگکتی اسکت بکه همکین جهکت، بحک  حکا د  آن  -متبوط است 
 یابد و عدالْت پاسداشت حا است.محو یت می

روئیناس « دیگکتی»د  مکو د واژٔه  -بت سبیل تمثیکل  -و سل  او گاهی  باید به این نکته اشا ه رتد ره آ
تکوان د  د ون یم، بلککه ایکن دیگکتی  ا اند ره تنها متبوط به شخص دیگت نیستد  تعتی  عدالت گهته

 نیز عدل است ره امیال از عقکلو  دفتستمی اندامقلب خون  ا به  عدل است ره امعن دینب، خود فتد یافت
ایککن ایککده  ا  نیکوموواخوس اخووالقزدهم از رتککا  پککنجم ا سککطو د  فصککل یککا .رنککدمیاطاعککت 

ت تشکابه است ره ب تتبتجسته یحت ،افالطون یجمهورد  « یعدالت استعا » نامید. 1«استعا ی عدالت»
 .(Budziszewski, 2017, p. 180) استمتبوط و شهت  نهس ینب

، باید متبوط بکه ا اده توان گهت ره عممی« یو دائم پایدا  خواست یا ا ادهٔ » د  مو د مؤلههٔ  ل عدالت اوال 
،  ست د ستی و د ستکا ی باشد وایا خو رکتدن  داشکتن و حهکظ بتپکا دهندهٔ نشکان 2«پایکدا ی» مؤلهکهٔ ثانیکا 

 و مداومت د  عدالت است. گت ثباِت قدمهم نشان 3«دائمی بودن» مؤلههٔ و  است هاعدالت د  همٔه زمان
روئ ن،یبنابتا ت ِ  یتعت ،ناسیاز نظت آ گهکت  تکوانیمی انکد  دستکا با ؛ رامل است نسبتا   عدالْت  یسنن

 ا بکه او رسکی  هکتخواهکد حکا طو  پایدا  و دائکم میبه وسیلٔه آن شخْص  بهره ی است عادت ،«عدالت»ره 
شود. طبکا تعتیک  ی  مینزد بسیا  عدالتاز ا سطو ین تعتی  به تعتی  ا(. (S. T. II-II. q. 58, a.1« بدهد

روئیناس  -سطو ا  رنکد تکا عادالنکه شخص انتخا  می ی  آنوسیلٔه  عدالت، عاداتی است ره به» -به بیان آ
روئیناس  سدبه نظت می بنابتاین، (.(S. T. II-II. q. 58, a.1« عمل رند نظکت  -د  تعتیکِ  فضکیلِت عکدالت  -آ

 .ا ائه رتده است ا رتده و این این تعتی   ا ا با هم تلهی -حقوقدان  ومی  - 4ا سطو و نظت اولپیانوس

 ی عدالتبندمیتقس
روئیناس  آن ایکن اسکت رکه  صکو ت، یک  رتد یمتقس صو ت ا به چند  عدالت - به تبعیت از ا سطو -آ

روئینکاس «عدالت خکاص»عدالت متبوط به حهظ  فاه اجتماعی و اقتصادی است ره همان  دو  اسکت. آ
و  1یبیتکیدعکدالت  ( 7ایو عکدالت مبادلکه 6رنکد رکه عکدالت تکوزیعی ا اشا ه می 5«عدالت خاص»نو  

1. Metaphorica iustitia / metaphorical justice 

2. perpetual

3. constant

4.Ulpianus

5. particularis iustitia / particular justice 

6. distributive justice

7. commutative justice
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توزیعی د  مو د نحکؤه توزیکع  دنبال حهظ بتابتی بین اشخاص هستند؛ عدالت ( است. هت دو به2متقابلی
های جمعککی )افتخککا ات و شایسککتگی( اسککت رککه بایککد منصککهانه توزیککع شککود. خیککتات و مسککئولیت

رکا  و  و یکد و فکتوش و انجکام رسکبختدهند آنچه دنبال این است به افتاد اطمینان  ی، بهامبادله عدالت
است رکه مکا  ا  3«عام یا قانونی عدالِت »دیگتی  و گیتد، منصهانه استمی صو تمسائل ریهتی و جزائی 

وانیم سکه تکرکه مکی طو همکانعبا تی،  است، مالحظه رنیم. به 4رند آنچه متبوط به خیت مشتت ملزم می
یککی  .توان متناظت با ایکن فتمکان د  نظکت گتفکتفتمان  ا د  جامعه مالحظه رنیم و سه نو  عدالت  ا می

 بکه  ا عکدالت فتمان َاجزاء د  میان خودشان؛ دیگتی فتمان رل به بخش و فتمکان بخکش بکه رکل اسکت.
، رنککدمی هککدایت خککود بککین د  ای اجککزاء  ادانسککت، عککدالت مبادلککه گانهسککه تککوانتتتیککب مککی همککین
رنکد می هکدایت رکل به اجزاء  ا قانونی، ستانجام عدالت و رندمی هدایت اجزاء به  ا توزیعی رل عدالت

خیکتات ، واقکع د شود ره پتداخته می «عدالت قانونی»مهصل به قسم سوم، یعنی  طو بهره د  این مقاله 
 بیند.اجزاء  ا د  خیتات رل یا خیت مشتت  می

یا قانونی عام دالت  ع
فضکیلت عکام  عنکوان بکهوقتکی عکدالت  ا  - کومواخوسنی اخوالقد  بخش نخست رتا  پنجم  -ا سطو 

دهکد و آن  ا قکتا  مکی «عکدالت خکاص»پکتدازد و آن  ا د  رنکا  عام مکی رند، به بح  عدالِت مالحظه می
رنکد، عادالنکه اسکت و انون به ما امت مکیرند عملی ره قاشا ه میو  داند ره موضو  خاصی دا دفضیلتی می

قانون هدفش حهظ سعادت جامعه است. قانون بتای حهظ سعادت جامعه بکه مکا امکت  نظت مِدن عمل عادالنه 
 خیت جامعه  عایت رنیم. ، یعنیرند ره فضایل دیگت مثل شجاعت و شکیبایی  ا بتای خیت باالتتمی

روئینکاس سکد، تومکاس به نظت می از بخکش نخسکت رتکا  پکنجم  -عکام  مبحک  عکدالِت د   - آ
طبیعکی  قکانون ظاهتا  از الهیات مسیحی و نظتیۀ چند هتتیثیت زیادی پذیتفته است؛ ، نیکوماخوس اخالق
روئیناس  واقی هم متبوط به همین تلهیا الهیات مسیحی بکا اندیشکٔه  نیز هم تیثیتپذیتفته است. نوآو ی آ

قان د با   این حال، بایاین ا سطو است. با روئیناسد به این نکته هم اذعان رتد ره بین محقن د  صکتفا   ره آ
از  5اعتقکاد دومینیک  فکاِ ل، وجود دا د. به نظتاختالفتهسیتهایش ا سطویی هست یا نگاه الهیاتی دا د، 

روئیناْس جهت تا یخْی می ه ا ث نبتده اسکت. تهسیت عدالت  ا مستقیما  از ا سطو ب توان تصدیا رتد ره آ

1. corrective justice

2.reciprocal justice

3. general justice /legal justice 

4. bonum commune/common good

5. Dominic Farrell

https://philpapers.org/s/Dominic%20Farrell
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یت پذدسکتتساز عکدالت  ا  رکه تقتیکت ا سکطو نیکومواخوس اخالقاز  1پیش از تتجمٔه  وبتت گتاستیس
روئیناس س و از آموزه رتد، آ ا سطو از عکدالت  یلچند تحل هترتد؛ یم یتویپ آبای رلیساهای رتا  مقدن
روئیناس رکه د  رتده عدالت فتاهم  ختن انوا  مختلِ  و  وشن سا یبندطبقه یمعتبت بتا یچا چوب بتای آ

س روئینکاس یبکتاعکام  ی یکا عکدالِت عدالت قانون به نظت فاِ ل،، حال ینا با .شده است اشا ه رتا  مقدن  آ
روئیناس «عدالت قانونی»گی دامنهبود. این فتاخا سطو  یتت از آن است ره بتاگستتده نسکبت  د  اندیشٔه آ

د  قلمکتو و زنکدگی مکدنی  تنهانهعاْم  ، عدالِت اینبت؛ بناو، به  عایت قانون الهی متبوط استبه نگاه ا سط
رند تا از طتیا اجتای قکوانین ، بلکه د  زندگی دینی و  وحانی مسیحی نیز نقش مهمی ایها میمهم است

.(Farrell, 2018, pp. 524-525) بتسیم. -همان خداست  ،نهایت د  ره - مشتترمانالهی به خیت 
بکه خیکتی  هاانسکانهمکه موجکودات و  رننکدهٔ یتهداعنکوان  قانونی الهی  ا به، عدالت قانونی،  واین از

جهکان و ، ملکت، شکهت، محلکه، ین فتمان تمام جوامع )خانوادهاداند ره توسا خداوند مقدن  شده است. می
 .(Broden, 1954, p 509)« اعمال انسان به خداوند باشند دادن انهدفشان باید فتم؛ زیتا دا دبتد را  (رلیسا

روئیناس  رند:عام  ا این گونه بیان می نظتیٔه عدالِت  - الهیات جامعد  رتا   - آ

یکن ا .رنکدیگکتی هکدایت مکیبکا د شانسکان  ا د   وابطک، طو  ره گهته شکدعدالت همان
 اش بکا افکتادد  مکو د  ابطکه نخست،: یهتدق باتها یادو طت بهممکن است  رنندگیهدایت

 یگکتانبکا د فکتاد  ا وابکا ا، دوم ]ای و توزیعی(عدالت خاص )عدالت مبادله [خاص است
ی بکه تمکام رسکان ،رندبه ی  جامعه خدمت می فتدی ره آنجارند یمعام مالحظه طو   به

 شمناسکبمعنکی مصکطلح   د« عکدالت»، اسکاس ینند. بت ااره د  آن جامعه رندخدمت می
 یک رکه د   یرسکان اسکت رکه همکهٔ  بکدیهی شکود. یتهدا یگتیتواند د  هت دو معنا به دیم

طکو ی رکه هکت ؛ رل قتا  دا نکد ی از  یعنوان بخش د  ا تباط با آن جامعه بههستند، اجتما  
هکت  آیکد رکه خیکتیمالزم بنکابتاین،  .تواند به نهکع خیکت رکل باشکدیمخیت بخش است  آنچه

دیگکت  خواه چنین فضیلتی انسان  ا د   ابطه با خودش هدایت رند یا د   ابطه با افتاد- فضیلت
سکان همکه اعمکال ینبداند، را  عدالت اسکت. تا آنجا ره به خیت مشتت  متبوط - هدایت رند
رننکد، بکه عکدالت متبکوط ها  ا به خیت مشکتت  هکدایت میانسان آنجارهتوانند تا فضیلت می

گونکه ینارکه  آنجکا ازنامیده شکده اسکت و  «فضیلت عام»، شوند. د  این معناست ره عدالت
 «عکام»عدالتی ره بدین نحو ، دا دیمواعدالت متبوط به قانون است ره افتاد  ا به خیت مشتت  

 یکا هماهنکگ سکوهکم انسان با قانوْن زیتا ؛ شودمی یدهنام «یعدالت قانون» است، شده یدهنام
 .(S. T, II-II. q. 58. a5) رندخیت مشتت  هدایت  ا به فضایل اعمال تمام  تا شودمی

1. Robert Grosseteste
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ی رکتد و البتکه، بندصکو ت اجمالبکهزیکت  صکو ت بکهو عبا ت  ا  پا اگتافتوان این می رلی طو  به
 شود.توضیح داده می تتمهصل طو بهادامه و  د 

رند.یمهدایت  هاسْت آنحا مناسب عدالت، انسان  ا د   وابطش با دیگتان به آنچه  .1
توانکد دو گونکه باشکد: گونکٔه نخسکِت یمد   ابطه بکا دیگکتان،  هاانسانرنندگِی فضیلت د  هدایت .2

)عکدالت  یلتی مثکل شکجاعت یکا عکدالت خکاصفضکرنندگْی متبوط به افتاد است ره د  یتهدا
رنکد و او  ا یمجامعکه مالحظکه ی( است ره فتد  ا بدون مالحظٔه رل اجتما  یکا امبادلهتوزیعی و 

رند تا به خیت خودش بتسد. یمهدایت 
 ، آنجکا رکهواقکع د عام د  نظت بگیکتیم،  طو بهرنندگی فضیلت، د   وابا افتاد  ا یتهداگونٔه دوم  .3

رننکد، متبکوط یمرنیم یا د  خیکت اجتمکا  مشکا رت  ساند مالحظه مییمافتاد خیتی به اجتما  
روئیناسرنیم ره این نو   نامد. یم «عام» عدالت  ا آ

دهد.یمبودگی این نو  فضیلت این است همه فضایل  ا به سمت خیت مشتت  دعوت رتده یا سوق عام .4
دهد.یم؛ چون را  همه فضایل  ا انجام استی اخالق یلفضا تتینرامل نو  عدالْت  ینا  و،از همین .5
  .شودنامیده می« قانونیعدالت »آن بنابتاین، است؛ قانون رتدن  ، فضیلت  عایتنو  عدالت ینا .6

عام اهمیت بسزایی دا د، اشا ه شود. عاْم ره د  تشتیح نظتیٔه عدالِت  د  اینجا الزم است به موضو  عدالِت 

 ن موضوع عدالت عامعنوابه مشترک ریخ
روئیناس، تکوان د  میکان ولکی مکیای ننوشکته اسکت،  ا د  رتکا  یکا  سکالٔه جداگانکه مشتت  یتخمبح   آ

روئیناس نیکوماخوس ت سیر اخالقیا  الهیات جامعهایش د  رتا  گهته  «مشکتت  خیکت»از  یافت. منظو  آ
روئ یمشتت  بتا تیخچیست؟   یتونکیمشتتِ  ب تِ یخداوند است ره خ یکی، دا د یاگستتده ایمصاد ، ناسیآ

بکه سکمت  ی، همکه موجکودات  ا توسکا قکانون الهکمشتت  بودنش تیاست؛ چون خداوند با خ زهایچ همهٔ 
است؛ چون خداوند بکا خیکت  دانست. « نظم جهان» توانیمشتت   ا م تیخ نیو دوم رندیم تیخودش هدا

رند و دومین خیکت مشکتت  یمالهی به سمت خودش هدایت  ، همه موجودات  ا توسا قانونمشتت  بودنش
از جانکب  شکده خلکاین خیکت مشکتت  تکتبز گ، ی جهکانذاتد وندانست ره نظم  «نظم جهان»توان  ا می

ی بکتای  جعکت انسکان فتدمنحصتبهخداوند است. سوم، اجتما  انسانی نیز دا ای خیتات است ره جایگاه 
خیتاتکی رکه  1آیکد.می حسا  رند تا جای ره این تنها جامعه عالی د  نظم طبیعی جهان بهیمبه خدا  ا بازی 

رنا  گذاشته شده و بیشتت به خیکت فکتدی و حقکوق فکتدی  «خیت مشتت »مد ْن مبح   تد  سنن رند اشا ه می ،اینتایتم  السدیت .1
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سیاسی، اخالقکی و قکانونی اجتمکا  هسکتند رکه اعضکای اجتمکا  میکان  دهندهٔ نظمانی است د  اجتما  انس
رنند تا ی  رل متحدی به وجود بیاو ند تا به اهدافشان ره همان صلح، امنیکت و فضکایل خودشان تنظیم می

   ره سعادت آن جامعه است، دست بیابند.

نظکم  جامعکه رکامال   اسکت. یک عنوان غایت اجتما  انسکانی سعادت بتای خیت مشتت  به
 ,Farrell) «باشند یافته دستسعادت و خوشبختی  به آن یره تمام اعضا یتنها زمان یابدمی

523-2018, pp. 522). 

روئیناس، بتای ی یکا خکدا )وحک ا ادهد   چنکینو همشکود یم انسان شکناخته عقل یاطتاز  خیت مشتت  آ
حاصکل  ینکانرننکد تکا اطم یبا هم همککا  یدبا یاسیس جامعهٔ  یااعض همهٔ . است شده یانب قانون الهی(

 آمده است. دستبه خیت ینرنند ره ا

 خیکت یبکتابایکد ، بلککه از شهتوندانش باشد یگتوه یاهت فتد  خیت تایب یدنبا هموا هدولت 
و  یهسکت یبکتاهکم  یعکیطب بنیکان« مشکتت  خیت. »داشته باشدوجود  اعضای جامعه همهٔ 

به هکدف خکود  یدن س یاست ره دولت بتا ینیقوانبودن  عادالنه هم آزمودنرنش دولت و 
 .(Crofts, 1973, p. 158)رند یم تدوین

، یعنکی ین فضکیلت اخالقکیتکتبز گ، هکدف و موضکو  غایکت اجتمکا  عنوان بهخیت مشتت  ،  واین از
، فضکایل دیگکت  ا وقتکی بکا مشکتت  دادن به خیت عام یا عدالت قانونی با دستو  عدالِت  عام است. عدالِت 

رکه د   اه  ، ایکندادن انسان  ساند. فضیلت ِاحسان با دستو یمها  ا به رمال هدف خودش همتاه رند آن
رند اگت ِاحسان بیاید خیتاتی  ا تتویج رند خیتی به اجتما  انسکانی خدا ِاحسان رنیْد خیتی  ا تتویج می

بت این خیت صحه بگذا د و به غایت و هکدف فضکیلت ِاحسکان امکت رنکد،  بتساند و قانون جامعه هم بیاید
، عمل فضیلت ِاحسان عمل فضیلت عادالنه هم هست؛ چون به خیکتی مشکتتری تکتویج صو تاین  د 

  ساند. رند ره به جامعه خیت میمی

روئینکاس، هکم بکتای ا سکطو وبتای  مه»اند. به همین جهت معتقد است ره توجه ویژه رتده   نظکت گتفکت د بایکد  ا امکتایکن  آ
وجکود د  جهان مکد ن سیاسی بود ره دیگت  نوعی از جامعهٔ  رتدند،هدایت میبه آن   ا و فتد است مشتت  خیت د  آن ره ایینهزم

 .سکخن  انکد «شکهت خکدا»عنوان به آرویناس و« پولیس»عنوان  به آن از ا سطو یزی است رهآن چ ،هاآنسیاسی  . جامعهندا د
 نائکل مشکتت  خیکت بکه یکابیدسکت به هکدفش د  حارمان و حکومت دو هت رنند، را  و داده شود دستو  ید ست به رهیهنگام

سکازد یم قکاد   ا هاآن ره است سیاسی جامعهٔ  د  مشا رت زیتا هستند؛ را  این انجام به قاد  این حکومت و حارمان .شوندیم
 بکه  اهکا آن فضایل باشکد، تمایالت ره همان آن آو دن دست به خودشان  ا نظم دهند، زندگی د  فتدی و مشتت  خیتات تا انوا 
یده شده این اسکت رکه ایکن امکت د  جامعکٔه سیاسکی فهم و، آنچه از این شتح رند و از همینیم هدایت شانییغا هدف سمت
.(MacIntyre, 2016, p. 176« )است شده گذاشتهرنا   مد ن
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الزامکات رند ره خیتات جامعه مطکابا بکا تضمین می «عام عدالِت »رتدن  با  عایتتوزیعی  عدالت
اش بتابکتی حسکابی د  معکامالت اسکت بکا ای رکه الزمکهشوند. عدالت مبادلهخیتات مشتت  توزیع می

خکالف  بکتیبی نیکز وقتکی افکتاد تکیدرنکد. عکدالت یم، نظکم د  معکامالت  ا حهکظ  عایِت خیت مشتت 
 د.رنیمنظم  ا د  جامعه احیا  هاآنرتدن  ، با مجازاترنندمشتت  عمل می خیت

روئیناس واین از هکدایت « مشکتت  خیکت» ا به سمت  فضایلدیگت  «عام عدالِت »رند ره ادعا می ، آ
عکام  ، امکا عکدالِت شکودیمناسکب و خکاص خکود تعیکین م یتغا هت فضیلت خاص با توجه به رند.یم
مشکتت   خیت، یعنی مناسب خود و موضو   ا بتای  سیدن به هدف فضایل دستو ات اعمال همهٔ  تواندیم

بیتونکی اعمکال مختلک   ا بکه سکمت خکود سکوق  را رتد «عام عدالِت »، تتیابه عبا ت دقو  فتمان دهد
یک  امکت خکاص اسکت؛ چکون دا ای  -خود  یخود به -عام عدالت  عام، غم این ویژگی ، اما بهدهدیم

 (.  .289Christoph, 2011, p)است  «خیت مشتت »موضو  خاصی است ره همان 

فضیلت عام مثابهبه عام عدالت  
روئیناس اشکا ه رکتده اسکت رکه  نیکومواخوس  اخوالقد  تهسیت رتکا  پکنجم  - به پیتوی از ا سطو - آ

بخشی رند و به همین جهکْت دهد تا فضایل دیگت  ا الزامیمعام خیت مشتت   ا دستو  را ش قتا   عدالِت 
، قکانون  ا ره عدالت عکام ازآنجارند و د  آنجا ا سطو اشا ه می است یده شدهفهم «فضیلت عام»عنوان به

رکه عبکا تش د   طو همکان - الهیات جامعدهد، پس فضیلت عام است، اما د  رتا  دستو  را  قتا  می
عکام چکون یک   گوید رکه عکدالِت رند و مینقل شده است جنبٔه معکوسی  ا دنبال می -سطتهای پیشین 

نامیده شده اسکت. د   «عدالت قانونی»، عدالت عام،  وت، نیاز به قانون دا یم و از همینفضیلت عام اس
روئیناس الهیات  جامع ، شکوندیمبه خیت مشتت  امت  یاخالقره نشان دهد ره چگونه فضایل بتای این  آ

یگت  ا هکدایت رنکد رکه عام هستیم تا فضایل اخالقی د معتقد است ره نیازمند فضیلت عام از نو  عدالِت 
بکه خیکت مشکتت  بتسکاند. او فکتق بکین  مکؤثتطو  ها  ا بکهشخص  ا به اطاعت از قانون مستعد رند تا آن

 این گونه بیان رتده است: نیکوماخوس ت سیر اخالقعام و دیگت فضایل  ا د   فضیلت عدالِت 

 2ی مههومکا  یکسکان اسکت، ولک 1محتوا یکا جکوهتا   بتحسب، «فضیلت»با  «عدالت قانونی»
 -بکه جهکت احتکتام بکه قکانوْن  -ممکن است از ا تکا  به زنا  ی  شخص .متهاوت است

ی ایکن رکا   ا انجکام دامنپکا و شخص دیگت ممکن است به خاطت  رندو پتهیز  یخوددا 

1. substance (secundum substantiam ) in substance

2. essentially (secundum rationem) in concept
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بکا هکم  1ا  یکا د  مههکومصکو تی  از این دو عمل محتوای یکسکان دا نکد، ولکی  ندهد. هت
ا  از هدف عمکل صو تبودن به خاطت خیت مشتت (  نخست )عهی  . هدف عملاندمتهاوت

رنکد عهی  بودن( متهاوت است. آنچه عدالت قکانونی  ا از دیگکت فضکایل متمکایز می) دوم
 .(Aquinas, 1993, p. 287) موضوعش است ره همان خیت مشتت  است

دهکد رکه چگونکه نشکان می سروئینکا. آسکتیبا آنها همسکان ن یول ،متتبا است لیعدالِت عام به همٔه فضا
تعهد( به خیکت یک  رشکو  و سکطحی از ) یستسپتدگ، گذا انقانوناطاعت از دستو ات  مستلزمعاْم  عدالِت 

، قدسکیت، عام با فضکیلت مثکل اطاعکت و تقکوا دین و اطاعت از خداوند است. او همسان پنداشتن عدالِت 
رنکد رکه یمعام با اطاعت  ا این گونکه  د  داشتن عدالِت رند. بتای مثال، همسان پنیمشجاعت و عهت  ا  د 

داده است؛ چون اطاعت، پیکتوی از فتمکان مکافوق بکتای اجابکت  اطاعت  ا جزء بالقو  فضیلت خاص قتا 
مندانه بتای خیت مشکتت  اسکت. پیتوی از قانون د  انجام اعمال فضیلت «عام عدالِت »ا اده مافوق است، اما 

روئیناسایتاد و اعتتاضی ره   ، گکتایش بکه خیکت«عکامعکدالت »همچکون « شکجاعت»ره  شد این است بت آ
و د   یدرننکدهتهد موقعیکتخود به دادن  ، د  معتض خطت قتا آنست و به بیان دیگت، شجاعت یهٔ مابن مشتت 

روئینکاس چنکان - مشکتت  اگت گتایش به خیکت است.« مشتت  خیت»مبا زه با دشمنان به خاطت  معتقکد  رکه آ
  یکمشکتت  موضکو  خکاص  تیکرکه خ جاسکتیبک یادعا  سدیبه نظت مشجاعت است،  یهٔ مابن - است

 ینکیمع زهٔ یکمشتت ، انگ تیاز خ یتویاست ره پ نیباشد و البته، جوا  ا« عدالِت عام» یعنیخاص،  لتیفض
 توانسکتید، شجاعت مکمشتت  موضو  شجاعت بو تیره موضو  شجاعت باشد. اگت خ نیا یجا دا د؛ به

. زیدآمیکنه د  مواجهه بکا مشککالت تهد تد؛یاند، د  بتگمشتت  ملزم شده تیخ لهٔ یوسبه  هر یانجام تمام اعمال
مکا بکه انجکام اعمکال د  هکت  ختنیبتانگ ییتوانا دیبا دهدیمشتت  دستو  م تیره ما  ا به خ یلتیفض ، ونیاز ا

، ایکن رکهخالصه به خیت مشتت  امت شوند. ها آنی  از  داشته باشد تا هت  ا 2حوزٔه گستتده از اعمال ناهمگون
رکا   ا  یکنرکه ا یلتید و فضکنکرن یتهدا خیت مشتتْ   ما  ا به سمتره  نددا  یلت خاصیفض به یازها نانسان

 .(Farrell, 2018, pp. 532-533) است« عام عدالِت ») ،دهدانجام می
روئیناس رند ، استدالل میالهیات جامعهمچنین و  نیکوماخوس ت سیر اخالق، لکتاب جمد  تهسیت  آ

 دا د.ُجمل  کتابهایی با بودن د  دو رتا  بعدی فتق ، اما عاماست عام یلتفض ی « عام عدالِت »ره 
روئیناس  تواند د  چند حالت عام باشد:فضیلت میرند ره اشا ه میُجمل  کتابد  شتح بت  آ

تواند عام باشد اگت و تنها اگت آن بت هکت فضکیلتی بکه نحکوی حمکل فضیلتی می 3ذات؛ بتحسب (ال 

1. secundum rationem

2. heterogeneous

3. essence
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« انسکان حیکوان نکاطا اسکت» مثال  مانند حمل حیوان بت انسان  شود ره محمول جزء ذات موضو  باشد.
عکام بکت دیگکت فضکایل بکدین نحکو  حمل حیوان ره امت عام است، جزء ذات انسان است و حمل عدالِت 

توانیم جکای عکدالت قکانونی  ا بکا جزء ذات شجاعت است. د  اینجا می «فضیلت»ره  گونهمانهاست؛ 
 «عکام»، یک  فضکیلت، دیگکتعبا تبه«. عام است شجاعت، عدالِت »م: یفضیلْت تعوی  رنیم و بگوی

 لتفضکی بکا رکه قکانونی عکدالت ، ماننکدشکودره آن بکت هکت فضکیلتی حمکل مکی آنجا ازشود یمنامیده 
اسکت؛  بکا آن متهکاوت مههکوم د  ولی است، موضو  یا محتوا با فضیلت یکسان د  پذیت است وی تعو

شکود یمنامیکده  «فضکیلت عکام»، ره ا سطو گهته بود. بنابتاین، عدالت قکانونی بتحسکِب ذات طو همان
(Hoffmann & others, 2013, p. 149). 

د  عملکش مشکا رت  باشد اگت و تنها اگت فضایل دیگتتواند عام فضیلتی می 1 ( بتحسب مشا رت؛
ی بکه ایکن نحکو عکام حکمکت عملک .(Farrell, 2018, pp. 535-536) د  عملشان بدان وابسته باشکند رنند و

بکا آن  انتخابشکانفضایل اخالقی دیگت د  د سکتی و صکحت  همهٔ ، اند؛ زیتا از طتیا حکمتنامیده شده
نهسه آن یک یف ،این وجود با است. بافتهفعالیت همه فضایل دیگت د  هم  یتش بافعالرنند و مشا رت می

، یعنی آنچه مسکتحا انتخکا  اسکت د ، موضو  خاصی دا دفضیلت خاصی است ره ی  ویژگی معین
 .(Hoffmann & others, 2013, p. 149)است  گتفتهبتعهدهیزی است ره ی  شخص آن چنسبت به 

یگکت  ا بکتای د یلاگکت و تنهکا اگکت فضکاتواند عام باشد، فضیلْت می 2فاعلی؛ تعل یا فتمان بتحسب (ج
 .Farrell, 2018, p) گیکتدره بدان وسکیله هکدف مهمکش هکم شککل می  سیدن به هدف خودش سوق دهد

 اعمکال همکه فضکایل(رکه )، طو ی ، عملکتدش به اعمال همٔه فضایل متتبا استیگتد عبا ت به. (536
ره امو  زیادی  ا د  مو د همکه فضکایل  دا د قتا  3یمنشبز گ، ت سیطتٔه آن هستند. د  این طبقهتح تماما  

ی منشکبز گگویکد، یم نیکومواخوس اخوالقرکه ا سکطو د  رتکا  چهکا م  ساند و چنکان یمرمال  به
یعنکی ی  فضیلت خاص است؛ زیتا آن با ویژگی معینی از هدف د  همٔه اعمال فضکایل دیگکت،  نهسهیف

.(Hoffmann & others, 2013, p. 149)، هست یادندزشتافت  آنچه شایستگی

متنکوعی  فضکایل 5ی  فضیلت، عام است اگت و تنها اگت مستلزم پیوندگاه 4بتحسب ی  رل یکپا چه؛ د(
ایکن ه دلیکل ب ویژهبه رنندیمعمل  دیگتی یگت، فضایل گوناگون با د عبا ت به. (Farrell, 2018, p. 536) باشد

ی نیکاز منشکبز گ بکا  دیگکت بکه فضایل دیگت، فعالیتش مستلزم فعالیت فضایل بسیا ی است. به این نحوره 

1. particpation

2. command or effcient

3. magnanimity 

4. integral whole

5. concourse
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 مند باشد.او فضیلتره اینمگت  تواند بگوید ره من شایستگی بسیا  زیادی دا مینمرس یچه؛ زیتا دا ند
، عکام اسکت؛ نکو  دوم ره بت مبنکای ذات بودن فضیلت متعلا به چیزی است ، نو  نخست عامیجهنت د 

جهت عام است ره با دستو  ایکن فضکیلت  ینا ازاساس، عام است ره آن نوعی مشا رت است؛ سوم،  این بت
آیکد رکه آن رکل حسکا  میعکام به»شکوند؛ چهکا م، بکه ایکن دلیکل یم، فضایل دیگت به عمکل واداشکته عام

 (Hoffmann & others, 2013, pp. 149-150 ).  گیتدبتمیت  ا د  یل دیگامو  فضاای است ره تمام یکپا چه
روئیناس ی رتده بکود و بندطبقهی از )ال ( انمونهعنوان  به کتاب جمل عام  ا د  تهسیت بت  عدالِت  ،آ

اگکت بنابتاین،  همسان است و تنها از جهت مههومی متمایز است. ذاتا  عام با تمام فضایل  گوید عدالِت یم
، آن شکخص خیلی زیاد خیتات و صدقه بدهد رس آنسی شجاعانه د  دفا  از رشو ی عمل رند یا اگت ر

عکام  ِاحسان و عکدالِت  الهیات  جامعاش و د  رتا  یبعدی هانوشته، اما د  نیز عادالنه عمل رتده است
حسکب فتمکان یکا علکت بت )ت(عنوان تنها دو فضیلتی مالحظه رتد رکه د  قالکب ی بهمنشبز گجای  ا به

 گوید:یم الهیات  جامعد  رتا   (Hoffmann & others, 2013, p. 150)فاعلی عام است 
از منظکت  ،تکوان بکدان نظکت رکتد: نخسکتشود به دو  وش میگهته می« عام»چیز وقتی به ی 

عام است. « …انسان و اسب»نسبت به نو  « حیوان»جنس شود؛ بنابتاین، یسته نگت 1«حمل»
« 2یبکا  تقت»چیز دهد. دوم یک یهش  ا شکل میتعتمتبوط به ذات نو  است و بخشی از  جنس

ه د   ابطه با همه معلولعام گهته می هایش عام است، بتای مثال، خو شید همکٔه شود: علت تامن
سازد. به همین معنای دوم است ره عکدالت رند و دگتگون میاجسام  ا با پتتو نو ش  وشن می

فضکیلت »به نحو مشابه، ِاحسکان ممککن اسکت …. نامیده شده است «فضیلت عام»، قانونی
رنکد؛ نامیده شود تکا آنجکا رکه آن َاعمکال همکه فضکایل  ا بکه خیکت مشکتت  هکدایت می «عام

رنکد؛ عدالت قانونی تا آنجا ره اعمال همه فضایل  ا به خیت مشتت  هدایت می ره یطو همان
تواند به هت فضیلت داده شود؛ تا آنجاره هت فضیلتی بکه می «نیعدالت قانو»حال، نام ینا با… 

یبا  عام تقت، خاص ضتو تا  شده است ره از طتیا آن یت هداخیت مشتت  توسا عدالت قانونی 
و بکه لحکاظ محتکوایی(  جکوهتا  ضکتو تا  ) «عکدالت قکانونی»، شد گهته ره طو همانهستند. 

( با آن متهاوت است همسان فضیلت است، اما مههوما  )ص  .(S. T. II-II. q 58. a6)و تا 
روئیناس عنوان فضکیلت عکام  رند ره اگت عدالت قانونی  ا بهاشا ه می الهیات  جامعد  این بند از رتا   آ

عکام دا ای موضکو  مخکتص خکود، یعنکی  ره عدالِت بتحسب ذاْت د  نظت بگیتیم، ممکن است د  این 
ببینکیم؛ بکتای همکین دلیکل بایکد بکه دهد ناسکازگا ی فضایل  ا بدان دستو  می مشتت  است ره بقیه خیت

1. predication

2. virtually 
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چنکد بکا  عکام هکت معنای علت فاعلی د  نظت گتفته شود تا این ناسازگا ی بتطتف شود. بنابتاین، عکدالِت 
، شخصکی اگکت قکانون  ا یکسان است و بتای مثال، د  مو د فضکیلت عهکت -از جهت محتوا  -فضیلت 

، شخص دیگکت ممککن رند، زنارا ی  ا منع میت داشته باشد به خاطت احتتام به قانون و خیت مشتت نظ مِدن 
ی  از این اعمال محتکوای یکسکان دا نکد و بکه خیکت  ی این را   ا انجام ندهد. هتدامنپا است به خاطت 

زٔه ِدیکن قکانونی اسکت رکه ؛ چکون اولکی بکه انگیکاندمتهاوتا  یا مههوما  با هم صو تشوند، ولی منتهی می
 رند، ولکی دومکی بکه انگیکزٔه دیکن اخالقکیشخص  ا الزام به  عایت قانون جامعه، یعنی خیت مشتت  می

 صکو تبکودْن  ، به این معنا ره بتای عهیک رندمندانه میی را  فضیلتد ست بهشخص  ا ملزم است ره 
، بلکه  ابطٔه عام و خاص با هکم دا نکد نیست گتفته است؛ هتچند تعا ضی بین دین اخالقی و دین قانونی

روئیناس به هت دْیِن قانونی دْیِن اخالقی هسکت، ولکی بعضکی دْیکِن اخالقکی دْیکِن قکانونی  عبا تی، بتای آ
 هستند و بعضی نیستند. به همین دلیل، مههوما  این دو امت با هم متهاوت هستند.

ی، عام رنکد او دو است ره به خیت مشتت  فتمان یکا امکت مکی اینجاست ره وقتی فضیلتی د  معنای علن
از ایکن تمامکا  ی  ا منشکبز گعام قائل اسکت. او  ، یعنی ِاحسان و عدالِت )ج(سوم نو  فضیلت عام از نو  

عکام و نکه  ره معتقد اسکت عکدالِت  رندیمعنوان رسی تعبیت . همچنین ا سطو  ا بهاندازدیماز قلم  شارله
   .داندیمعام نو  سوم  ی، فضیلتمنشبز گ
و  رننکدیمشکتت  امکت مک تیکعدالِت عام بکه خ لتیِاحسان و فض لتیفض یعنیعام،  لتیدو نو  فض نیا

 لتیها فضکانسکان ،یدا د. به عبا ت تید  آن محو  یدوستاست ره جنبٔه نو  یمشتتر تیِاحسان متبوط به خ
 یکتخعام متبوط بکه  ولی عدالِت ، دهندیانجام م یستدونو  یاحسان  ا د   اه محب و عشا به خداوند و بتا

طبیعکی و قکانون الهکی تکدوین  ی است ره توسا حارمان از طتیا اسکتهاده از اصکول و قاعکدٔه قکانونمشتتر
اند تا به جامعه نظم دهند؛ هتچند مصداق خیت مشتت  د  ِاحسان نسبت بکه مصکداق خیکت مشکتت  د  شده

روئینکاس  بخشی رمتکتی دا د.ی بیشتتی دا د، ولی الزامشمولانجهاست و  تتگستتدهعام  عدالِت  بنکابتاین، آ
کی، عکام به «عدالت قانونی»گوید: می وضوحبه -الهیات  جامعد   - عنوان ی  فضیلت، یعنی بت حسب علن

ی از طتیا فتمان تیثیتقانونی  عدالت است. وسکیله به عام ایکن فتمکان  ا دادن بت فضایل دیگت دا د. عدالِت  علن
 .(Farrell, 2018, p. 540)رند دادن فضایل به هدف یا غایتش، یعنی خیت مشتت  ِاعمال می نظم

روئیناسیمی ره سؤال رند تقتیکتی یمعام ره سعی  از عدالِت  توان مطتح رتد این است ره ردام تقتیت آ
ت سویر و  الهیوات جوامعد سکت اسکت یکا رتکا  ُجمول  کتوابا سطوی باشد، د ست است؟ آیا تهسکیت 

؟ نیکوماخوس اخالق
روئیناس 1ج ری هوس ا سکطو  تهسیت د سکتی از کتاب ت سیر بر جمل ، یعنیمعتقد است ره آثا  اولیٔه آ

1. Jeffrey Hause
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ا سکطو  رکه رنکدیمیکد تیر نیکومواخوس ت سویر اخوالقو  الهیوات جوامعرتکا   هر ا ائه داده است ولکی
اسکاس ایکن تهسکیت ت ییکت    نظت گتفت و نظت خودش  ا بتعام  ا فضیلت عام به معنای علت فاعلی د عدالِت 

بیشکتت بکه  رند. استدالل او بت دو دلیل استوا  است: دلیل نخستدهد و تهسیت اشتباهی از ا سطو ا ائه میمی
روئیناسخطای زبان روئیناس شناسانٔه آ نیست دچکا  خلطکی  1شناسواژه اشا ه دا د ره معتقد است؛: چون آ

شده است ره از تتجمٔه التینکی ستچشکمه گتفتکه  2یائوهموساخالق و رتا   نیکوماخوس اخالقتا  بین ر
 بخشکی از رتکا  اصکل د  نیکومواخوس اخوالق پکنجم اعتقاد هکوس، رتکا  است؛ به این مضمون ره به

 بکا   د ا سکطو وقتکی .است شده نوشته یائوهموس اخالق اوایل ، بلکه بتاینشده نوشته نیکوماخوس اخالق
ا  )تحقکا( اسکتهاده  4 ارند، از واژٔه انتگیکیم ، صحبتاست نیکوماخوس اخالق د  فضیلت ره 3تمایلتحقن

ا) 5«ارتوس»رند ره  وبتت گتاستیس آن  ا می  یائوهموسو اخوالق د ، امکا رتده اسکت ( تتجمهفعل یا تحقن
روئینککاس رکه ککا  از نکه ، ا سککطونداشککت آن بککه دستتسککی آ )بککه معنککای  6«ختسککیس»، بلکککه از تمایککلتحقن

رنکد. مکی ( تتجمکهیتیرا گبکه)بکه معنکای  8«یوسکوس»عنوان رند ره گتاستیس بکه( استهاده می7یتیرا گبه
هم ندا ند، امکا د  زبکان التینکی، یوسکوس و  از جهت معنا خیلی فتقی با -د  زبان یونانی  -ختسیس و انتگیا 

روئینکاس اعتقکاد هکوس، وقتکی ا بتاین و بکهارتوس با هم فتقی زیادی دا ند. بن ، عکام عکدالت»گویکد: مکی آ
، د بکا   معنکای اسکت عکام یلت( فضک)ختسکیس/ یوسکوس یتیرکا گ بکهعام  ؛ عدالِت «است عام فضیلت

 چیکزی یتیرا گد با   بکه ا اده معنایش، یعنی عمل: دا د آشنایی آن به اندیشد ره اویم )ختسیس/ یوسوس(
 فضکیلت «یوسکوس» از التکین ، تتجمکهٔ پکنجم رتکا  ، امکا د  هکیچ جکایوظیهه است ن به ی بتای  سید

هکوس بنکابتاین، . یکابیممی  ا تحقکا(«)ارتکوس» دیگکت جای هت گوید؛ د ی( سخن نمیتی فضیلترا گبه)
روئیناس   .یابدد  متن د  استهاده موا ددیگت  از  ا اصطالحات این متتادف تواندنمی معتقد است ره آ

روئیناس بتای،  واین از ؛ اسکت عکام فضکیلت عنوانعام به عدالِت  رهرند  ییدتی  ا ادعا این تا بود طبیعی آ
 چیکزی همکان یقکا  دق ایکنو  اسکت وظیهه یا عمکل بتای  سیدن به ی  عام فضیلت عام را بست عدالِت زیتا 

.(Hoffmann et al., 2013, p. 151)شده است ی توص (ج)سوم  د  نو  فضیلت عام ره است
روئینکاس دلیِل  دومین ، فضکیلتی رکه یک  سیاسو  ارسو وی از رتکا  تیسکبکا  هوس این است ره آ

 .شکهت  ا تتبیکت رنکدشهتوند خوبی د  دولت دهْد لزوما  به این معنا نیست رهخو   ا پتو ش می انساِن 

1. philologist

2. eudemian ethics

3. actualizing the disposition

4. energeia

5. actus

6. chresis

7. employment

8. usus
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از عکدالت اسکت رکه شکخص  ا بکه خیکت بودن، مستلزم فضیلت خاصکی از گونکۀ  شهتونِد خو  رشو 
عکام اسکت. بکه بیکان هکوس، اگکت یک   مشتت  حکومت فتمان دهد. این نکو  فضکیلت همکان عکدالِت 

رکه بکه خیکت تای اینبکعهیهانکه  طو بکه دهکدمیاش  ا به خیت مشتت  اختصکاص یزندگمدا  ره یاستس
عکام    عمکل عکدالِت اسکت، امکا همکین عمکل یک «عهت»عمل  چه رند، اگتمشتت  خدمت رند عمل 

روئیناس ،اعتقاد او بهاست؛ بنابتاین، آن ی  عمل عهت و عدالت است.  رنکد رکه د  اینجکا بحک  نمی آ
توانکد بکه عکدالت یمآنجا ره عهکت  رند ره ازاند؛ او بیشتت استدالل مییتشان یکسانماهعهت و عدالت 

 ی رکه عهکْت بخشکی از سیسکتم خا جی عهت است؛ طو صو تیگت عدالت دعبا تبه، معطوف شود
ی ره به عدالت اختصاص دا د، تحویل بتده شکده اسکت، تحکت چنکین شکتایطی اسکت رکه شناخت وان

 فضکیلتی هکتاساسا   عدالت ره گهت توانیم تتتیب، ینا و بهبنامیم « عدالت»توانیم مشتوعا  عهت  ا یم
لت متبکوط بکه ا اده و عقکل اسکت. ، اما عهت ی  فضیلت متبوط به میل است، ولی عکدالت فضکیاست

روئینکاسندا د ره د  ایکن تقتیکت از عکدالت عکام یچ شکی وجودهاعتقاد هوس،  به از تهسکیت د سکت  ، آ
کی( منتقکل  )عدالِت  اشیبعدعام به معنای حمل( به تهسیت ناد ست  )عدالِت  اشیهاول عام به معنکای علن
رکتدن اندیشکٔه  تتیکادق بیان بتای او تالش انگیزاند،یبتم  ا دیبع ناد ستی تهسیت، اما ظاهتا  آنچه شودیم

روئیناس رهیهنگاماست؛  ا سطو چکون  اسکت، خکاص فضکیلت ، یک واقکع عکام د  عدالِت  د یافت آ
 ، اوفضکیلت تمام نه حال باید ی  فضیلت خاص باشد و ینع د خیت مشتت  است؛ بنابتاین،  موضوعش

های  ا ایکدهوضکوح  بکه رکه اسکت اثکتی ره ا سطو کتاب سیاس  از مالحظات به توسل با رندمی تالش
 ا ها دیکدگاه ایکن اوو  ، د   رنکدمکتتبا اسکت نیکومواخوس اخوالق پکنجم رتکا  بکه ره دهدمیبسا 

هکا آناز  الهیوات جامعین دلیل د  رتا  به هم، یابدید م  اها آن ا سطو ره طو همان د ست پذیتد؛یم
 (Hoffmann et al., 2013, pp. 151-153)رند. یمهاده است

قکانونی  «عکدالت»گویکد مکی رکه آنجکا نیکومواخوس اخوالق سد ره هتچند ا سطو د  به نظت می
( متهکاوت اسکت، اشکا ه ضتو تا  ) جوهتا  و محتوایی( همسان همٔه فضیلت اسکت، امکا مههومکا  )صکو تا 

ی نمیعام  بودن عدالِت  صتیحی به معنای فضیلت عام روئینکاسبه معنای علن از  رند، ولی بیکان و تعبیکت آ
 سد اسکتدالل به نظت می -ره عبا تش د  باال ذرت شده است  - الهیات جامعبودن فضیلت د  رتا   عام

عکام بقیکه  عکام بکدانیم، عکدالِت  و تبیین معتبتی است؛ چون اگت بخواهیم خیت مشتت   ا موضو  عدالِت 
ی فضایل  ا به موضو حال هکم یک  فضکیلت  ینع د ، دا دیموا  خویش، یعنی خیت مشتت  به معنای علن

رنند. پس نکاگزیتیم یمشدن به خیت مشتت  به این فضیلت نیاز پیدا  عام است؛ چون فضایل دیگت د  امت
تت  تکوان از خیکت مشکره این تقتیت  ا داشته باشیم، چون به معنای حمل یا ذات د  نظت گتفتکه شکود نمکی

آن با  ِدین قانونی رکه عکدالت قکانونی دا د ، واقع د عام دفا  چندان قوی داشت.  عنوان موضو  عدالِت به
کی عام به معنای حمل نمی بودن عدالِت  دیگت د  فضیلت عام یقکا  دقتوان د  نظت داشت، ولی د  معنای علن
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شکود؛ چکون بقیکه فضکایل یمش هم حهکظ بودن حال، معنای فضیلِت عام ینع د  ساند و این معنا  ا می
عکام بکه خیکت مشکتت   رتدن عدالِت  توانند د  امو ی ره به امت اجتماعی و خا جی متبوط شوند با امتیم

هکا هکم تلقکی عکام جکزء ذات آن بینیم ره عکدالِت یمحال،  . با اینرنند تیهدا شانیقانون نیها  ا به دِ آن
 گیتد.می قتا  ، بلکه خا ج لذات آن فضایلشودینم

 با تدوین قانون عام نسبت عدالت  
 ا شکتو   نیکومواخوس اخوالقرتا  پکنجم « ناعادالنه»و « عادالنه»ا سطو با تحلیل معنای متهاوتی از 

اسکت. قکوانین  «مطیکع قکانون بکودن»رنیم یمکمقصکود « عادالنه بودن»رند. یکی از امو ی ره ما از می
 نیو بکه همکرنکد  ا ممنو  مکیآمیز یلت ذرند و اعمال    ا تجویز میجامعه اعمال متبوط به فضایل متنو

 رنکد؛یناعادالنه  فتکا  مک قانونی فتا  عادالنه است و شخص ب یقانون دا ا عیجهت است ره شخِص مط
.(Aquinas, 1993, p. 285)، عادالنه است ره همه اعمال متبوط به قانون دیآیامت الزم م نیاز ا

قانونی ره ناعادالنکه تصکویب شکود، ، اما شوداید توجه رتد د  چه حکومتی قانون تصویب میب، البته
تواند قانون باشد. اصل بت این اسکت رکه قکانون عادالنکه باشکد. بکه همکین خکاطت هسکت رکه نمی اصال  

روئیناس شکهتوندان  پکذیتد معتقکد اسکتدهد میبندی ره ا سطو از حارمان و حکومت ا ائه میتقسیم آ
رنند، د  تصویب قانون نقش مهم دا ند. حککومتی ی حکومتی ره انتخا  مینوعبههت حکومتی با توجه 

جایگاه واالتتی دا د. ، تواند قانون خو  تصویب رند و عادالنه باشد آن حکومت نسبت به بقیهمی
روئیناس بسکیا  بحک  رکتده اسکت  تالهیوا جوامعد  مو د قانون و نسبت آن با عدالت د  رتکا   آ

تعتی  او از قانون چنین است:

شود و از عملکی بکاز قانون، قاعده یا سنجش اعمال است ره بدان وسیله انسان به عملی امت می
یکا محصکو  رکتدن  مقیکد [2«لیگکا »از  ]قکانون[ 1«ِلککس»واژٔه رکه این شود. بتای داشته می

د  قانوْن رسی  ا به عملی، است و به همین خاطتستچشمه گتفته  ]3رتدن رنکد. ارنکون میمقین
آن بکه عقکل ؛ زیکتا …قاعده یا سنجش اعمال انسان عقل است ره اصل نخستین اعمال انسان 

طو  رند ره اصل نخستین د  همه امو  عمل است همکانیت هدایت میغابهمتبوط است ره 
ده و سکنجش آن اسکت قاعک 4ره ا سطو گهته است. ارنون آن چیزی ره اصکل د  همکه جکنس

1. Lex

2. Ligare

3.To bind

4. Genus
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، جنس است. مثال  وحکدت د  جکنس اعکداد و حترکت نخسکتین د  جکنس حترکات اسکت
 . (ST I –II, q. 90, a. 1)  آید ره قانون چیزی متبوط به عقل استیمنتیجه، از این امت الزم  د 

روئیناس ، واقکع و د  (q. 90. a 2) I.I-S.T. I «شکوندیمقانون بتای خیت مشتت  وضع »گوید: همچنین می آ
قکانون چیکزی نیسکت » (q. 96. a 4 II-ST I) «تکتویج رننکد ا اگت خیت مشتت   فقا قوانین واقعی هستند»

شده اسکت و ینتدوی ره مسئولیت اجتما   ا دا د رسمگت پیتوی عقل به خاطت خیت مشتت  ره توسا آن 
 دهکدیامککان م انبکه شکهتوند، توسا آن ره، فضیلتی یجهنت د  (II, q. 90, a. 4-ST I)« شده استیجتتو

عمکل ، عادالنکه دهیمیآنچه طبا قانون انجکام مک» شود.یخوانده م 1عدالت قانونی دنطبا قانون عمل رن
 (ST. I q. 21. 1 ad 2).«رنیمیم

 ،، قکانونعکام اسکت رند. خیت مشتت  موضکو  عکدالِت عام  ا از قانون به نحوی متمایز می عدالِت او 
های اعضایشکان  ا بکه نحکوی قاعده و سنجش عمل انسان است. هت جامعه قوانینی  ا الزم دا د تا فعالیت

، این بدان معنا نیسکت حالینا با (ST I-II, q. 90) ها بتوانند به خیت مشتت  دست یابند.هماهنگ رند تا آن
مستعد نیستند ره ما  ا به فضایل بتسانند. ذاتا  قوانین  ره همهٔ 

روئیناس عکام  ا  ، یعنکی عکدالِت رکتدن بکه فضکایل یلمان بتای عمکلدالدهد د  وهلٔه اول نشان می آ
نتیجکه،  گیتد ره ناشی از قانون طبیعی است؛ همان قانونی ره مبنای فضکایل اخالقکی اسکت. د می بتد 

، واقکع اند. د اشی شدهرتدن به فضایل مقدم بت آنانی است ره از نهادهای اجتماعی ن دالیلمان بتای عمل
قکانون طبیعکی و قکانون الهکی( رکه ) یشکینپعلت وجودی و وظیهه قوانین مصنو  بشت با تعکین آن دالیکل 

طو  مناسکب نتیجه، چا چوبی نهادی ضتو ی بتای جامعه به دهند و د هنجا های اجتماعی  ا شکل می
عنوان پیکتوی از کالت دیگت د  ا تبکاط بکا عکدالت بکه، مشد  وهلٔه دوم (ST I-II, q. 95, a. 2)رند ا ائه می

وسکیله خداونکد قانون عمدتا  به قلمتو قوانین مصنو  بشت متبوط شده است. قانون الهی و قانون طبیعکی به
هکا رسی ره از آن ، هتیجهد نتتوانند ناعادالنه باشند. ها نمید ستی فهمیده شوند، آناگت به اندگتفتهشکل

 (Farrell, 2018, pp. 547-548). رندمندانه  ا تضمین میعمل فضیلت پیتوی رند
روئ  یاخالقک لتیعنوان فض به عدالت به تواندیره م ییتا جا دیاست ره قانون با نیا ناسیخالصٔه نگاه آ

رنکد افکتاد  ا بکا  یسکع ویکتیپوز ایک یانتظکا  داشکت رکه تمکام قکانون وضکع یلکیخ دیشود و البته، نبا  ینزد
 لیکهکا تحم ا بکت آن یادیز یتوانند خواسته اخالقینباشد، نم مندلتیافتاد فض یمند رند؛ چون وقت۔لتیفض

.  سکانندیضت  م گتانیره به د یمهم یجتائم رند؛یمصنو  تنها جتائم مهم  ا ممنو  م نیقوان ن،یرند. بنابتا
  .مشتت  داشته باشند تیحهظ جامعه و خ یابت یدا د تا  فتا  الزم و رافرند افتاد  ا وا یسع دیقانون با

1. Iustitia legalis
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گیرینتیجه
رکه بنیکانش بکت  2هکای فتدگتایکیبکا نظتیکه 1گتایکیهای اجتمکا ره نظتیه مینیبیمد ن  و معاصت م یاید  دن

روئینکاس توانلیبتالیسم سیاسی استوا  است، ناسازگا ی دا ند. می عکام و  بکا توجکه بکه نظتیکٔه عکدالِت  - ا  آ
، باید توجکه رکتد رکه بکه طکو  دقیکا البته داد. قتا  3یانگتااجتما ذیل  -گذا د مشتت  می ره بت خیت یدیتیر

روئیناسنمی گتایکان  ا ای تقتیکت اجتما اندازه توان تاگتایان جدید دانست، اما می ا رامل مانند اجتما  توان آ
روئیناس روئینکاسره اشا ه  طو هماننزدی  دانست.  با آ مکا بایکد خیکت مشکتت   شکده اسکت، طبکا نظکت آ

یابیم و نسبت بکه آن جامعکه اسکت رکه مکا دا ای نظت داشته باشیم ره خیت خودمان  ا د  آن می جوامعی  ا مِدن 
 هکایگتایکان یافکت. د  مقابکْل د  نظتیکهتوان د  فحوای نظتیات اجتما مسئولیت هستیم. همین نکته  ا می

اسکاس امتیکازات و مزایکای و حقکوق شخصکی انسکان  بودن به خیت مشتت  صتفا  بت متعهد غیتلیبتالیستی بت 
تکوانیم عادالنکه باشکیم. شود؛ طو ی رکه نمیاعتنایی به خیت دیگتان مینتیجه، سبب بی ید می شود ره د تیر

جتمکاعی آن جامعکه خیت مشتت  به ما دالیل رافی بکتای پکذیتش نهادهکای ا، انی، از نظت اجتما  گتاد  واقع
طو  واقعکی خیکت اسکت، د  تصکادم باشکد؛ ای بکا بتداشکتمان ازآنچکه بکهاندازه رند؛ حتی اگت آنان تاا ائه می

عدالتی  ا بپذیتیم؛ چکون خیکت تواند ما  ا ملزم رند ره اندازه معینی از بیعام می بنابتاین، د  این مو ْد عدالِت 
روئیناس امعٔه مِدن ، جرل بت خیت جزء تتجیح دا د. البته نظت دنیکای جدیکد متهکاوت اسکت  با جامعٔه مِدن  نظت آ

روئینکاس نظت ا سطو بکا جامعکٔه مکِدن  طو  ره جامعٔه مِدن همان ای رکه متهکاوت بکود. بنکابتاین، جامعکه نظکت آ
روئیناس  .است «شهت خداوند»از نو  نظت دا د جامعه ای عام  ا د  آن مِدن  عدالِت  نظتیهٔ  آ

روئیناس شاید ایتادی ره بتوان بت نظتیٔه عدالِت  گتفکت، ایکن اسکت گتایان و به طو  رلی اجتما  عام آ
، امکا گذا نکدبخشکی بکه جامعکه مکیها د  نظتیٔه عدالت تیرید زیادی بت خیت د  سامانره این گونه نظتیه

؛ د  الزام بخشی بکه قکانون معیکا  بکدانیم بخشی به جامعه وتا چه اندازه مجازیم ره خیت  ا د  سامانواقعا  
یکافتن معیکا  بکتای توان یافت ره تمامی شتایا آن  ا بت آو ده رند؛ چه معیا  عامی از خیت مد نظتشان می

چکون ؛ د  همه جوامع یا حتی د  جامعه خاص را بست عکام داشکته باشکد سکخت اسکت دخیت ره بتوان
خیتات د  جوامع متهاوت است و حتکی مصکادیا خیکتات د   افتاد د  فهم و دستیابی به آموزشتتبیت و 

 خیت مشتتری تعتیک  رکتد واساس  بت جوامع نیز متهاوت اند. شاید تنها د  اجتما  روچ  بتوان قانون  ا
آن جامعه به را  گتفت. یافتن مصداق خیکت مشکتت  واحکد رتدن  مندقانونعام  ا د   آن عدالِت اساس  بت

مشتت  د  جوامع خاص پیکدا رنکیم،  نیست؛ حتی اگت مصداق خیتممکن رامل  طو بهبتای همه جامعه 
بخشکی رنکیم. نظکام فککتی آن الزاماساس  بت بدانیم شمولجهانتوانیم این خیت  ا ی  امت عام و ینمولی 

1.communitarianism 

2. individualism 

3. communtarian
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روئیناس بکتای خیکت  شکمولجهانرنکد قاعکده عکام و یماش سعی و الهی طبیعی قانون نظتیۀبا توجه به  آ
ی زیکادی بکت سکت خیکْت د  ناپکذیتو قیاس نظتهکااختالفبینیم ره د  عمل می، ولی دهددست  به  مشتت

داشکته  شکمولجهانقانون ره بتواند را بسکت رتدن  مندیا اخالق طبیعی قانون نظتیۀجوامع وجود دا د و 
بخصکوص  روئینکاس سد. شاید به همین جهکت اسکت رکه پیکتوان آگتایانه به نظت میباشد بسیا  آ مان

آو نکد معتقکد  وی مکی 2گتایکییا خاص 1گتاییاینتایت، د  مو د نظتیه متبوط به خیت به محلیالسدیت م 
 توان قابل تحقا دانست.شود نظتیه متبوط به خیت  ا تنها د  جوامع و محالت روچ  میمی

ون بکت مبنکای فضکیلت اسکت، حکارم عام چ نظتیٔه عدالِت ، باال  ا نادیده بگیتیمِاشکال  از طتفی اگت
گونه فضکیلت  ا د  یناآن دسته حارمانی ره بتوانند ، اما مند باید این فضیلت  ا اجتا و تدوین رندفضیلت
عنوان موضو  این فضیلت تشخیص دهند، ممکن اسکت رنند و مصادیا خیتات مشتت   ا به اجتاجامعه 

مند عکه  ا بکه تبکاهی بکشکانند. زمکانی حکارم فضکیلتعمل رنند و دچا  اشکتباه شکوند و جام جانبدا انه
رننده خیکت مشکتت  بکتای جامعکه یینتعتواند خیت مشتت   ا دقیا تعیین رند و تشخص دهد ره معیا  می

قانون الهی و خداوند باشد. وقتی خداوند و دستو ات خداوند  ا معیا  بدانیم، د  این حالت حارم بتوانکد 
ی داشته باشد؛ خواه این  ا از طتیا عقل یا قانون طبیعکی تبیکین و تهسکیت رنکد، تهسیت د ستی از قانون اله

اسکت رکه  صکو ت یعت نههته است استختاج رنکد و د  ایکنشتخواه از طتیا شتیعت و احکامی ره د  
تواند قانون و فضایل جامعکه  ا بکه سکمت هکدف و موضکو  عام می شاید بتوانیم بگوییم ره نظتیٔه عدالِت 

هتچند یافتن حارمی ره واجکد ایکن شکتایا ؛ رند و به سعادت بتساندخیت مشتت  هدایت  نی، یعخویش
روئینکاسبنکابتاین،  باشد، بسیا  سخت است.  بایکد د  حتمکا  دا د  نظکت مکِدن  نظتیکٔه عکدالت عکامی رکه آ

بخشکی رنکد.الزام و قانون الهی بتواند به خیتات مشتت  طبیعی قانون نظتیۀ پشتوانهٔ باشد تا با دینی  جامعۀ

1 . localism 

2 . particularism 
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