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لم ینتاب مفھوم ما من الغموض والجدل مثلما انتاب مفھوم العدالة لیس لكثرة ما كتب عنھ او اثیر حولھ  :ملخص
من مناقشات ولكن علي العكس من ذلك لقلة ما القاه من اھتمام علي مستوي تاریخ الفكر الفلسفي بوجھ 

  عام والفكر السیاسي بوجھ خاص 
سفیة واالخالقیة منھا والسیاسة عبارات تاكد علي ان موضوع العدالة قد ومع ذلك نجد في الكتابات الفل

شغل اذھان الفالسفة والمفكرین منذ القدم وحتي االن اال ان ھذه العبارة تقف عند كونھا مجرد عباره لم 
تترجم الي كتابات وابحاث بل ان المدقق فیھا كتب عن العدالة یجد انھ ال یشكل سوي حیز ضئیل من 

  ھؤالء  اذھان
وال نكاد نبالغ في القول علي انھ في مدار تاریخ الفلسفة العربیة والغربیة لم یكن ھناك سوي مصدرین فقط 

للبحث في العدالة استمد منھا الفالسفة والباحثین اراءھم عنھا فلم تكن ھناك محاوالت فكریة او رؤي 
  خاصة مستقلة عن ھذین المنبعین
اریخ الفلسفة السیاسیة من افكار عن العدالة اقتصرت اما علي النقل بشكل وماتوسط ھاتین المرحلتین من ت

كامل او االضافة الي بعضھا او مجرد معارضة لما سبق من اراء او نظریات دون طرح تصورات جدیدة 
بل ان البعض صاغ نظریات ذات صلة بالعدالة دون ان یدرك العالقة بینھما او یبین الي غرض قامت لذا 

احث الي ازالة الخلط الشائع بین العدالة وبین اكثر المفاھیم صلة بھا وبیان اھمیة التفرقة بینھما یھدف الب
ویوضح ایضا الظروف التي تنشا فیھا الحاجة الي العدالة وكیف یمكن ان تكون متعددة ومتناقضة في 

 .الوقت نفسھ ولیست دائما علي وتیرة واحدة
 .الفلسفة القدیمة والوسیطة والشرقیة :الموضوع
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