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 رابطة عدالت و پيشرفت در دولت ديني
 يزديعالمه محمدتقي مصباحاز منظر 

 *نياقاسم شبانتدوين: 

 چكيده

طرح گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني، كه در دهة چهـارم انالـ ا اسـ  ي 

 ورد تأكيد  الام  عظم رهبري قرار گرفت،  ستلزم شناخت  ناسـبي ا  روابـم  يـان 

ل كـوضـ  »عدالت و پيشرفت است، در صورتي دولت،  صداقي ا  عدالت به  عنـاي 

سا د كه بـه واـايخ خـود را  حالق  ي «حق حاله يل ذكاعطاء »يا «  وضعه يء فيش

جا ة عمل پوشاند؛ عدالت به همين  عنا, نه تنها با پيشرفت در تضـاد نيسـت، بـا  ن 

ن يهترن افراد به بيشتريبايد ب حور، عدالتدولت اس  ي همسو است به طوري كه در 

اگر دولت همه ت ش خود را صورت دهـد تـا بيشـترين دست يابند. در واق ،  ماالتك

ت كماالت اخ قي، فرهنگي،  عنوي و الهي دسبه ويژه  افراد به باالترين سطح كماالت،

يابند، در اين صورت، چون حق  ردم را به  نان داده است، عـدالت را  حالـق سـاخته 

د و شـا ل گرفتـه شـو ن در نظـر  يشرفت به  فهـوم اسـ  ياگر پاست. بنابراين، 

ا فـرد يـهر گـروه به حق به  عناي اعطاي  مهعدالت گردد و نيز  ي عنو يهاشرفتپي

ها و ا  حالـو،، فـراهم سـاختن   ينـه يكيدر اين صورت،  ُحِق در نظر گرفته شود، 

 مـيجا عه است. در اينجا نه تنها تزاح ي عنو يهاشرفتيا كانات ال م براي نيل به پ

 رد.يگيشرفت در جهت عدالت قرار  ي يد، بلكه پنمي پيش  يان پيشرفت و اعدالت
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 مقدمه

مفهـوم  همـوارههـا بثيـي بـه ميـاد آمـ ه، و ارزش يه درباره علوم انسانك، در طول تاريخ آنگاه

« عـ الت»مفهـوم از زمـاد سـارا ،  و بوده اسـت. در فلسـفه بـر  ي يلكم ياز مفاه «ع الت»

جايگـاه رسـوو نيـ  او از او، افالطود  پس. رفته استبه شمار مي ي يلكم ياز مفاه يكي همواره

س ژه براسـا، به خصوص در اسالم و به ويـياد الهي. در ادن اخاصي را براي ع الت در نظر گرفته

حث بنيادين ، ع الت از مباحالبه هر  ه ممتازي برخورداراست.از جايگاني  مذهب ع ليه، ع الت 

 رود.به شمار ميع ل، در زمرة اصول دين  چنانكه ،اسالم است

راوانـي فاز ق مت  وديگر، بثث از پيشرفت ني  همواره مورد توجه ان يشمن اد بوده سوي از 

بـه ويـژه   الت و پيشـرفت، بثث از رابوة مياد عـمولباست. با توجه به اين دو  بوده برخوردار

 يني، از مباحـثبثث از رابوة ع الت و پيشرفت در دولت د .ياب ني  اهميت ميجايگاه اين بثث 

وزة حـه در كـاسـت  ين مسـالليو دشوارترترين  هيچيپترين، يپر اهميت و در نوع خود، از اصل

در يژه به و ،خياست. در طول تار مورحگر يد يهااز رشته يفلسفه اخالق و بعض ،استيفلسفه س

ن يـاجوانب  پيرامودق يو تثا يبررس يبرا يادين، تالش زير، به خصوص در مغر  زميعصر اخ

 مسالل صورت گرفته است كه به نوبة خود قابل تثسين است.

اهيم از هرچي  مفپيش الزم است  ،به منظور بررسي رابوة ع الت و پيشرفت در دولت ديني

ده ت ديني توضيح دامفاهيم پيشرفت، ع الت و دول ارتبا  رو،. از اينشناخته شودمرتبط با آنها 

شـرفت در ، رابوة عـ الت و پيسپس با توجه به كاربرد مناسب هر يك از اين واژگاد .خواه  ش 

 .گرفت دولت ديني مورد توجه قرار خواه 

 در اسالم. مفهوم و ماهيت پيشرفت 1

اربرد كـ ير، در اقتصـاد و علـوم اجتمـاعياخ يهات كه در دههمفاهيمي اسجمله از  «شرفتيپ»

و امـوري از  ي، رشـ  اقتصـاديرده است. اين واژه، عم تاً مربو  به مسالل اجتماعك ا يپ ياديز

امـا بـه  ، شـن يـيشرفت تعيتوسعه و پ يبرا ييهاها، شاخصهابت ا در اين حوزه .اين قبيل است

، بـه ير علـوم اجتمـاعين مفهـوم از مـرز اقتصـاد بـه سـايا .تر گردي ت ريج، كاربرد آد گسترده

مفهوم  يكهم اكنود ني  از اين واژه به عنواد  .ردك ا ي، سرايت پياسيسشناسي خصوص جامعه

بايـ  بـا  ،رسـ گيرد. بـه نظـر ميصورت مي ياباً همه جانبهيهاي گسترده و تار، بثثياجتماع

ف و اصوالحات بياد ش ه در اين زمينه، يرار از تعنظخود و صرف يو ارزش يركف يتوجه به مبان
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مفهـوم  يكشناختي، بلكه به عنواد ع  اقتصادي و جامعهآد هم نه تنها از بُ ،تعريفي از پيشرفت

 اراله كنيم. شناختي فلسفيانساد

 بر ايـن، ليي، از نظر تثل«شرفتيپ»گر، واژة يد يهان واژه در زباديا يهاصرف نظر از معادل

ه بـ  رو يـبا دارد كه يك راه و مسيري وجود دارد كه باي  آد را پيمود. اين پيمـوددمعنا داللت 

ير؛ د راه و مس : راه و مسير؛ پيموديآميگر به دست ين واژه، سه مفهوم ديل ايجلو باش . از تثل

 بـهري م ديگنظر بگيريم، مفهوواژه را به درستي در رو به جلو بودد در طول مسير. اگر اين سه 

، مـا در تثليـل   بـه آد خـتم شـود. بنـابراينين راه بايكه ا آي به دست مياز آنها « ماص »نام 

 ينبـر مبـا يمبتنـبينشـي و  ينش اسـالميـب درمفهوم پيشرفت، الزم است اين چهار مفهوم را 

 م.ينكخود معنا  يو ارزش يركف

وي، كـه در علـوم دنيـو  يمخـت  بـه مسـالل مـاد يانسـان يهـايژگيدر بينش اسالمي، و

 بـه ي  و توجهوالر هستنكن علوم، عم تاً، علومي سيا زيراست، ين شوداجتماعي بر آد تأكي  مي

نويـات بثـث از مع ين علـوم گـاهيـاگر هم در ا .ن ارن  بيرمادي انساد،و  ياله ي،مسالل معنو

 نيـا .ذ و رفـاه اسـتيـهمچـود لذا يبه اهـ اف مـاداصلي معووف شود، اصوالً توجه يمورح م

ي يـار و فـ اكاريات، معنويـميالً ع الت، يابن . در قلمرو زن گي مادي معنا و مفهوم ميات يمعنو

 اما بـر ست.ادنيوي  ين زن گيجش مربو  به همي، كه نتاشودميقلم اد در اين قلمرو از اموري 

اي گونـهه باست  ين معانيع، گسترده و فراتر از ايوسبسيار انساد،  ياساس بينش اسالمي، زن گ

 شـود.مي شـناختهت يانسان ير طوالنين مسيدر ا ياناوه مادي و دنيوي انساد، تنها يه زن گك

شود؛ زيرا زن گي دنيـا اي شمرده نميقابل مثاسبه  يا در ماابل آخرت، چيدن يل زن گكاساساً 

شرفت يپ صرفاً نه و -شرفت انساد يتواد پينمي است. بنابراين، نامتناه زن گي اخرويو  يمتناه

از هـر  پـيش  يـه باكـ، بلگرددبازمي يبه امور مادكه دانست  يي هايرا منثصر به چـ  ياقتصاد

ر ابعـاد دشـرفت انسـاد بايـ  يپ ي او بيـاد كـرد.وجودابعاد نسبت به انساد و تلاي خود را چي  

و اسـت، امـا ايدن يانساد مربو  بـه زنـ گ كوچكاز ابعاد  يخودش مالحظه شود؛ بعض يوجود

 .اد ابعاد استت انساد به هميتواد گفت قوام انسانيه مكدارد  يترعيو وس گستردهار يابعاد بس

براسـاس بيـنش اسـالمي،  رد.براساس ماص  نهايي انساد تعريف كباي  شرفت را يبنابراين، پ

دنيـاي مـادي وجـود نـ ارد،  ايـنا، راه و مسيري است به سمت ماص ي كه در يدن يتمام زن گ

ن يـپـس در ا (42نجـم:«.)وَأَدَّ إِلَى رَبِّـكَ الممُنتَهَـى»، رسي د به خ اون  است: ت مسيربلكه نهاي
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شود، ماصـ  نسـبي ماص  ياد ميعنواد هر چه از آد به  .وجود ن ارد ييدنياي مادي، ماص  نها

تمام اينها ما مة رسـي د بـه آد ماصـ  و هـ ف  .است ياست. اه اف و ابراض دنيوي هم نسب

 يشـرفتيت دارد. هـر پينهابيراهي كه براي نيل به آد معتا  است، ميل به و طبعاً  .نهايي است

كنـ . آد ماص  حركت مي يه به سوكباش   يشرفتي  پيگيرد، باه در آد مسير صورت ميكهم 

مثسـو   يشـرفت واقعـيابعاد، رش ي و حركتـي صـورت پـذيرد، پ برخيبنابراين، تنها اگر در 

از ابعـاد،  يدر بعضـ يني  به همين شكل است و رش  اقتصاد ياقتصاد ه رش كچناد .گرددنمي

اگر دست يـا پـاي كسـي رشـ  كنـ ، امـا سـاير اجـ ا  .ها در ب د استان ام يهمانن  رش  بعض

ان ام، متوازد و  ةه همكمتناسب با آد رش  نكنن ، اين رش ، واقعي نيست. رش  واقعي آد است 

  در همه ابعاد وجود انساد و به طور متناسـب ي، بايفت واقعشرين پيمتناسب ب رگ شون . بنابرا

 رد.يگ صورتو متوازد 

بايـ  نكـاتي را  «پيشـرفت»در تثليل مفهوم و ماهيـت براساس نگرش اسالمي حاصل آنكه، 

نكتة مهم در تعيين  .هاي ديگر متفاوت استبرخي از آنها به طور كلي با بينشكه  م نظر داشت

فـرض كـه صـاحباد  وجـود نـ ارد. بـر ين هـ فيهاي ديگر چنـبينشه در كاست  ييه ف نها

ر يتـأ  يآد را در مباحـث اجتمـاع امـاهاي ديگر، به زعم خود، ايماد هم داشـته باشـن ، بينش

اين  .دهن دهن . در نتيجه، آناد در عرصة اجتماعي، همين اه اف دنيوي را م  نظر قرار ميينم

ات نيستن ، اما در اه اف و ابعاد اجتماعي، خ ا و معنويات ير خ ا و معنوكدسته از سكوالرها، من

، بـه ايـن معنـا يات و فلسفه الهـياز اله يبخش بج فعلي،  رايجعلوم انساني  .دانن را دخيل نمي

  خ ا و معنويات را در معادالت عرصـة اجتمـاعي يمسلماد، با يكسكوالر است. اما ما به عنواد 

 يبـرا يالهي  به عنواد ما مـه و وسـيبا ياات علميتثا همهه ك م و معتا  باشيميريدر نظر بگ

ايـن آفريـ   ي. ما معتا يم كه خ اون  انساد را برادر نظر گرفته شود يي د به آد ه ف نهايرس

ن يـاستفاده كن . در انسـاد و در ا ي د به آد ه ف اعليرس يهاي اين دنيا براتا از تمام ظرفيت

تنها بـراي رسـي د بـه آد  ،ها و مواهبنعمت همه ها باي  ازسادان .وجود ن ارد ي  لغويعالم، چ

با آد ه ف نهايي داشته باش ،  يها، تضاداگر استفاده از برخي نعمت .ه ف نهايي استفاده كنن 

 .جه نباش ، هـيچ ارزشـي نـ ارديه منتج به نتك ياتي نخواه  داشت؛ چرا كه ما مهيچ مولوبيه

توانـ  ارزشـمن  قلمـ اد يها و مواهب، در جهـت آد هـ ف باشـ ، ماما اگر استفاده از آد نعمت

كـه  ،مال انسـادكت رو به جلو و رو به كشرفت به اعتااد ما عبارت است از حرين، پيگردد. بنابرا

 انساد، به طور متوازد و متناسب باش . يمشتمل بر تمام ابعاد وجود
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 در اسالم. مفهوم و ماهيت عدالت 2

ترين مفهوم، مفهوم ع الت اسـت، بـه ، روشن«دولت ديني»و « پيشرفت»، «ع الت»مياد مفاهيم از 

يـ  تعريـف ن طوري كه بنا به ادعاي برخي، اين مفهوم نه تنها احتياجي به تعريف ن ارد، بلكـه امكـاد

تواد يافت. اما ايـن مفهـوم، روشنتر نميبراي آد وجود ن ارد؛ چود براي توضيح اين مفهوم، مفهومي 

 .آنها عبور كردتواد از ني  هست كه به دشواري مي هاييام وضوحش، داراي پيچي گيبا تم

بختانـه، ولـي خوش 1اسـت.« داد»ه در زباد فارسـي معـادل آد كاست  ياي عربواژه« ع ل»

ه اگـر بخـواهيم داد و كـسـت، بلين« داد»ناآشناتر از واژة  يدر فارس «ع الت»و  «ع ل»هاي واژه

 واژه ياگـر بـه مـوارد اسـتعمال لغـو 2.كنـيممعنـا « عـ ل»آد را بـه  م، باي ينكرا معنا  يدادگر

. متعـادل گوينـ در حالت  را ءشي يكاز  ، يك جفتمعناي اين واژهريشة دقت شود، « ع الت»

جفـت را دارنـ  و بـين آد دو لنگـه، ارتبـا   يكم دو لنگه از كه حك ي يدو چ به عبارت ديگر،

اگـر در  . ايـن شـيءگيرنـ  اي كه همواره با هم مورد ماايسه قـرارگونهتنگاتنگي برقرار باش  به

ن يـا .شودي ل مثاق منگه بر ديگري ترجيح پي ا نكن ، عاز دو ل يكچ يه هكرد يقرار گ يحالت

قـرار داده  يبكمر يه روكبار يك ههرگاه دو لنگ رو،. از اينگرفته ش ه استوام  جانيعِ ل از هم

تر سـنگين يكـياي نيست كه گونهن دو لنگه با هم متعادلن ؛ يعني بهيش  كه اش ، گفته ميمي

ه در زباد تجار و بير آنها استفاده كهم « عَ ل»باش  و فشار بيشتري وارد كن . استفاده از كلمة 

عَـ لِ  يـكاست؛ زيرا به همين لثاظ بوده  رفت،ار ميش  و به عنواد يك واح  سنجش به كمي

 3دادن .مي استر و يا حيواد ديگري قرار يه بر روكبود  يبار، لنگة بار

 يثـيشـون ، ترجيسه ميه با هم مااك ياپس اين واژه، در اصل، به اين معناست كه دو لنگه

نباش . يكي از لوازم چنين معنايي اين اسـت كـه بـين آنهـا مسـاوات  يگري ام بر دكچيه يبرا

، مفهوم مساوات نخوابي ه باش ؛ چرا كـه «ع الت»برقرار باش . البته ممكن است در اصل مفهوم 

مفهـوم  يـكحـال آنكـه عـ الت  رود.به كار ميات ياضياست كه در ر يمكمفهوم  يكمساوات 

 يگـريتر از دني ام سنگكچ ي  با هم ماايسه گردن  و ه، هرگاه دو چيحالدر هر  .ستين ياضير

رو، از ايـنتوان  منشأ انت اع مفهوم مسـاوات شـود. نباش  و بر ديگري بالب نگردد، همين امر مي

اين به جهت در نظر گرفتن  .نن كيو مساوات ترجمه م يدر بسياري از موارد، ع الت را به برابر

عـ الت، بـه خصـوص در مـوارد مثسـوس، مترتـب  ياجرا ه در برخي موارد، دركاست  يلوازم

شه در مثسوسات دارد و بع ، از مثسوسات فراتر رفته، به امـوري يم ريشود. طبعاً تمام مفاهيم



 1389بهار و تابستان ، اول، شماره دوم، سال  / 10

در ظرف اجتماع وجود دارد كـه ريشـه  يم اعتباريسلسله مفاه يكشود. يم داده ميتعم يمعنو

در  يشـ يـكه در كـ ياي مياد دو حالتسهيدر مثسوسات دارد. زماني كه در ظرف اجتماع، ماا

شود، انجام پذيرد و در نتيجه، يكي از دو حالت بر ديگري بلبه نيابـ ، عـ الت در ينظر گرفته م

ار رفتـه كـبه  ياجتماع يعرصة اجتماع تثاق يافته است. در اينجا مفهوم ع الت در امور اعتبار

، ي، آد مفهـوم برابـر«حـق  حاـه يل ذكـ ءإعوـا»شود: است. وقتي در تعريف ع الت گفته مي

، و در نتيجه استثااقي برخوردار ياز حا يسكاست كه ن صورت ينجا به ايمساوات و تعادل در ا

شخ  ديگر، مكلف است تا آد حق  .او  ابت است يه براكاعتباري است  ين حق، امرياست و ا

قش را دارد، تـوازد وجـود ه او اسـتثااكـشود با آنچـه ين . اگر مياد آنچه عوا مكرا به او عوا 

شـود، بـا آنچـه داده مي ن شـخ يـ. اما اگر آنچه كه به اخواه  ش ع الت مثاق  داشته باش ،

تر نيلنگه )كه هماد لنگة حق اوست( سنگ يكنكن ، در اين صورت،  ياستثااقش را دارد، برابر

، بـه ياجتمـاع يم اعتبـاريا در مفـاهيـگو شود؛ در اين صورت، ع الت مثاق نگردي ه است.يم

 ن جهت از ع الت در آد لثاظ ش ه است.يشود، ايخصوص در آنجا كه مربو  به حاوق م

ة معـروف يطبق نظر ،نظير اخالق هم مورح ش ه است ،گريد علوم انسانيمفهوم ع الت، در 

ط ين افرا  و تفـرياعت ال ب ين ع ل، به معنيها ع ل است و اارزش كدر اخالق، مال ييارسوو

ه در مورد واژة ع الت مورح گردي ، وجود دارد؛ زيرا در اينجـا ك يتيييدر اينجا هم آد ح 4 است.

شود و سنگيني يا ع م سنگيني در يكي از دو طرف مـورد سـنجش يسه مين مااين طرفيهم ب

تر شـود، جانـب تر شود، جانب افرا  است و اگر سـبكگيرد. اگر يكي از طرفين سنگينقرار مي

ن دو اگر در حالت اعت ال قرار داشته باشن ، عـ الت مثاـق گرديـ ه اسـت. از يط است و ايتفر

به خود گرفـت و تبـ يل بـه اصـل و  يل خاصكن مفهوم شيكه در مباحث ارزشي، ااست اينجا 

ط ين افرا  و تفـريبر اين اساس، اين مفهوم به عنواد اعت ال ب .گردي  ياخالق يهااساس ارزش

 مورح گردي . يلت اخالقيفض كدر تمام قوا و به عنواد مال

لة برابـر بـودد دو لنگـه و در حـ  اعتـ ال بـودد ئشود كه آد مسـمشاه ه مي ني اينجا  در

ن مفهوم ارسوويي از عـ الت، ياما ا .ن ترازو، همچناد در مفهوم ع الت لثاظ گردي ه استيشاه

، «عـ ل»آد، در ماابـل  ين ارد. در بثث از ع الت به مفهـوم اجتمـاع يبه ع الت اجتماع يربو

ل قـرار يـا رذايط يرد، اما در مفهوم ارسوويي، در ماابل ع ل، افرا  و تفريگيقرار م« ظلم»واژة 

هـم،  يبردن  و در مسالل الهـ اتين اعتبارين مفاهيم را فراتر از ح  ايود ايالهرو، از اينرد يگيم
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 يهاحتـي در برخـي فرقـه . از صفات خ اون  متعال موـرح سـاختن يع الت را به عنواد صفت

ن صفت خ اون ، ع الت شمرده ش ه است. البتـه در فرهنـ  يترن و معروفيترت، ب رگيثيمس

... يگر همچـود رحمـاد، رحـيم، خـالق وما معتا يم بسياري از صفات د .ما چنين نيست ينيد

 تر از آد صفت است.وجود دارد كه معروف

 ات ويـه اول از مثسوسـات بـه اعتباركـاسـت  م مفهـوم عـ التيت تعمين نهايبه هرحال، ا

  الت بـهعنه  ،شود. در بثث كنوني ع التيات توسعه داده ميماد يات به ماوراياز اعتبار ،سپس

ه بـا ع الت بلكه در اينج ،است ياخالقي و نه به معناي اله يخال ، نه به معنا يلغو يآد معنا

 مورح است. ي آدو حاوق يمفهوم اجتماع

تـواد بـه چنـ  ع الت، مي يدر مفهوم لغو ،تواد به اين مولب رسي  كهگذشت مياز آنچه 

آد معاني، و حتي معاني متضاد با يك يگر، به آد ماده بازگشت همه رد كه بازگشت كمعنا اشاره 

امالً كـيعنـي معـاني آد  .اسـت يلفظ كمشترشبيه ، «ع الت»دارد. در اصوالح ني ، معاني واژة 

به عنواد نمونـه، مـا  رد.ك ا ين آد معاني پيب كيتواد جهت مشتريحمت ممتفاوت است و به ز

ن است كه در يوكع  تدر بُ يكيم؛ يدهمي در فرهن  خود، ع الت را در چن  بُع ، به خ ا نسبت

نش خود، ع الت را رعايت كرده است. در اينجا عـ الت يشود خ اون  متعال در آفرآنجا گفته مي

اسـت  يبلكه مفهـوم خاصـ ،«حق حاه يل ذكاعواء » يمعنا ت و نه بهمساوات اس نه به معناي

 ايبـه گونـهخ اونـ  عـالم را  يعنـيگـردد؛ يم مت و نظام احسن بركله حئر آد به مسيكه تفس

ن  كـه در مجمـوع، هسـتمـرتبط آد آنچناد به هم  يپازل، اج ا يكه به صورت ك ه است يآفر

اينجا مفهوم ع الت بـه معنـاي مسـاوات نيسـت؛ چـرا كـه آورد. در مي ن نظام را به وجوديبهتر

ن عـالم يـبودنـ ، خلاـت ا يستن  و اساساً اگر مساوين يب يهي است مخلوقات همه با هم مساو

ا يها همه مرد اگر انساد .آد استهاي ن عالم به تفاوتيو كمال ا ييبايزيرا ز ؛ردكنمي  ايمعنا پ

يافـت. همچنـين بودن ، ديگر كمال انسـاد تثاـق نمي ا همه زشتيبا يهمه زد بودن  يا همه ز

قبـل از  يچ موجـوديه نيست؛ چرا كه« حق  حاه يل ذكاعواء »واژة ع الت در اينجا به مفهوم 

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْْ »داشته باش :  يست تا حاين ي ي ه شود، چيه آفركنيا

ه خ اون  كنيه بع  از اكن ارد، مگر آن يبر خ اون  حا يچ مخلوقيه (.1انساد:)«ايَكُن شَيْئًا مَّذْكُورً

در  ي يـهـر چ يعني ،نشيبنابراين، ع الت خ ا در آفر او قرار ده . يبرا ي ، خود، حاياو را آفر

گر و مجموعـاً نسـبت ي  ديچ  ام از آنها نسبت بهكهر  يخودش را دارد و جا ينظام احسن، جا
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در اين زمينـه  يگريس دك .نش خود خ استيشود. اين ع الت، ناشي از آفريم ه يل سنجكبه 

بـاً بـا ي، تارآد ينيوكتواد دريافت كه ع الت در مفهوم تن اده است. از آنچه گذشت، مي يطرح

 است. مرادفمت كح

اسـت  اين همـاد .دارد كه مربو  به امور تشريعي استهم  يگريد يمعنا «ع الت»اما واژة 

ع  مورح بع است. ع الت خ اون  در امور تشريعي ني  در چن ين يربرد عرفي بيشتر شاه در كاك

ال »ده اسـت: موجودي بيش از توانش تكليفي را تعيين نكـرچ يآنكه خ اون  به ه ييك :گرددمي

 عش تكليف تعيـين گرديـ هس در ح  وسكهر  يبرا (. پس286باره:)«يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِالَّ وُسْعَهَا

گردي . به عبارت ديگـر، بايـ  كرد، از ع الت خارج ميمي« واقيما ال »اگر خ اون  تكليف  .است

گردد، وجـود داشـته يع مياو قانود تشر يه براك يسكت آد يع قانود و ظرفيمياد تشر يتناسب

كن  كه براي هـر اقتضا مي« موضعه يل شئ فكوضع »نجا يتواد گفت در ايمعنا م يكباش . به 

 تشريع گردد.او قانود متناسب با ظرفيت  كس،

ها انساد ع الت در معناي دوم تشريعيِ خود، بيانگر اين است كه تكاليفي كه خ اون  متوجه

ر ف ديـلكت كمـال يعنيست؛ ي  هم نيآمضينها نيست، بلكه تبعسازد، نه تنها خارج از وسع آمي

ه كـ يسـك يچنين نيست كه خ اون  برا .گرددف متوجه او مييلكس وجود داشته باش ، تكهر 

كليـف ترا دارد، از آد  كه همـاد مـالك يگريس دكن  و كرا وضع  يفيلكدارد، ت يفيلكت كمال

 معاف دارد.

ن يـيشـود، در ماـام تعكه به خ اونـ  انتسـا  داده مي ،معناي ديگر ع الت در عالم تشريع

رد فـناسب بـا آد عملـي اسـت كـه فر از سوي خ اون  متكيا ي وا   ي وا  و عاا  است. اعوا

شـود، امـا يامت ظـاهر ميه عم تاً در قكاست  ياله ده . اين نمونه هم، از مظاهر ع لانجام مي

گردد. پس، ع الت مفهومي اسـت كـه از فعـل عالم هم مثاق ميآد در همين  يهااز نمونه يبعض

ردي، گردد. اما در هر موطالق ميتكويني تا افعال تشريعي خ اون  و اعواي  وا  و عاا  از سوي او ا

كم در تكوين و تشريع، باي  دو مفهوم مختلف را بـراي آد در نظـر گرفـت. و بـا يـك تعريـف و دست

 تواد گفت كه خ اون  هم در تكوين و هم در تشـريع عـادل اسـت. پـس در ابعـاد مختلفـينمي

ما آنچه اهميـت بيشـتري . ارداون   ابت كبراي خ  كماليتواد ع الت را به عنواد يك صفت مي

 رود؟ياين است كه ع الت به عنواد يك ارزش در مورد انساد به چه مفهومي به كار م ،دارد
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ن يده ، ع الت به معناي اعتـ ال بـه ارسوو از ع الت اراله ميك يفيگفته ش  كه طبق تعر

 اسـت. يتسـاور از يـو ب« حق حاه يل ذكاعواء »ر از يع الت، بدر اينجا ط است. يافرا  و تفر

ط مياد آد و به دنبال ح  وس نمودط را فرض يباي  دو طرف افرا  و تفراين است كه بلكه مراد 

گردد. در اين مفهوم از ع الت، ديگر صثبت بر سر ايـن صورت، ع الت مثاق ميبود. در اين دو 

 ي يـشود كـه چينيست كه حق، به آد كس كه صاحب حق است داده شود، بلكه فاط فرض م

ته شود،   شود و ح  وسط گرفيوش پرهياگر از طرف افرا  و تفر .ط دارديطرف افرا  و تفر دو

. اصي است كه با اعت ال سازگار اسـتمفهوم خ گردد. پس، ع الت در اين بع ،ع الت مثاق مي

ساد داراي مفهوم يك ،ريشه هستن ، اما اين دو واژه در عرفالبته هرچن  كه ع الت و اعت ال هم

وـرح اگر اين مفهوم ع الت با مفهـوم عـ التي كـه در مـورد خ اونـ  در عـالم تكـوين منيست. 

يـابيم در مي ود،شـو يا با ساير مفاهيم ع الت، كه در مورد خ اون  كاربرد دارد، ماايسه  شودمي

ير ك احـ .ن آنها در نظر گرفتيب يتواد جامعمي كه اين معنا، معناي ديگري است كه به زحمت

گـر يد يبـه معنـا معنا يكم وجود دارد كه منشأ انتاال از ين مفاهين ايت تناسبي بتواد گفمي

 شود.يم

س بـه كـ، ع الت آد است كه به هر «حق حاه يل ذكاعواء »ع الت به معناي براساس اما 

هماد مي اني داده شود كه حق اوست و نه كمتر. الزمة چنين امـري ايـن اسـت كـه بـا كسـي 

وجود دارد كه باي   «نن ة حقكاعواء »و يك  «حقذي»د. در اينجا يك آمي  برخورد نشوضيتبع

اي برقرار باش . مفروض اين است كه قبالً حاي  ابت ش ه باش . تعريف اخيـر مياد آد دو، رابوه

است  ي يآد چ»: شودگفته مي «حق»از ع الت، بازگشت به يك توتولوژي دارد؛ زيرا در تعريف 

« اعواي حـق بـه ذي حـق»شود: در تعريف ع الت هم گفته مي«. حق داده شود ي  به ذيه باك

هماد چي ي است كه باي  به ذي حـق  ،. پس حقداده شودآنچه كه باي  به كسي ب هن ، يعني 

پس بازگشت ايـن  به او ب هن . و باي  كه حقِ ذي حق است آد چي ي استب هن  و ع الت هم 

است و  يهيب  «ع الت»شود كه مفهوم وژي است. لذا گفته ميتعريف از ع الت به يك نوع توتول

در عمـل  ييارآكچ ين مفهوم از ع الت است كه هيا رو،از اينتر چي ي وجود ن ارد. از آد ب يهي

  بـه او ب هنـ . ايـن يچه چي ي است كه با يسكتواد دريافت كه حق هر از آد نمي ؛ زيران ارد

حـق شود، ولي اينكـه ق هر كس داده ش ، ع الت مثاق ميدارد كه اگر حمفهوم فاط بياد مي

اي را مالحظه كـرد شود كه در اينجا باي  مبانيجا شروع ميهر كس چيست، اختالفات از همين

 گردد.كه براساس آد، حق افراد مشخ  مي
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ــكدر  ــاي  ي ــرايوســمعن ــ ا حــق را ب ــ  ابت ــات  يع، باي ــكخــ ا ا ب ــاين ــق فرم ش يم و طب

اصـل همـه حاـوق، حـق  6در رسالة حاوق، نيالعاب نيو امام ز 5البالبههجدر ن نيرالمؤمنيام

. اين اصل، يك اصـل آي دست ميبهاز همين حق است كه ساير حاوق براي مخلوقات  .اهلل است

ر يرسـ  در سـابعي  به نظر مي .است ياسالم يهاارزش ةم و متان در فلسفكارساز، مثكار يبس

ه حـق كـ كرد يابيشهياگر بتواد به خوبي ر ن ش ه باش .ييدرست تباين مفهوم ، ياتب فلسفكم

در ايـن    حـق ب هـ ،يشود و چه كسي بامي چه كسي  ابت يشود، برامي  ايجا پكست، از يچ

س صـاحب حـق كـچ يحـق ن هـ ، هـ يسـكتا خ ا بـه  صورت، به اين ناوه خواهيم رسي  كه

ن يـعـ الت ا :شـودال، هرگاه گفتـه مياصل و اساس تمام حاوق، حق اوست. به هرح .شودينم

 ابت شـ ه  ييه قبالً اين حق، از جاك  مفروض بگيريم يرا به او ب هن ، با يسكه حق هر كاست 

ا يـه بـا بـ اهت عاـل كـاز حاوق وجود دارد  ياريگردد، بساست. اما اينكه چگونه حق  ابت مي

مشاه ه كن  كه كارگري با زحمت  عاقلي، اگر شود. به عنواد نمونه، هريب به ب اهت  ابت ميقر

و تالش خود، لامة ناني به دسـت آورده و كسـي بخواهـ  آد را از چنـ  او بـه در آورد، حكـم 

 ي، لامـه نـانيميتي كودكن حركت، حركتي ظالمانه است. يا اگر كسي بخواه  از يكن  كه امي

سـت. امـا اينكـه دقياـاً حـق برد كه او رفتاري ظالمانه داشته ارد، هر عاقلي پي مييرا به زور بگ

آيـ . بسـيارن  به اين آساني بـه دسـت نمي ؟ستيشود و منشأ حق چين مييست، چگونه تعيچ

  عادالنه باش ، ولي وقتي از آنـاد سـؤال يرسن  كه حق باكساني كه در نهايت به اين نتيجه مي

ايـن يـك «. ددرا بـه او دا يسـكحق هر » :دهن مي پاسخست، يشود كه اين حقِ عادالنه چمي

 تعريفِ مبتال به دور است.

اسـت؛ « ع الت اجتمـاعي»آد ع التي كه مورد بثث ما در اين نوشتار است،  باي  يادآور ش 

مفهـوم عـ الت اسـت كـه معمـوالً فالسـفه  ترينروشنمفهومي كه براي ما كارساز است، هماد 

«. حـق حاـه يل ذكعواء ا»آد تأكي  دارن  و آد عبارت است از:  ياست روياخالق، حاوق و س

، بلكـه تعيين كردتواد حاوق را نمي« ع الت»پذيرن  كه از مفهوم البته اين دسته از فالسفه مي

ن شود. ع الت در امور اجتماعي، خـود داراي چنـ ين مرحلـه ييتع يگريد ي  از جاهايحاوق با

يعنـي همـاد عناصـر  ،ن و ماررات اجتمـاعي عادالنـه باشـ يه قوانكن است يمرحله ا يك :است

تـواد چنـ  ت شود. در اينجـا ميي  رعاين باياز طرف يكيا رجثاد يط يافرا  و تفر يتوازد و نف

تـاً بـه حـق و يآد است كه در اجتماع، ماررات نها : يكيجهت را براي رعايت ع الت لثاظ نمود

ماابـل آد  شـود، دريقـرار داده م يحاـ يسك يدر ظرف اجتماع، اگر برا يعنيف برگردد؛ يلكت
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شود، در ماابـل يدر نظر گرفته م يسك يبرا يفيلكا هر تيهم باي  وجود داشته باش  و  يفيلكت

ع و يف رعايت گردد، ع الت در تشريلكن حق و تيتعادل و توازد ب اگر  لثاظ شود. يبا يآد، حا

 گردد.مثاق مي يقانونگذار

جود آمـ  مياد دو نفر به و يتالف. اگر اخاستدر مرحلة ديگر، ع الت در ماام قضاوت مورح 

ه كـن اسـت يـم بـه عـ ل نمايـ . در اينجـا مفـروض اكباي  ح يانجام گرفت، قاض ياو مشاجره

د بر مـوار براساس آد قضاوت كن . در واقع، قاضي ماررات  ابت را يمارراتي وجود دارد كه قاض

را  يسـكق حـا تعمـ اً يـنـ  كاشـتباه  ين است گاهي قاضكنجا مميده . در اخاص توبيق مي

اـاً يرا دق ماـررات يه قاضـكـ يولي در صورت شود.مي ه انگارد؛ در اين صورت، ظلم مثاق يناد

 اي قـانودن، قضاوت به ع ل است. مرحلة بع ، تثاق ع الت در مرحلة إعمال و اجري، ااجرا كن 

 اً اجـرااـي، دقه است. در اينجا باي  آنچه كه قاضـي حكـم نمـودهيمجر ةاست كه معموالً شأد قو

 شود.

عنـاي مدر اينجا سه مرحله براي ع الت وجود دارد كه باي  در هـر مرحلـه بـه  ،حاصل آنكه

ايي اسـت كه ما از ع الت در نظر داريم، هماد معنـ يع الت توجه داشت. در اين مراحل، مفهوم

 رود.يار مكبه  يكه در علوم اجتماعي و مسالل حاوق

 . مفهوم و ماهيت دولت ديني3

ز دولـت امراد اين است كه هر چن  تعاريف مختلفي از دولت ديني اراله گردي ه است، اما فرض 

ياده پ يار آم ه است و متص كبر سر ينيد يهاه براساس ارزشكاست  يديني، آد نهاد اجتماع

 يهـاجامعـه در چـارچو  ارزش يـكهاي ديني در جامعه و مثاق ساختن اه اف كردد ارزش

اسـالمي در  كردد احكامدولت مشروعي است كه درص د پياده  ،س دولت دينيباش . پمي ينيد

 جامعه است.

 . عدالت و وظايف دولت ديني4

ه ود و گفتـع الت در نظر گرفته ش ياگر از مياد تعاريفي كه از ع الت گردي ، هماد مفهوم دور

 ج يـ ي بـه دسـته حق مردم را به آنها ب ه ، مولـب كن است يا ينيفه دولت ديشود كه وظ

 ا بات يبرا ،د. بنابرايند كه حق مردم چيست كه باي  به آنها داده شوشوآي  و مشخ  نمينمي

لت اساساً دو اين سؤال را بيابيم كه پاسخم، باي  ينكه به مفهوم ع الت حمل كنيحاوق، قبل از ا

 دارد؟اي بر دوش آد چيست و چه وظيفه ي، فلسفه وجودآم هبه چه منظور بر سر كار 
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ق ه موـابكـ يمارراتـ ،اول آنكـه :فلسفة وجود دولت اين است كه متكفل چن ين امر گـردد

انـات كماه در جامعـه وجـود دارد )اعـم از كـ ياناتكام ،دوم آنكه .ن كمصالح جامعه است، وضع 

د كه ناد باز گذارن  و راه استفاده از آد را براي آكع ين مردم توزيب يا( به گونهيسبكا ي يعيطب

انـات كر استفاده از امد يضيتبع و من  شودس به ان ازه استع اد و توانش بتوان  از آنها بهرهكهر 

 وه، معـادد وكـ ا،يـمانن  در يعيانات طبكوجود ن اشته باش . باي  تمام افراد جامعه بتوانن  از ام

صـي گونه نباش  كه اين امكانات در اختيار كس، طايفه يـا گـروه خااين .من  شون اميال آد بهره

يرنـ . در افراد بتوانن  از اين مواهب بهره گ همهاي فراهم گردد كه گونهباش ، بلكه زمينه باي  به

لـت گيري از اين امكانات را ن اشت، ديگـر دواين صورت، اگر كسي تنبلي كرد و يا استع اد بهره

ن يـاز ا ياد بهـره بـرداركـنا  از آد فرد است. تنها دولت موظـف اسـت امرا ؛ زيماصر نيست

 ساد فراهم نماي .يكهمه  يانات را براكام

جامعـه را تـأمين كنـ ، بـه خصـوص آد  يمـاد يازهاييكي از وظايف دولت اين است كه ن

ه ك  يآيم شيپ يگاهي مسالل يا . در هر جامعهيآينم نيازهايي كه تأمين آنها از دست افراد بر

، ياامعـهجدار آنها گردن . به عنواد نمونه، در هر توانن  عه هنمي ييافراد يا گروه خاصي، به تنها

ه كـود دارن  اني وجكودكنن  و يا كن يخود را تأم يتوانن  زن گيافراد معلولي وجود دارن  كه نم

 عالجـهخـود، از عهـ ة من  و يا بيماراني هستن  كه مرض سختي دارن  و هستسرپرست  من نياز

دفـاع شـود و فـرد يـا گـروه  ، تجاوزي صورت گرفته كه باي  از آديآين  ويا به كشوربرنمي آد

 يت كنـ  وبلكه باي  م يري إعمال مـ ير ،متعين نيست ادخاصي ني  براي دفاع در برابر متجاوز

م وهـا فـراهنير يبـرا ات يـانات و تجهكام ،افراد را به جبهه فرست ، ه ينة جن  را تأمين نماي 

ا شور حاصـل شـود. همـين وظيفـة تـأمين امنيـت رك يت براين  تا دفاع صورت پذيرد و امنك

كشـور  ها در عرصة داخلي هم دارن  و موظفن  تـ ابيري بيان يشـن  تـا نظـم و امنيـت درتدول

 پاي ار باش .

ه رشـ  نـيه زمكـن اسـت يـگر هـم دارد و آد ايفه ديوظ يك، دولت ينش اسالميبراساس ب

ن . اين ه ف، ه ف اصلي است و ساير اه اف ما مه بـراي نيـل بـه كها را فراهم انساد يمعنو

افـراد را، هـر چـه  يمعنـو يدر جامعة اسالمي باي  دولت سعي كن  استع ادها اين ه ف است.

دولت اسالمي موظف است با فراهم نمودد امكانـات  ،رسان . در حاياتبت يشتر و بهتر، به فعليب

نالـل گردنـ . براسـاس  يماالت معنـوكن ين مردم به بهتريشترياي فراهم نماي  تا بم، زمينهالز
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ادامـه  يبلكـه خـوردد بـرا ، ه نش ه اسـتيخوردد آفر يبينش اسالمي، انساد به هيچ وجه برا

ن منظـور يـبااي نسل بشـر هـم بـه ا براي بااي نسل بشر، فردادامة حيات  .است او الزم اتيح

كه هماد ماـام قـر  الهـي اسـت،  ،مالكار خويش، به يبا دست خود و به اخت هاه انسادكاست 

ايـن  اين است كه زمينة فعليت يافتن اين امر را فراهم نمايـ . ي . وجود دولت هم براندست ياب

والر، مغفـول كگر، به خصوص فلسـفة سـيسياسي موجود د يهاهماد چي ي است كه در فلسفه

 موـرح گرديـ  و 8و ارسـوو 7توسـط افالطـود كـهاي نكتـه ،باسـتادوناد ة يمان ه است. در فلسف

مـال و كنـة ي  زميـاين بود كه دولـت با ،به خوبي آد را پروران  يدر دوراد اسالم 9يسپس فاراب

ت و فضـايل اخالقـي يـمال و سعادت حاياي انساد ب ود معنوك .ن كها را فراهم سعادت انساد

 يل اخالقـيو فضـا يامـل معنـوكه در جهـت تكـت ن اسيفه دولت ايوظ ،پس .شوديحاصل نم

در  امان . هرچن  كه اين دسته از ان يشمن اد به اين مسالل توجه داشتن ، كها هم تالش انساد

ها فراموش گرديـ  و بـه نـ رت، كسـي در ايـن زمينـه سـخني ته، اين حرفيدوره م رن ةفلسف

 گوي .مي

حال كه وظايف دولت مشخ  گردي ، اگر دولت به اين وظـايف خـود عمـل كنـ ، در ايـن 

 يذل كـاعواء »يا « موضعه يء فيل شكوضع »صورت مص اقي از ع الت را كه عبارت است از: 

تـواد تثـت مفهـوم عـ الت، بـه كل وظايف دولـت را مي ،، مثاق ساخته است. پس«حق حاه

ه در حـوزه كـ يليضـاتمـام ف تواد گفت كـهمي ،عبارت ديگر به معنايي كه ذكر گردي ، جا داد.

 فيل وظـاكـ بنـابراين،  ه شـ ه اسـت.يـن معنا از ع الت گنجانيشود، در همياست مورح ميس

و  س را به او ب هـ كدولت موظف است حق هر  يعني ؛شوديدر ع الت خالصه م يدولت اسالم

منيـت در تأمين ا ين سعينفسِ هم دد.ن گريت و رفاهشاد تأمياز حاوق مردم اين است كه امن

هر زمـاد  رو،ين. از ان امور را از دولت بخواهن يمردم حق دارن  ا ؛ زيراو رفاه مردم، ع الت است

ه ايـن ب الت را كه آنها را دولت در اختيار مردم قرار داد، ع الت مثاق گردي ه است. البته اگر ع

ه كـتواد ادعا كـرد ض ب انيم، در آد صورت نمييعرفع تب يبلكه آد را فاط به معن ،معنا نگيريم

 ع الت است. ي، اجرايفة دولت اسالميتنها وظ

 . رابطة پيشرفت و عدالت در دولت اسالمي5

ن يبگيريم و توجه داشته باشيم كـه تـأمدر نظر  معناي عام اداگر در اين بثث، ع الت را به هم

در تـأمين  ييعني هـم، سـع؛ ذو مراتب است يماالت انساد، امركدر  يبشر و سع يهايازمن ين
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وظايف دولـت  همهذو مراتب است، در اين صورت، برآين   ،ماالتكهاي بشر و هم آد نيازمن ي

امـا «. مـاالتكن يها بـه بهتـرن انسـاديشـتري د بيدر رس يسع» :اسالمي عبارت خواه  بود از

شـود؟ اي را شامل ميمث ودهدر اينجا چه « نيشتريب» ،گردد اين است كهسؤالي كه مورح مي

، در يـك «نيشـتريب»زماني ممكـن اسـت  :پاسخ اين است كه اين امر تابع شرايط مختلف است

كـه واقعـاً بـه آد « بيشتري»ود نفر باش . حتي ممكن است آد يليم 7وني، يليم 70جامعة ميالً 

فه نسبت يست كه وظآد اين ني يمعنا ين ، ولكه ار نفر هم تجاوز ن 7رسن ، از يم ييمال نهاك

هم وجود دارد كـه تكليـف نسـبت بـه آنـاد  يترمصاديق نازل زيراگراد ساقط ش ه است؛ يبه د

هـم  افـراد ريماالت دست يافتن ، ساكن يه ار نفر به باالتر 7اگر آد  ، براي ميالگرددساقط نمي

 مال برسن .توانن  به مرتبه نازله كميه كهستن   ييهاينيشتريب

فت، شريپ است.« نيبهتر»و هم توجه به « نيشتريب»دولت اسالمي هم توجه به فة يوظ ،پس

ا يـرفت را شيشود؛ چرا كه ما پمي ن ماوله واقعي، در هميو چه در امور معنو يچه در امور ماد

ز ه فراتـر اكـم يريـگيم ي در نظـرعـام اجتمـاع يمعنـا يكا به يم يسنجيم يمك يارهايبا مع

و  يعنـو، مي، اخالقيشرفت فرهنگينهاست و شامل پيو اميال ا يماعو اجت ياقتصاد يهاتيمك

شـ  ه در بثث رك ييهابا آد شاخ  شود. حتي در اقتصاد هم ما پيشرفت را تنهايهم م يروح

تـك را نسبت به  بلكه پيشرفت ،سنجيمنمي يهمچود درآم  سرانه مل ،كنن و توسعه مورح مي

ن ين افـراد بـه بهتـريشـترييـ  بطور كـه گفتـه شـ ، باهمـاد ؛ زيـراميهم باي  بسنج تك افراد

 ماالتشاد برسن .ك

 درصـ  7شـوري داراي رشـ  سـاالنة كاگر اقتصادداناد آمار دهنـ  كـه بـر فـرض  ،نيبنابرا

به دسـت ه در نتيجة آد ك يااف وده يهابوده، اما در عمل، منافع حاصل از اين رش  و آد ارزش

 تـواد ادعـا كـرد كـها مييـمردم قرار گرفـت، در ايـن صـورت، آ درص  5ار ياست، در اخت آم ه

 ه ايـن سـؤال براسـاس تعـاريفي كـه ازپاسـخ بـ !شـرفت دسـت يافتـه اسـت؟ياين كشور بـه پ

ن يشـتريا بيـجامعه، هم همة افراد  يشرفت واقعيپيشرفت ش ه است، متفاوت است. اگر ما در پ

م تـا يتوسـعه بـ ه يماالت مادكا نسبت به ماالت ركم و هم مفهوم يريرا در نظر بگ افراد مع ل

بـر دولـت ني  گردد، در اين صورت، حـق مـردم  يو اله ي، معنوي، فرهنگيماالت اخالقكشامل 

تالش خود را در ايـن جهـت  همهدولت در صورتي كه  .است كه در تمام اين موارد، تالش نماي 

شـبرد يدر پ يبنـابراين، سـعن هماد ع الت است. يصورت ده ، پس حق مردم را داده است و ا
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بـا  يق ع الت خواه  بود و هيچ تضـادياز مصاد يكيشرفت، خود، ي د جامعه به پيجامعه و رس

 مفهوم ع الت ن ارد.

مكن اسـت مشرفت قرار گيرد؟ پاسخ اين است كه ياما آيا امكاد دارد كه ع الت در تضاد با پ

ت شـرفيآد، پ ه اجـرا گـذارد كـه در نتيجـةرا در جامعه بـ يادر نگاه اقتصاد خُرد، دولتي برنامه

 يرشـ  ياقتصـاد يهـاب ميبت داشته باش ، امـا بهرهيو اميال آنها، ضر ي، صنعتيورا، فنيعلم

ها، هيز سـرماان مـردم يشتريب داشته باش . در واقع، در اينجا يهم رش  منف ياناً گاهيا احين  كن

امـا آد  .لثـاظ گرديـ ه اسـت يت فـرديـمكننـ  و كشـور اسـتفاده ميكانـات كو ام يموجود

ن الد در نظر گرفته شـ ه اسـت، تثاـق نيافتـه اسـت. در ايـكه در رش  اقتصاد ك ييهاشاخ 

  يـچ چـرا كـه در عـ الت بايـ  دو :شوديشرفت و ع الت، تفاوت و تضاد ايجاد مين پيصورت، ب

« نيشـتريب»ن يماالت مولو . اگر اكن ين افراد جامعه و ديگري، بهتريشتري، بيكيلثاظ شود؛ 

من  شـون ، رهبه يماالت مادكن افراد جامعه از يشتريه بكنيا ين  و براك ا يتضاد پ« نيبهتر»با 

ن ش ياب ، در ايـاهك يجه، درآم  سرانة مليم شود و در نتكدار از استفادة طباة سرمايه يما ار

ن شـ ه يشـاد تـأميزن گ يازهـايانـ  و نمن  گردي هن افراد جامعه بهرهيشتريصورت، هرچن  ب

كسـي  مـيالً ديگـر .الد خبري نيستك يهاستفادهان ، اما ديگر از آد ااست و از فار نجات يافته

اي  گفت ينجا چه بدر ا. خ بروديره مركبسازد تا به  يينه فضاي روتي ن ارد تا بتوان  ماهواره يا سف

رسـن  برتبة رفاه ماز افراد به آد  يم تا بعضينك يآيا در اينجا باي  سع و ك ام را باي  ما م كرد؟

 نن ؟كا  يشاد برسن  و از فار نجات پيزن گ يضرور يازهايت افراد به نييركا اينكه باي  اي

 اگـر يعنـيشـود؛  يشرفت معنـوياز پ ي مانعشرفت اقتصاديتضاد ديگر در جايي است كه پ

و ضـ   ياخالق يسادهان  و از فكمردم  يو اخالق ياناتش را صرف رش  معنوكدولتي بخواه  ام

روز، اهش ياب ؛ چرا كـه در دنيـاي امـك ياقتصاد يبشري جلوگيري نماي ، ممكن است درآم ها

 واد مخ ر،، ميه مربو  به فساد اخالقكاست  كاالهايين ارقام درآم ها از مثل معامالت يشتريب

ف ي را صركالن قاچاق انساد، ادوات جنگي و اموري از اين قبيل است. اگر دولتي بخواه  بودجة

هاي رش  فضايل اخالقي و معنوي مـردم كنـ ، در ايـن آموزش و پرورش و فراهم نمودد زمينه

 ينـان معيشرفت بـا همـينجا، آيا پيكاسته خواه  ش . در ا ي عمومي كشورصورت، از درآم ها

ات ؟ طبق اصـوالحداشتما م بر آد ا باي  ع الت را يت اساش ما م يشايع اصوالحي اقتصاد

 ن .كي ا ميها مياد ع الت و پيشرفت مص اق پگونه تعارضنييج، ارا
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 يمعنـو يهاشـرفتيشامل پرا آد آد در نظر بگيريم و  يِشرفت را به مفهوم اسالمياما اگر پ

ر اده شـود، داز جامعه د يا هر فردي ياز اينكه حق هر گروهب انيم م و ع الت را هم عبارت يب ان

ن يها و امكانـات الزم بـراي نيـل بـه همـاز حاـوق، فـراهم سـاختن زمينـه يكـياين صـورت، 

آيـ ، بلكـه پـيش نمي ميـاد آد دو جامعه است. در اينجا نه تنها ت احمـي يمعنو يهاشرفتيپ

گردد. در اين صورت، ق آد ميياز مصاد يكيرد و تب يل به يگيشرفت در جهت ع الت قرار ميپ

و  ينـون  تـا رشـ  معكفراهم  يليوسا ياگر بخواه  در شهر چنانچه فرض شود كه ميالً دولتي

 ييبـاال ربسـيا يمـاالت اخالقـكدرص  مـردم بـه  10جه، ي، در نتببردباال جامع را افراد  ياخالق

مانن ؛ يعني به دليل اينكـه امكانـات كـافي درص  آناد، در هماد سوح باقي مي90رسن ، اما يم

و  ياخالقـ ليماالت و فضاكهاي ف فراهم نمودد زمينهانات موجود، صركدر دست نيست، اين ام

 .شودمي يع ه مع ود يك يبرا يمعنو

رجـة درصـ  را بـه د 10چه باي  كرد؟ آيا بايـ  آد  چنين جاييحال سؤال اين است كه در 

 اگودگونـباالي كماالت اخالقي و معنوي رسان  يا اينكه بايـ  آمـوزش و پـرورش را در سـووح 

 گونه افراد با آد درجه كماالت يافت نخواهنـ  شـ ؟ ميـالدر اين صورت، آد .جامعه توسعه داد

له ئايـن مسـبود. در آد مـتن،  ي اناال  مورح گردي هاي بود كه در ابت الهئهماد مس، ترينيع

بگـاد و گردد كه مثل پرورش نخ يرانتفاعيمورح بود كه آيا باي  بيشترِ بودجه صرف م ارس ب

هرچنـ  آمـوزاد، تمـام دانش يبـرا يعمـوم يهـابايـ  صـرف آموزش تي هوشاد است يا اينكه

 اهنر مورح بود وبله در دورة دولت شهي  رجايي و ئني  بشود؟ اين مس كم استع اد آموزاددانش

ن يـگ اري نوسانات و تغييراتي پي ا ش . هم اينـك نيـ  هنـوز اپس از آد هم در عرصة سياست

نـ  آيـا ك يپرور  بودجـه صـرف نخبـهيتا چه ان ازه باه دولت كاست  يله به قوت خود باقئمس

خبگـاد و ن يه بـراكنيا اين  كم ين همه تاسيب ي  به طور مساويانات آموزش و پرورش را باكام

ديگـراد  ه ينـهاز هر چن  اين امر موجب شود تا ، باي  امتيازات خاصي در نظر گيرد هوشاد يت

 كم شود.

تواد در اينجا اراله كرد، اين اسـت حلي كلي كه مياما راه .بثث فراواد دارد يجا اين مولب

سـوح معنويـات يـا  كهمه افـراد، يـ يكه در اينجا باي  مثاسبه كرد؛ ب ين شكل كه وقتي برا

ود يليم 6ميالً اگر  .به دست آوردتواد مين معلومات، رقمي را يا شود، براييمعلوماتي اف وده م

را  ياما اگر مـا نخبگـان .شوديود ميليم 30ا كنن ، حاصل آد پي  يدرجه ترق 5انساد، هر ك ام 
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بخواهيم با همين بودجه تربيت كنيم، برفرض كه تع ادشاد همين ما ار باش ، اما هـر كـ ام از 

اگـر بـا همـاد  ،يابـ . بنـابرايننن ، حاصل ضر  به شـ ت افـ ايش ميكدرجه رش   2000آنها 

را با درجـة بـاالتري از ترقـي، تربيـت نمـاييم، در ايـن  بودجه توانستيم تع اد برابري از نخبگاد

ضـر  صورت، اولويت در اين است كه اين بودجه صرف هماد افراد نخبه شـود. امـا اگـر حاصل

شـتر باشـ ، در ايـن صـورت، بايـ  ايـن يآم ، بيه از تربيت عموم مردم به دست مك ييهاارزش

نـ  يبنـ ي، آنچـه مهـم اسـت ارزيـابي برآبودجه صرف آناد گردد. پس، در اينجـا بـراي اولويت

شود. البته اين در صورتي است كه جمع مياد تربيت عموم مردم يه حاصل مكاست  ييهاارزش

حل مذكور، هرچن  كـه ممكـن اسـت و نخبگاد فراهم نباش ؛ واال باي  بين آد دو جمع كرد. راه

اساس آد ما باي  در نظـر بگيـريم بر و ه گفته ش ك يالنكبا توجه به آد نظر اما نباش ،  يراه ب 

اگـر آد حاـوق، طبـق پـس  ، قـانع كننـ ه نخواهـ  بـود.دارد يكه كل جامعه بر دولت چه حا

هم منجر به تثاق عـ الت و هـم  ،آنها يخاص خود، تعيين گردي ، اعوا يهاها و شاخ كمال

وجـود نخواهـ  شود. بنابراين، در سوح كالد، هيچ تضادي بين ع الت و پيشـرفت يشرفت ميپ

شرفت در ح  مولو  آد و هم ع الت بـه نثـو مولـو  آد يداشت و حتي امكاد دارد كه هم پ

 تثاق گردد.

تـا چـه انـ ازه  ياسـالم نشيـب ه آد اشاره كرد ايـن اسـت كـهدر اينجا باي  ب اي كهمسئله

جـرا توان  در ترسيم رابوة مياد پيشرفت و عـ الت در سـه مرحلـة قانونگـذاري، قضـاوت و امي

هاي طرح بثـث پيشـرفت، در اقتصـاد اسـت. در يكي از عرصه نمونه،تأ يرگذار باش ؟ به عنواد 

جـا و چگونـه موـرح كله عـ الت، ئاينجا باي  دي  كه براساس بينش اسـالمي، در اقتصـاد، مسـ

در  يسـكه ك ياهيمنابع اول ؛ه استين مرحلة ع الت در اقتصاد، در توزيع منابع اوليشود؟ اوليم

اگـر هـم زمـاني كسـي در ايجـاد آد ناشـي داشـته،  .اسـت ين اشته و خ اداد ياد آد ناشجيا

لة ئتي در دست ماست. مسـبدر حال حاضر، اين منابع موه .گر آد ارتبا  قوع استياينك دهم

  يها و اميال آنها، چگونه باها، جنگلنياها، فضا، زمياساسي اين است كه منابع اوليه همچود در

ار شهرون اد قرار دهـ  يه را در اختيه منابع اولكومت اين است كف حياز وظا يكيم شود؟ يتاس

ه كـ ياما اصل ع الت .مختلفي وجود دارد هايشنن . در اينجا ني  گرايكتا بتوانن  از آد استفاده 

همه افـراد  يه براين منابع اولياز ا ياد بهره برداركه امكن است يرد اكتواد مورح ينجا ميدر ا

نه در ماابل ظلم يا در ماابل افرا   ،رديگيض قرار ميع الت در ماابل تبع ،نجايفراهم شود. در ا

 و تفريط.
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  بـر يـتوان  بگونمي يسكراهم ش ، همه ف يوري از منابع اوليه برااد بهرهكه امكنيپس از ا

س كـ يچ. هـلق به من اسـتن جنگل، مع د، دريا و يا هر يك از منابع اولية ديگر، متعيفرض، ا

ود بايـ  قـان ياجـرا يع الت، متص  ين مرحله از اجرايدر ا ،ن . پسكحق ن ارد از آد استفاده 

بعـ   اي . ب يهي استساد فراهم نميكه را به طور يا منابع اولي ياز مواهب اله يبرداراد بهرهكام

نـ  و رخورداربباالتري  يت ب ناز اينكه اين منابع در اختيار همگاد قرار گرفت، كساني كه از ق ر

ن يـتواننـ  از ايشتر ميتري هستن ، ب، تخص  بيشتر و مهارت اف وديركف يهايا داراي برتري

ب وي خـود جلـكه فردي با زور و قوة خود منابع بيشتري را به س ،نن . در اينجاكمنابع استفاده 

 يراتـنخواهـ  بـود. در اينجـا بايـ  مار يد مسـاوگراياو با د ينماي ، استفاده از آد منابع برامي

 يسـتيالي، سوسيستيسكمار يهاشيعادالنه وضع شود. حال، اينكه ع الت در اينجا چيست، گرا

ر ناوه ماابل آد عرضـه دبرال هم، مالكي يل يهاشيدهن  و گرامالكي را اراله مي يستيمونكو 

طبعاً آد كـس كـه تـالش  شود.عايت ري، ردر ماام قانونگذاع الت دارن . در اينجا الزم است مي

. در تري نسبت به دستاورد كار خـويش برخـوردار باشـ بيشتري صورت ده ، باي  از حق اف ود

ار كچرا كه كسي  در واقع، ع الت در نفي تساوي نهفته است؛ .سازدع الت با مساوات نمي ،اينجا

يـن ااينجـا،  ا بـه دسـت آورد. درانجام داده تا بتوان  بخش زيادتري از منابع و مواهب ر يشتريب

او  جهت رعايـت حـقگراد يد يبرا يفيلكن حق، تيا .شوديم يشتريفعاليتِ بيشتر، منشأ حق ب

 يه براك يحا معنا، آد يكبه  وف است يلكن حق و تينجا ناظر به ايماررات در ا. كن ايجاد مي

 داشته باش .رده توازد كه صرف ك ييروي  با آد نيبا ،شون ين فرد قالل ميا

و  .شـوددر نظـر گرفتـه مي يت در اجتماع، حاـيعضو يباً در تمام اجتماعات، برايالبته تار

ان  انجـام ا نتوانسـتهيـان  و چ فعاليت اقتصادي هم انجام ن ادهيگوي  كساني كه ههيچ كس نمي

 گونه موارد،در اين در جامعه ن ارن . يچ حايه ن و ...(،ياد، عاج كودكن، يدهن  )همچود معلول

ها كـه سـتياليگيـرد. سوسهـايي صـورت ميبينيهاي مختلـف، در قـانود پيشبراساس نگرش

و عـاج ، افـرادي از همـين ر ايـن افـراد معلـول، كـو ،معتا ن  مالكيت متعلق به جامعـه اسـت

ن . اين افراد هـم بـه خـودي خـود از هست كل آنها در مالكيت جامعه سهيم رو،. از اينان جامعه

ها معتا ن  كـه در هـر صـورت، افـراد در درود ليبرال ،وق مذكور برخوردارن . از سوي ديگرحا

طلب  كه اخـالق منشـأ وضـع قـانود در جامعـه باشـ . بـه جامعه به هم تعلااتي دارن  و اين مي

در اين ع گردي ، اين قانود باي  عمل شود. هرچن  اگر براساس منشأ اخالقي، قانوني وض ،هرحال

 چنين افراد عاج ي صاحب حق گردن .قانود، 
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هـا ها يا ليبرالاليستخاصي دارد و هيچ يك از مباني سوسي يمبان ،گونه مواردنياسالم در ا

پذيرد؛ چرا كه مباني آنها به ق ري ضعيف است كه قابـل اخـذ نيسـت. مـيالً ايـن جملـة را نمي

ه هم صـاحب حـق اسـت، حرفـي ن عضو جامعيگوين  جامعه حق دارد، پس اها كه ميسوسيال

مشاركتي در چ يه كه هبه وجود آم  يدر اين جامعه، موجود معلولبه هر حال، مبناست؛ چود بي

. چوـور نـ ارد يسـكهم بر  يحاتأسيس يا تاويت يا حتي ابااء جامعه ن اشته و بنابراين، هيچ 

ضو بـ د اگـر فلـج شـود و ع گردد؟!امعه ش  صاحب حق ميجگويي  همين كه او عضو شما مي

ر يـب .در جامعه اسـت يفلج ن فرد هم عضويان ازن . ا ، آد را بري ه و دور ميياياز آد بر ن يارك

ن، معلـولين و دي يم كـه چگونـه در زمـاد اسـتاليرو، زحمت براي جامعه چي ي ن ارد. از اين از

توانن  ها نميد سوسيالعاج ين را به سيبري فرستادن  تا از شرشاد خالص گردن . االد هم چو

كننـ  تـا هـر طـور تاب ، تـالش ميچنين كنن  و افكار عمومي جامعه چنين برخوردي را برنمي

ين كار ابر  ينعاال يهيچ مبنا ،حال آنكه .ش ه، اضوراراً، حاوقي را براي اين افراد تعريف نماين 

را  يچ حاـيتوانن  هوالر، نميكو س يستياومان يها هم به دليل تبعيت از مبانبراليخود ن ارن . ل

 يهاتو يـا بـه جهـت ضـرور يجهات عاطف ينن ، بلكه تنها روكعاالً براي چنين افرادي  ابت 

امعه احساسات و عواطف ج ،گيرن  تا اوالًكه حاوقي را براي اين افراد در نظر مي ،است ياجتماع

 .به ناآرامي و ابتشاش نگردد نارضايتي اين دسته از افراد منجر ،دار نگردد و  انياًجريثه

خ اون  به چه منظـور ايـن  اًنش اسالم، باي  به اين پرسش پاسخ داد كه اساسياما براساس ب

يـا  انسـاد اسـت  د و كار كـردديجهاد را آفري ؟ آيا خلات انساد تنها به منظور خوردد، خواب

خ اون  به منظـور ارتاـاي ماـام انسـانيت انسـاد و  .مشخ  است پاسخبراي رش  انسانيت او؟ 

 ا ش ، اگر آد يپ ياز اين رون ، ضعف يپيشرفت او به سمت كمال، او را آفري . حال اگر در قسمت

هـايي ت انسـاد بـه كلـي متوقـف شـود، در اينجـا بايـ  ترميميشود تا رش  انسانموجب ضعف، 

نـ  كـه آد انسـاد در مسـير رشـ  كيم براساس نظام احسن صورت پذيرد. نظام احسن اقتضـا

و اگر آد خوردني را در اختيار ن اشت، باي  بخشي از  پي ا كن انسانيت خود، نياز به خوردد هم 

سهم ديگراد را به او داد. ماليات، زكات و منابع مالي ديگر دولت اسالمي بـر همـين مبنـا قابـل 

هـ ف  ؛ زيراپي ا كرد يه عاالنيتوج توادله ميئبراي اين مس ياسالم ي. پس بر مبنااستتوجيه 

ت از آد خ است و او ايـن جهـاد كين . ما معتا يم مالك ا ي  تثاق پينش انساد باياز آفر ياله

نـ . لـذا ك ا يـتثاـق پ يها، آد هـ ف الهـ  تا با تالش تمام انساديهستي را به اين منظور آفر

ه فاق  آد كب هن   يسانكرا به  از اموال خود يه بخشكشود مي همه مردم جعل يبرا يافهيوظ
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ع يـن و توزيدر جعل قوان ينش اسالميه بكاست  يراتياز تأ  يكين يا از دارن .ياموالن  و به آد ن

 گذارد.يمنابع م

مـه ه يبرا يبرداراد بهرهكه، الزم است تا اميع منابع اوليدر توز حاصل آنكه، عالوه بر اينكه

اسـت  گيرد ني  اين بثث مورح  صورت مييه تولك يدرفراهم شود، در مرحلة بع  يعني در موا

يگري دتوانن  داشته باشن . مرحلة مي يكه هر يك از اين افراد جامعه، چه ان ازه حق بهره بردار

يـنش باسـالمي توجيـه نـ ارد، امـا براسـاس كه براساس مباني بير ،از تعامل پيشرفت و ع الت

 يم علـوم الهـياست. تعلـ يعنوو م يشرفت در امور مذهبيپذير است، مربو  به پاسالمي توجيه

گر در حـ  م ،ن ارد يهيچ توجيوالر هكس يبشر ن ارد، طبق مبان يماد يزن گ يبرا ياجهيه نتك

اً زيـرا اساسـ ؛پـذير اسـتخ. اما براساس بينش اسالمي، چنين مصارفي كامالً توجيهياطالع از تار

  گـم خواهـ ن نشود، انساد هـ ف راين موارد تأمياگر ا :ت انساد به همين امور استيم انسانقوا

 ينن ، بخشـكيه تمام مردم صرف مك يين دستاوردهايدر ب ،كرد و ناض برض خواه  ش . پس

ه كـاست  ير مهمين تأ ينش انساد است. اين ه ف آفريتره مهمكشود  ي ي  صرف چياز آد با

نين ين ني  چترسيم تعامل و رابوة مياد پيشرفت و ع الت دارد. در ساير قوان ان يشة اسالمي در

باي   ريق ممكنبرال تأكي  دارد كه به هر طي، اقتصاد لين اقتصاديبه عنواد نمونه، در قوان .است

ن نيسـت، به سرماية خود اف ود مگر آنجا كه موجب ابتشاش در جامعه شود. اما در اسالم، چنـي

ه بـه كـ ي، بلكـه نفعـيتنها ماد يمردم باش ، آد هم نه نفع منافع  در جهت يبا  يبلكه همه چ

 انجام .يانساد ب يامل واقعكت

 گيرينتيجه

 و، ابتـ ا ماهيـت مفـاهيم فت در دولت ديني و رابوة مياد آنـدر بثث از جايگاه ع الت و پيشر

به جلو و رو بـه  ، حركت رو«پيشرفت»مورد نظر را مشخ  ساختيم. مشخ  گردي  كه مراد از 

گردد. البته در صورتي كمال انساد است كه عالوه بر ابعاد مادي، ابعاد معنوي او را ني  شامل مي

اين پيشرفت مثاق خواه  ش  كه اين حركت متوازد و متناسب جلـو رود. در بثـث از مفهـوم 

له گرديـ ه، هاي مختلف اراني  مشخ  گردي  كه تعاريف گوناگوني از ع الت در حوزه« ع الت»

اما آد مفهومي كه به عنواد ع الت اجتماعي در اين بثث براي ما حـال  اهميـت اسـت، عبـارت 

اين مفهوم در عرصة اجتماع در سه بع  قانونگذاري، قضاوت «. حق حاه يل ذكاعواء »: است از

ه كـاسـت  ي، آد نهـاد اجتمـاعهم« دولت ديني»گردد. مراد از مي و مرحلة اجراي قانود مورح
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هاي ديني در جامعـه پياده كردد ارزش يار آم ه است و متص كبر سر ينيد يهابراساس ارزش

 باش .مي ينيد يهاجامعه در چارچو  ارزش يكو مثاق ساختن اه اف 

دينـي بـه  اگر دولتدر حوزة تثاق ع الت ني  مشخ  ش  كه  وظايف دولت دينيدر بثث 

ل كضع و»اقي از ع الت را كه عبارت است از: در اين صورت مص وظايف مثوله خود عمل كن ، 

 كل وظـايف دولـت را ،، مثاق ساخته است. پس«حق حاه يل ذكاعواء »يا « موضعه يء فيش

 ع الت، جا داد. عنوادتواد تثت مي

نش ني  مشخ  گردي  كه براساس بيـ رابوة پيشرفت و ع الت در دولت اسالميدر بثث از 

ست كـه در اين افة دولت اسالمي يوظيا تضادي با هم ن ارن . اسالمي، اين دو واژه هيچ تعارض 

« نيربهتـ»و هـم توجـه بـه « نيشتريب»توجه به هم  تثاق سعادت و فضيلت براي افراد جامعه،

د ن افـرايرشـتيباي  بداشته باش  تا مص اقي از ع الت تثاق ياب . پس، در دولت اسالمي همواره 

ا بيشترين تثاق پيشرفت براي يك جامعه، همة افراد و يدست يابن . اگر در  ماالتكن يبه بهتر

ت بـوده آنها به بهترين كماالت دست يابن ، در آد صورت، اين پيشرفت در راستاي تثاق عـ ال

 ،ياخالقـاست. البته براساس بينش اسـالمي، كمـاالت توسـعه داشـته، شـامل كمـاالت مـادي، 

 ي است.و اله ي، معنويفرهنگ

 يهاشـرفتيشـامل پگرفته شـود و آد در نظر  يت به مفهوم اسالمشرفياگر پ مختصر آنكه،

ده شـود، از جامعـه دا يا فـرديحق هر گروه  باش  از اينكه الت هم عبارت گردد و عني   يمعنو

ن يها و امكانـات الزم بـراي نيـل بـه همـاز حاوق، فـراهم سـاختن زمينـه يكيدر اين صورت، 

شـرفت در يآيـ ، بلكـه پجامعه است. در اينجا نه تنها ت احمـي پـيش نمي يمعنو يهاشرفتيپ

 گردد.ق آد ميياز مصاد يكيرد و تب يل به يگيجهت ع الت قرار م
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