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  هاي عدالت سیاسی در الگوي اسالمی ایرانی پیشرفتدرآمدي بر شاخص
  *محمدتقی کریمی

  چکيده
تـرين اصـلي   م ارائه يک الگوي کامل مبتني بر مباني ديني است. مهمتحقق پيشرفت مستمر و پايدار مستلز

ترين اصول اسـالمي اسـت کـه در    بحث عدالت است. عدالت از مهم، که در منابع ديني به آن اشاره شده
اجتماعي و فرهنگي در نظام فکري اسالم جريان داشته به عنـوان يـک   ، اقتصادي، هاي سياسيتمام حوزه

ـناخته شـده کـه    ، شود. در نظام سياسي اسالمياصل عام شناخته م نيز اين اصل به عنوان اصل محوري ش
يـابي بـه يـک نظـام     الزم است در تمامي اجزاء نظام سياسي محوريت داشته باشد. بر اين اساس دسـت 

پذير است که عدالت در تمام اجزاء آن حضور محوري داشته باشد. بنـابراين  سياسي پيشرفته زماني امکان
دهنده ميـزان حضـور عـدالت در ايـن     هايي است که نشانمحوري به معناي شاخصهاي عدالتشاخص

ـنش  ، گـرايش ، ساختارهاست؛ و ارزيابي آنها بر اساس ميزان حضور و التزام عملي به عدالت در حوزه بي
  باشد.کنش رفتاري و کنش ساختاري مي
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  مقدمه
ترین مباحث فلسفۀ سیاسی است که از دیرباز مـورد توجـه اندیشـمندان ایـن حـوزه      عدالت یکی از مهم

د. افـزون  یـ آیشمار معدالت رکن اصلی نظام سیاسی به، قرار داشته است. از منظر فلسفۀ سیاسی اسالمی
ظلم آنها بـوده اسـت. آنچـه    ، نیشیها و جوامع پعلت اصلی اضمحالل امت، یبر اساس سنت اله، بر این

، )304ص، ق1404، مجلسـی » (الملک یبقی مع الکفر و ال یبقـی مـع الظلـم   «را در روایات با مضمون 
منزلۀ یک قاعـدة عـام   توان بهمی، آمده است ماند)ولی با ظلم باقی نمی، ماندحکومت با کفر باقی می(

جوامـع همـواره   ، نکهیشناختی مبتنی است و آن ابر یک اصل کلی جامعه، کرد. این قاعدهسیاسی بررسی 
تشخیص مسیر و جهت حرکت جوامع به سـمت تعـالی   ، اند. پس موضوع مهمدر حال حرکت و تحول

ک جامعـه بـه   یو پیشرفت یا سقوط و اضمحالل و یا انحطاط است. مالك و شاخص تشخیص حرکت 
، بـر اسـاس مفهـوم مخـالف    ، وجو کرد. در نتیجها باید در بحث عدالت جستسمت تعالی و پیشرفت ر

  جامعه است. يتوان چنین استنباط کرد که عدالت ضامن پایداري و بقامی
نخسـت  ، هاي عدالت در یک نظام سیاسی است. در ایـن فراینـد  شناخت شاخص، اما موضوع اصلی

بحـث اخـتالف   ، بازشناسی شود. از نظر مفهومی د مفهوم عدالت از منظر فلسفۀ سیاسی و فقه سیاسییبا
ها پرداخـت و پـس   ترین مباحثی است که باید بداناز مهم، کالم و فقه، تعریف عدالت در فلسفۀ سیاسی

رابطۀ بـین عـدالت و پیشـرفت از منظـر     ، ن نوشتاریاز آن وجه مشترکی بین آنها یافت؛ اما مسئلۀ اصلی ا
نکه هر نظـام سیاسـی در یـک جامعـۀ     یمحور است. با توجه به اهاي پیشرفت عدالتو شاخص، اسالمی

د بحث عدالت از انسـان  یدر نتیجه با، هاستز متشکل از انسانیگیرد و جامعۀ سیاسی نسیاسی شکل می
و سپس بـه عـدالت اجتمـاعی پرداختـه شـود. عـدالت       ، د به عدالت فرديیشروع شود؛ یعنی نخست با

مسئوالن و حاکمان اسـت. در بخـش عـدالت اجتمـاعی و     ، نخبگان ،فردي شامل عدالت در افراد جامعه
ماننـد بخـش   ، تحقق عدالت در سـاختارهاي اساسـی نظـام سیاسـی    ، ن موضوعیترمهم، ساختار سیاسی

  کنند.یفا میاجرا و نظارت است که در مدیریت و نظارت حاکم و امام عادل نقش ا، تقنین

  شناسي عدالتالف) مفهوم
  تعريف لغوي

قـوام و  ، مثـل و عـوض  ، رود؛ مانند برابـري و مسـاوات  کار میمعانی مختلف و گاه متضادي به عدل در
معنـاي مسـاوات   عـدالت را بـه  ، مفـردات در  راغـب امر میانه (بین افراط و تفـریط) و... .  ، کیفر، پایداري
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ي آمـده  معنـاي برابـر  عدل بـه ، قاموس قرآنماده عدل). در ، ق1412، تعریف کرده است (راغب اصفهانى
اند؛ امـا برخـی   ). سایر کتب لغت نیز معانی مشابهی از عدالت را بیان کرده301ص ، 1371، است (قرشی
معنـاي تعـادل و   بـه ، »ل«و » د«، »ع«اند. معناي لغوي کلمۀ عـدل از  هاي التزامی کلمهمدلول، از این معانی

گرفتـه  و طـرف حیـوان قـرار مـی    ک یا دو چیز است؛ مانند دو سوي بار شتر کـه در د ی يبرابري دو سو
از جملـه قیمـت شـیء یـا مثـل      ، گیردمعناي آن چیزي که در مقابل شیء قرار میاست؛ یا عدل شیء به

از مـادة  ، که مشرکان براي خدا شریک قائل بودنـد و قـرآن بـراي بیـان آن    چنان، یا شریک آن چیز، شیء
) یعنی بـراي خداونـد معـادل و برابـر قـرار      1عام: (ان» ثم الذین کفروا بربهم یعدلون«کند: عدل استفاده می

  معناي برابري و تساوي است.مادة عدل به، داده بودند. بنابراین
و از طرفی عـدالت منحصـر در   ، رودکار مینکه مفهوم برابري بیشتر براي مفاهیم کمی بهیبا توجه به ا

تواند نقـص مفهـوم برابـري    می» تناسب«استفاده از مفهوم ، و بیشتر کاربرد کیفی دارد، مفاهیم کمی نیست
معناست که براي همه حق برابر قائل شـویم.  نیبد، عدالت در معناي مساوات، ترتیبنیرا جبران کند. بد

ا یـ پـاداش  ، معناست که به هر کس متناسب با کار خوب یا بدي که انجام داده استنیعدالت در کیفر بد
را اعطـاي جـزاي   یست؛ زیمفهوم برابري کارساز ن، صورتن ی). در ا420ص، 1375، کیفر دهیم (طریحی
ج یمعناي جزاي واقعی براي آن عمل باشد. بسـیاري از کارهـا نتـا   تواند بههمواره نمی، برابر با میزان عمل

امـا از نظـر   ، بسا یک عمل از جهت کمی با بسیاري از کارهاي مشابه یکسـان باشـد  دارند؛ یعنی چه یفیک
اجـر و منزلتـی را کـه خداونـد بـراي عمـل       ، مثـال  يساز داشته باشـد؛ بـرا  رنوشتآثار عمیق و س، کیفی

از ایـن نـوع اسـت.     - ک ضربه به اندازة عبادت ثقلـین  یپاداش  - در روز خندق قرار داد  امیرالمؤمنین
آن پـاداش بـا ایـن عمـل     ، دلیل تأثیري کـه ایـن عمـل دارد   این اجر و منزلت برابر با آن کار نیست؛ اما به

  اسب است.متن
معنـا کـه متناسـب بـا کـاري کـه       نیکـار رفتـه اسـت؛ بـد    معناي استقامت و پایداري نیز بهعدالت به

کلمـه  ، بـر اسـاس محـل کـاربرد    ، مقاومت و قدرت داشته باشیم. به عبارت دیگر، خواهیم انجام دهیممی
رو کـه  از آن، پایـداري  معنـاي اسـتقامت و  ، گیرد. با ایـن بیـان  معانی متناسب با آن جایگاه را به خود می

معنـاي برابـري و   بـه  يعـدالت از نظـر لغـو   ، گردد. بنـابراین یمبه مفهوم تناسب باز، مفهومی کیفی است
  تناسب است.

  تعريف اصطالحي
بلکه صـرف تـالزم و همـاهنگی     ؛همواره مساوي و مطابق با معانی لغوي آنها نیست، برداشت از مفاهیم
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ممکن اسـت  ، هاي متفاوتی صورت گیرد. به عبارت دیگربرداشت، فهوماز یک مبسا را چهیاست؛ ز یکاف
توانـد  هاي متفاوت مـی یک کلمه باشد. این برداشت بر اساس داللت التزامی یا تضمنی، هابرخی برداشت

تـوان وجـوه   مـی ، به دلیل نوع نگاه به مفهوم خاص باشد. در مورد تعـاریف عـدالت در علـوم مختلـف    
، که در علـوم مختلـف ارائـه شـده اسـت     را توان تعاریف اصطالحی عدالت می مشترکی یافت. همچنین

  بازگرداند.آن لغوي  يمعنابه
، »مدارانـه حـق «منظـر  عـدالت پرداخـت. از   موضوع توان از زوایاي مختلفی به می، از نظر اصطالحی

تـوان  مـی ، بـه عـدالت   »شناسانههستی«و  یکرد فلسفی؛ با رواست» اعطاء کل ذي حق حقه«تعریف عدل 
آنهـا   برابـر معناي رفع ظلـم و جـور و در   تعریف کرد. این تعاریف به» وضع الشیء فی موضعه«آن را به 

معنـاي حفـظ برابـري و مسـاوات در     و به، معناي اصلی عدالتاین مفهوم قابل بازگشت بهرود. کار میبه
معنـاي خـارج   ظلم و جور بـه ، نظراز این  .یعنی حفظ تعادل و برابري در امور ؛ارتباطات اجتماعی است

  .است خروج هر امري از حالت تعادلو یا  از موضع خودش یءکردن هر ش
در ف نخسـت  یـ ؛ تعردو تعریف ارائه شده است، به عدالت »مدارانهتکلیف«کرد یدر رویعنی ، در فقه

تـه ایـن   الب .معناي تـرك معصـیت آمـده اسـت    عدالت به، حوزه عدالت فردي است. در این بخش از فقه
امـام  دربـارة  ، نمونـه  يبـرا شـده اسـت.   بسنده و در برخی سطوح به عدالت ظاهري دارد  یمراتبتعریف 

کند. کـاربرد دیگـر   کفایت میعدالتش حکم به  يبرا، ارتکاب گناه از او دنیند، استجماعت گفته شده 
اسـت  بیشتر مطرح کاربرد عدالت در بحث حقوقی ، در بعد اجتماعی است. در این بخش، عدالت در فقه

عـدول   :نـد از اعبارت اجتماعی در فقه سیاسی رود. مراتب عدالتکار میمعناي برابري و مساوات بهبه و
  و عدالت خداوند. معصومانو عدالت ، عدالت مرجع تقلید، عدالت والی و حاکم، مؤمنان

؛ ئـه شـده اسـت   تعریـف دیگـري ارا  ، به عـدالت  »گرایانهفضیلت«نگرشاخالق با  حوزةهمچنین در 
انسان به سمت کارهاي نیـک  ، آن ۀواسطکه بهاست ملکه و سیرت تعریف کرده مثابه عدالت را به ارسطو

شـود آدمـی اسـتعداد بجـا آوردن     اي است که سـبب مـی  ملکه، مراد همه از عدالت« :کندگرایش پیدا می
سـیرتی   و بیـدادگري ، ري باشـد اعمال عادالنه را داشته باشد و عمل عادالنه انجام دهد و خواهـان دادگـ  

کند در برابر همنوعان خود عمل خالف عدالت بجـا آورد و خواسـتار   شود که آدمی را وادار میتلقی می
ان یـ ببراي ملکه عـدالت سـه ویژگـی     ارسطو، در این تعریف ).163ص، 1385، (ارسطو» عدالتی باشدبی
  النه و گرایش به کارهاي عادالنه.انجام کار عاد، کند: استعداد انجام کارهاي عادالنهمی

هاي مختلـف  شود که عدالت یک مفهوم مشترك معنوي است؛ یعنی ما عدالتروشن می، با این بیان
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و هر لفظ از عدالت معناي خاصی داشـته باشـد؛ بلکـه    ، نداریم که هر کدام براي معانی معینی وضع شده
بردهاي مختلف دارد و از منظرهـاي گونـاگون   یک عدل است که کار، شودمنزلۀ عدل شناخته میآنچه به

  شود.بدان نگریسته می
 ۀو در همـ ، مشـترك معنـوي  ، در بستر هستی جریان دارد... . عـدل ، عدل اگرچه مفهوم ارزشی است

  ).200ص ، 1381، (جوادي آملی به یک معناست؛ گرچه مصادیق متفاوتی دارد، اقسام آن
عـدالت   یم تـا بـا بررسـ   یبرآن، دارد. به عبارت دیگر یعدالت معانی مختلف، از منظر سیاسی نیز

؛ حقـوقی اسـت  جنبـۀ  ، کردیک روی، منظورنیبد به یک مدل پیشرفت سیاسی دست یابیم.، سیاسی
ن مسـائل در  یتـر از مهـم  یکـ ین ی. همچنـ اي تنگاتنگ برقرار استبین حقوق و سیاست رابطهرا یز

، اسـت. در ایـن نگـاه    حقـوق اساسـی   یا حقوق متقابل شهروند و حاکمیتموضوع ، حوزة عدالت
 یعنـ یکه حاکمیـت و شـهروندان حقـوق متقابـل یکـدیگر را رعایـت کننـد؛        معناست نیبدعدالت 

یعنـی  ، خود در قبـال مـردم   ۀحاکمیت نیز به وظیف، در مقابلت اطاعت کنند و یشهروندان از حاکم
  تأمین امنیت و... ملتزم باشد.، حفظ حقوق و منافع آنها

سـته  ینگرزاویـه فلسـفه سیاسـی بـه عـدالت       از نگاه فلسفی است. در این منظـر کـه  ، گردی کردیرو
نظـامی اسـت   ، محورعدالت نظام سیاسی یعنی؛ است» وضع الشیء فی موضعه« يمعناعدالت به، شودیم

شـهروند و حــاکم در  شـده اسـت و   جایگـاه مناسـب افــراد بـه صـورت عادالنـه توجــه      بـه   کـه در آن 
در ، اعم از حاکم و شـهروند ، سیاسی ۀجامع ياضهرگاه اع، اش ایفا کنند. در این معنهاي خود نقموقعیت

قـرار  ردر ایـن جامعـه عـدالت ب   ، کننـد تعـرض ن  کدام به حـریم دیگـري  هیچرند و یگجایگاه معینی قرار 
و تکـالیف سیاسـی    ندخوبی اطاعت کشهروند عادل کسی است که از قوانین به، ن منظریاز اخواهد شد. 

است که در وضع قـوانین و اجـراي آن    یکسهمچنین حاکم عادل نیز  انجام دهد.طور صحیح به راخود 
  و به حقوق فردي و حریم خصوصی افراد وارد نشود.ت کند یرا رعاحق و عدل ، در جامعه

عـدالت اسـت.   ، شودتعبیر می» والیت«شرط اصلی تصدي امور مسلمانان که از آن به ، از منظر فقهی
نسبت بـه واجبـات   ، د در امور فرديیفقیه باعدالت فردي است؛ یعنی ولی يمعنابه، این بحثعدالت در 

ن شـده  یش معـ یکه در فقه برا یفیگر وظایاهل دنیا و دنیاپرستی نباشد و د، و تکالیف خود کوتاهی نکند
یر آن در انجـام نـدادن معاصـی و تـأث     يمعنـا عدالت به، ت کند. همچنین دربارة شهروندان نیزیرعا، است

حفظ امنیت و شفافیت فضاي سیاسی جامعه خواهد بود. همـۀ ایـن مسـائل در فضـاي سیاسـی جامعـه       
  تأثیرگذار خواهد بود.
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، گـردد ینکه مفهوم فقهی عدالت سیاسی به دو معنـاي حقـوقی و فلسـفی عـدالت بـازم     یبا توجه به ا
ایرانـی  ـ    لگـوي اسـالمی  هـاي عـدالت سیاسـی در ا   توان چنین نتیجه گرفت که در بررسی شاخصمی

 است.» وضع الشیء فی موضعه«و » اعطاء کل ذي حق حقه«معناي عدالت به، پیشرفت

  ب) رابطة عدالت و پيشرفت
بـه کشـورهاي   موضـوع  . سـرایت ایـن   شـد اقتصادي مطرح  حوزة درنخست ، توسعهمربوط به مباحث 

شـد بحـث   موجـب  ، یشـمندان غربـی  اندلۀ یوسـ بهکارهاي توسعه در این کشورها جهان سوم و ارائه راه
شـود.   پایـدار مطـرح   ۀبـراي دسـتیابی بـه توسـع    ، سیاسـی و الزامـات توسـعه در ایـن کشـورها      ۀتوسع

و پـس  صورت امري تجویزي به کشورهاي جهان سوم توصیه شـد  سیاسی به ۀبحث توسع، منظورنیبد
شـد (ر.ك:  لـل مطـرح   انسـانی در سـازمان م   ۀو در نهایت بحـث توسـع  ، فرهنگی ۀمباحث توسع، از آن

  ).1374، معمارزاده
کنـد بـراي جوامـع    تـالش مـی  ، مسیري براي دستیابی به حیات سیاسی برتر منزلۀسیاسی به پیشرفت
نکـه ضـمن الگـو قـرار دادن یـک      ینخسـت ا  تبیین یک الگو به دو شکل ممکن است: .دهدراهکار ارائه 
م در همان مسـیر حرکـت کنـیم؛ دوم    یبکوش، نمونهبا تقلید از آن ، براي دستیابی به پیشرفت، نمونۀ موفق

  طور مستقل به طراحی یک الگو بپردازیم.به، ها و اصول فکري و آرمانی خوددئالیبر اساس ا، آنکه
، 1373، بلـوم در مورد عدالت در فلسفۀ سیاسی غرب دوران مدرن از فضیلت به آزادي تغییر یافـت ( 

همـین الگـو    و متـأثر از ، یاسـی نیـز در همـین چـارچوب    س ۀمفاهیم مهم فلسف، ). بر این اساس503ص
تـرین مفهـوم   قـدیمی منزلۀ به، عدالتموضوع کند. اهمیت و جایگاه خویش را در فلسفه سیاسی پیدا می

، سیاسـی  ۀتبع تاریخ فلسـف به، . در نتیجهمطرح استسیاسی  ۀتقریباً در تمامی تاریخ فلسف، سیاسی ۀفلسف
ة قـدیم و  دوردو بـه   طـور عـام  بـه  که فلسفه سیاسـی یعنی همچنان ؛است تاریخ عدالت نیز قابل بررسی

  .کرد توان تاریخ بحث عدالت را نیز بررسیدر همین چارچوب می، شودتقسیم می جدید
در مطـرح   يهـا هیـ نظراصول کلـی  مستلزم آن است که ابتدا ، یی اسالمی از پیشرفتالگوبه دستیابی 

سـپس بـه ایـن مسـئله      م ویکنـ را بررسـی  ها هینظراه عدالت در این جایگ زیو ن، توسعه و پیشرفت ۀزمین
توانـد  محـوري مـی  آیا عدالت و عدالتبه چه صورت است؟ بپردازیم که پیشرفت واقعی از منظر اسالم 

تنهـا در  و یا آنکه عدالت تنها یک امر ارزشی و اخالقـی اسـت کـه نـه    ، شته باشددر آن نقشی محوري دا
هـدف مـا   ، واقـع توان به پیشرفت واقعی دست یافـت؟ در بدون آن نیز می، ردپیشرفت نقش محوري ندا

  .استعدالت سیاسی ن لوازم و اصول ییتع
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  عدالت و پيشرفت در نگرش غربي
، سیاسـی دنیـاي امـروز    ۀسیاسی خاص مبتنی است. در فلسـف  ۀبر یک فلسف، هر الگوي پیشرفت سیاسی

، سیاسـی اسـالمی   ۀفلسـف  زیـ ن سیاسی کالسیک و ۀ. فلسفمهم و مبنایی رخ داده است يهاتغییر جیتدربه
مسـئلۀ  ، فضـیلت موضوع جاي به، و پس از رنسانسج یتدربهاما  ؛گرایی استمبتنی بر فضیلت و فضیلت

 يمفهـوم محـور  ، تومـاس هـابز  بـا  «که  ياگونه؛ بهسیاسی قرار گرفت ۀآزادي انسان محور مباحث فلسف
» مانـده اسـت   یروال بـاق  نیبـر همـ   زیـ منتقـل شـد و تـاکنون ن    "يآزاد"به  "لتیفض"از  یاسیس ۀفلسف

قبـل از  سیاسـی   ۀاندیش متفاوت از، سیاسی بود ۀسیاسی که مبتنی بر این فلسف ۀاندیش، در نتیجه (همان).
  رنسانس شکل گرفت.

دو محـور اصـلی سـلطه بـر جهـان      براسـاس  ، غربـی  يهادگاهید، سیاسی ۀالگوي توسعدربارة 
درواقع خواست و میل انسان و ، . مبناي این الگوشکل گرفته استود و منافع طبیعت و گسترش س

ش یافـزا تکـاثري و   ۀتوسـع ، منظـور از توسـعه  ، در نگرش اومانیستی اومانیست است. اصوالًتفکر 
  از ماده است. منديبهره

 هـاي و بـر اسـاس اندیشـه   ، »مدرنیتـه «بـه  » سـنت «مبتنی بر حرکـت از  ، الگوي توسعۀ سیاسی غربی
معناي حرکت سیاسـی  توسعۀ سیاسی به، ). در این الگو97ص، 1381، شکل گرفته است (هنته دورکهایم

ت دستیابی به یک نوع نظام دموکراسی لیبـرال اسـت.   یو در نها، از شکل نظام ساده به نظام بورو کراتیک
نظـامی  ، یافتۀ سیاسـی هاست؛ یعنی نظام پیشرفته و توسعهحق و آزادي انسان، مبناي این نظام دموکراتیک

در انتخاب نظام سیاسی بر اسـاس میـل   ، آزادي و برابري شهروندان، است که با به رسمیت شناختن حق
  و اراده آنها عمل کند.  

حقوق انسـان  ، این اندیشه مبتنی بر این تفکر است که بر اساس فلسفۀ سیاسی بعد از دوران رنسانس
ت و یـ و اولو، اولویت مباحث فلسـفۀ سیاسـی قـرار گرفتـه     در، و تشکیل نظام سیاسی مبتنی بر این حق

مبتنی بر دموکراسی لیبرال است. الگـوي  ، محور آن حق آزادي است. نظام سیاسی پیشنهادي در این مدل
هـاي سیاسـی و اقتصـادي    بر حفـظ آزادي ، گیردتوسعۀ سیاسی که مبتنی بر این فلسفه سیاسی شکل می

بـه دلیـل گسـترش و توسـعه نظـام      ، روف است. در دولـت حـداقلی  تأکید داشته و به دولت حداقلی مع
، محـور مباحـث اقتصـادي   ، رسد. در نتیجـه نقش دولت در اقتصاد و فرهنگ به حداقل می، بوروکراتیک

هاي مـالی  در نهایت به ظهور قدرت، لۀ افراد خواهد بود. این روندیوسرقابت و کسب منافع حداکثري به
هـیچ  ، انجامد که بـراي افـزایش سـطح منـافع    یو بانکی در سطح کشورها مهاي مالی و اقتصادي و قول

  نند.یبیمانعی را در مقابل خویش نم
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  ليبراليسم و عدالت
هـا  توانسـت از نگـاه  نمی، به دلیل فطري بودن، نیاز به عدالت و اجراي آن در جامعه، از سوي دیگر

دو زادي و عدالت چیست؟ آیـا ایـن  این موضوع مطرح شد که نسبت بین آ، مغفول باشد. در نتیجه
بحث تقدم آزادي بـر عـدالت مطـرح شـد. تلقـی      ، نخست، نهین زمیقابل جمع هستند یا خیر؟ در ا
و عدم امکان دستیابی به برابـري واقعـی   ، )114ص، 1379، (سن سوبرابري از مفهوم عدالت از یک

پـردازان نظـام   غرب شد. نظریـه  متفاوتی دربارة عدالت در يهاهیمنجر به ایجاد نظر، از سوي دیگر
با اذعان به اینکه نابرابري در ، پیتر هایکو  آدام اسمیت، جان استوارت میلاز جمله ، سیاسی لیبرال

تواننـد  هاي خویش مـی ها بر اساس استعدادها و تواناییست و انسانیبرخورداري امري غیرطبیعی ن
هـا از منـابع نیسـت؛    مندي انسـان میزان بهره معتقدند وظیفۀ دولت دخالت در، از طبیعت بهره ببرند

هـاي یکـدیگر اسـت    ها بـه آزادي تنها تأمین امنیت براي جلوگیري از تعرض انسان، بلکه وظیفۀ آن
را اگر دولت بخواهد در نحوة تقسیم منـابع و منـافع دخالـت    ی)؛ ز312-311ص، 1377، (الریجانی

کـه دیگـران بـه لحـاظ     وگیري کنـد؛ درحـالی  مجبور است از دسترسی دیگران به آن منابع جل، کند
در نهایت بـه تشـکیل   ، حق برخورداري از این منابع و منافع را دارند. این نظریه، استعداد و توانایی

شود که تنها وظیفۀ تأمین امنیـت و فـراهم سـاختن زمینـۀ الزم را بـراي      منجر می» دولت حداقلی«
  ا و استعدادهایشان دارد.هاستفادة همۀ مردم از منابع بر اساس توانایی

  سوسياليسم و عدالت
، هـا در جامعـه  ها و ناداريهمواره نابرابري، ن است کهیشوند این بخش با آن مواجه میکه در ا يامسئله

ست؛ بلکه در بسیاري از موارد تحمیلـی اسـت. در   یها نهاي طبیعی در استعدادها و تواناییبه دلیل تفاوت
، هـا یعنی طبیعی بودن نابرابري، با انتقاد از اصل مبناي نظریۀ لیبرال دموکراسی مارکس، واکنش به این نقد

و بـه  ، کـامالً غیرطبیعـی  ، هـا در جامعـه  ها و تفاوتنابرابري، مارکسنظریۀ خویش را ارائه کرد. به اعتقاد 
کـه  ، ن اولیـه از کمـو ، هاي مختلـف بندي ادوار تاریخی بشر به دورهابزار تولید وابسته است. وي با تقسیم

کـه دوبـاره   ، تا مرحلـۀ کمـون نهـایی   ، ها اشتراکی است و مالکیتی وجود ندارددر آن همه چیز بین انسان
  راه دستیابی به عدالت را از بین رفتن مالکیت دانست.، همۀ منابع تولید اشتراکی خواهد شد

از اندیشـمندان   مـارکس ریزي شـده بـود.   بر مبناي برابري و اشتراك پایه مارکسعدالت ، ترتیبنیبد
، ها مشـترك اسـت. درواقـع   با لیبرال، »معناي برابريعدالت به«در اصل ، به همین دلیل، دوران مدرن بوده

)؛ اما اخـتالف او بـا آنهـا    9ص ، 1379، وجه مشترك همۀ مکاتب سیاسی غربی است (سن، طلبیبرابري
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ر امکـان یـا عـدم امکـان تحقـق ایـن       و دوم د، يدر دو موضوع است: نخست اینکه برابري در چه چیـز 
  برابري در جامعه.

برابري در سـرمایه و منـابع   ، مارکسبرابري در آزادي است؛ ولی پاسخ ، ها به پرسش اولپاسخ لیبرال
ها به عدم امکان دستیابی بـه ایـن برابـري معتقدنـد؛ ولـی      لیبرال، تولید است؛ اما در پاسخ به پرسش دوم

حرکـت در مسـیر   ، کنـد ارائه مـی  مارکسحلی که یافتنی است. راهي دستمعتقد است این برابر مارکس
کنـد و آن  یـک مرحلـۀ مقـدماتی را مطـرح مـی     ، کمون نهایی است. وي براي دستیابی بـه ایـن مرحلـه   

  سوسیالیسم یا حکومت دیکتاتوري پرولتاریاست.
دو مفهـوم آشـتی    ایـن تالش کـرد بـین   ، با ارائۀ نظریۀ جدیدي از عدالت جان رالز، در دوران معاصر

او بـا پـذیرش اصـول    ، از عـدالت  رالـز ایجاد کند. وي تبیین جدیدي از عدالت مطرح ساخت. در تبیین 
د بـا ارائـۀ   یکوشـ ، هاي غیرطبیعییعنی نابرابري، و نیز مشکلی که عدالت لیبرال با آن مواجه بود، لیبرالیسم

، اي اولیه شهروندان در کنار تأمین امنیـت منـافع  تأمین نیازه، کاري این مشکل را حل کند. راهکار ويراه
  اند از:کند که عبارتلۀ دولت است. او نظریۀ خود را بر دو اصل بنا مییوسبه

هـاي اساسـی سـازگار بـا     تـرین آزادي اصل اول: هر شخص قرار است حق برابري نسبت به گسترده
  آزادي مشابه دیگران داشته باشد.

اي ساماندهی شوند که: الف) به نحـو  گونهبه، هاي اجتماعی و اقتصاديري: قرار است نابراباصل دوم
معقول انتظار رود به سود همگان باشند؛ ب) وابسته به مشاغل و مناصـبی باشـند کـه دسترسـی بـه آنهـا       

  ).110ص ، 1387، پذیر است (رالزبراي همگان امکان
مثابـه اصـل   بـه ، کند؛ امـا اصـل دوم  تبیین میمنزلۀ اصل و مبناي عدالت را به، اثبات برابري، اصل اول

برابـري در  ، هاي اجتماعی است. محـور و پایـه ایـن برابـري نیـز     عارضی براي رهایی از مشکل نابرابري
هاي سیاسی (شامل آزادي رأي دادن و حـق  آزادي، هاي اساسیهاي اساسی است. منظور از آزاديآزادي

آزادي وجـدان و  ، همـراه بـا آزادي بیـان و اجتماعـات     نامزدي براي احراز مناصـب دولتـی و عمـومی)   
، آزادي از دسـتگیري و بازداشـت خودسـرانه   ، آزادي فردي همراه با حق داشتن مالکیت شخصی، اندیشه

منزلـۀ حقـوق پایـۀ شـهروندان در یـک      و آزادي به، شوندکه بر اساس مفهوم حکومت قانون تعریف می
  جامعۀ عادل یکسان است.

 رابـرت نوزیـک  نقـدهاي  ، ترین واکنشی که به این نظریه وارد شدن واکنش نبود. مهمبدو رالزنظریۀ 
هـاي  یعنـی آزادي ، مبتنی بر زیر پا گذاشتن اصـل اولیـه لیبرالیسـم   ، رالزبه اندیشۀ  نوزیکبود. تمرکز نقد 
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رده اسـت؛  هاي فردي را فدا کـ آزادي، هاي اجتماعیبا تمرکز بر آزادي رالز، نوزیکفردي است. به اعتقاد 
توانـد  تأمین امنیت مـی  يها تنها براهاي فردي است. این آزاديمبتنی بر آزادي، که اصل لیبرالیسمدرحالی

حتـی بـراي تـأمین یـا     ، هـاي فـرد  هیچ کس حق محدود کردن آزادي، محدود شود. در غیر این صورت
نـه بـا    رالـز استدالل «این است که  رالزبر  نوزیکها را ندارد. تمرکز نقد هاي سایر انسانمندي آزاديبهره

شمارد گردد و نابرابري قدرت و اقتدار را تا بدان حد مجاز میبلکه با تعهد اجتماعی آغاز می، حقوق فرد
، 2ج، 1373، بلـوم » (ترین قشرهاي جامعه باشدجبران مزایاي هر فرد و بخصوص محروم، که حاصل آن

، نظم و امنیـت مالکیـت فراتـر رود   ، ه از حد ایجاد صلحهر طرح توزیعی ک«، نوزیک). به اعتقاد 926ص
کـه همـان   ، رسدیبه دولت حداقلی م، ). او سپس در تبیین مفهوم آزادي925ص ، (همان» عادالنه نیست

تنها وظیفۀ حفظ امنیـت را برعهـده   ، بود. این دولت جان الكهمچون  ياهاي اولیهدولت موردنظر لیبرال
هایشان توسط دولـت قابـل   چیزي فراتر از حفظ صلح و امنیت اشخاص و دارایی«، را به اعتقاد اویدارد؛ ز

گونه معیار اخالقی عمومی و هیچ اصل مشـترك حقـوقی را کـه مسـتلزم     هیچ نوزیکباشد... توجیه نمی
  ).928- 927ص، همان» (پذیردنمی، توزیع منابع اجتماعی تحت نام عدالت توزیعی باشد

  بارة عدالت و پيشرفتغربي در يهاارزيابي نظريه
مسـتلزم شـناخت صـحیح از    ، »اعطاء کل ذي حـق حقـه  «و » وضع الشیء فی موضعه«تعریف عدالت به 

عـدالت بـه بقـا و حیـات جامعـه و نظـام       ، و حق هر کس است. تنهـا در ایـن صـورت   ، موضع هر چیز
ـ  ، وسطاغرب در قرون اجتماعی منجر خواهد شد. جهان  تفسـیر   ارائـۀ  دنیـا و ین دیـن و  به دلیل تضـاد ب

بـه حیـات خـویش ادامـه     نتوانست  و در نتیجه ظلم شد و تناسب و توازندچار عدم ، ضددنیایی از دین
 يهـا به شکل افراطی به سمت دنیا حرکت کرد. مدرنیته حرکتی بود در حـوزه ، نیز . پس از رنسانسدهد
 اچـه در دوران قـرون وسـط   به سمت دنیا و دنیـاگرایی و فراموشـی آن  ، ...و اقتصاد، فرهنگ، صنعت، علم

اگر تعریفی از عدالت یـا توسـعه ارائـه    ، صورت افراطی به سوي آن حرکت کرده بود. در چنین فضاییبه
  .باشدتواند حقیقت زندگی بشري نمی، شود

طلبـی انسـان و   ناشـی از نفـع  ، منزلۀ مبناي فلسفۀ سیاسی غرب بعـد از رنسـانس  به، قرارداد اجتماعی
از این اصـل مسـتثنا   ، مثابۀ یکی از مفاهیم فلسفۀ سیاسیو رفاه بود. عدالت به زاديتالش او براي حفظ آ

، بر مبنـاي قـرارداد شـکل گرفـت. در ایـن چـارچوب      ، نبود و بحث دربارة آن در بین اندیشمندان غربی
هـر  ها را بـه دنبـال داشـته باشـد.     یابد که نفع انسانزمانی ارزش می، عدالت و یا هر مفهوم سیاسی دیگر

تر خواهـد بـود. در مسـئلۀ    کامل، ها در نظر بگیردتر براي انساناي که بتواند این نفع را بهتر و کاملنظریه
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، بخـش  موضوع حق انسان است. در این، پردازان غربی قرار داردآنچه مورد توجه و تأکید نظریه، عدالت
  شود.هیچ بحثی دربارة تکلیف نمی

هاي انسـان اسـت.   نسبیت حقوق و آزادي، در مباحث فلسفۀ سیاسی اولین نتیجۀ بحث قراردادگرایی
هـا آزادنـد و هـیچ کـس     همۀ انسـان ، ن صورتیدر ا، زمانی که مبناي آزادي انسان وضعیت طبیعی باشد

ش منـافع  یها را در جهت حفظ و افـزا این آزادي، ها با میل و ارادة خودمالک چیزي نیست. سپس انسان
هـا  کنند که این آزاديخود آنها تعیین می، کنند. بنابرایني و توافقی محدود میصورت قراردادبه، خویش

آن را  جـان رالـز  و ، شـود مشاهده مـی  رسوو  الكو  هابزکه در مباحث به چه میزان محدود شوند؛ چنان
کنـد.  منزلۀ مرجعی براي تشخیص حق معرفی مـی به شکل وضعیت نخستین بیان کرده و پردة جهل را به

هـر  ، کالسـیک  يهاهیرا در وضعیت جنگی در نظریها نسبی خواهد بود؛ زعی است که این تشخیصطبی
، نیـز  رالـز کوشد حق بیشتري داشته باشد؛ حتی در پردة جهل یکس بر اساس قدرت و توانایی خویش م

تواند درست قضاوت کند که بر همۀ جوانب حق اشـراف  زمانی می، منزلۀ مبناي تشخیص حقانصاف به
، طرف باشد و بتواند خود را در آن حالـت قـرار دهـد   هرچند هم بی، که هیچ انسانیاشته باشد؛ درحالید

توانـد حـداکثر سـود را بـراي بیشـترین      نمی، به دلیل عدم اشراف بر همۀ زوایاي حقوق در وضع قوانین
و در ، شـود فـا نمـی  حقوق به درسـتی ای ، درستی شناخته نشوداي که حق بهافراد در نظر بگیرد. در جامعه

  ظلم در جامعه رواج خواهد یافت.، نهایت
، وجـود دارد در آن هاي سوسیالیسـتی  اي مطرح شود که گرایشعقل ابزاري اگر در شخص یا جامعه

بـه همـین   . نـد شـود  اقتصـادي کُ  ۀهرچند روند توسع ؛گیردقرار میتوجه ترین افراد نیز مورد نفع محروم
، هامفروضـ  .کند. در حقیقـت به نحوي دیگر حکم می، یبرالی و یا فاشیستیل ۀعقل ابزاري در جامع، شکل

اصـول  «شـود.  متجلـی مـی  » عقـل «در قالـب  ، محیطی و امثـال آن  يهاثیرأها و نیازهاي زمانه و تگرایش
  ).1376، (ر.ك: حقیقت هاي لیبرالیسم بودپاسخی به نیاز زمانه و افراط، رالز» عدالت
عـدالتی در  ام اجتماعی ظالم به وجود خواهـد آمـد. زمـانی کـه ظلـم و بـی      جامعه و نظ، ترتیبنیبد

اي از شـهروندان بـه نـاحق از    افـت و عـده  یتدریج فاصلۀ طبقـاتی افـزایش خواهـد    به، جامعه رواج یابد
هـا و  حقوق اجتماعی بیشتري نسبت به دیگـران برخـوردار خواهنـد شـد. ایـن امـر بـه ایجـاد تعـارض         

تر شدن هرچه بیشتر ظالمان و قـوانین ظالمانـه در   موجب قوي، انجامد و ادامۀ آنیها در جامعه متناقض
ر.ك: ، جامعه به سمت انحطاط و پسرفت حرکت خواهد کرد (بـراي هـم بیشـتر   ، جهیجامعه است. در نت

  ).59؛ قصص: 59کهف: 
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  محورج) پيشرفت سياسي عدالت
بلکه ، منزلۀ یک هدفسیاست نه به، عریفمعناي تدبیر و تربیت است. با این تدر اسالم به، سیاست

بر یک فلسفه سیاسی خـاص مبتنـی   ، براي دستیابی انسان به سعادت است. چنین سیاستی ياوسیله
نظام سیاسی به سمت سعادت و ، سیاسی اسالمی ۀ. بر اساس فلسفتفاوت دارد ماست که با اومانیس

باید به  يسیاسی پیشنهاد پیشرفتسی و الگوي نظام سیا، بر این اساسکند. حیات طیبه حرکت می
  سوي این هدف باشد.

پیشـرفت در ایـن    سـعادت اسـت.   پیشرفت به سـمت ، سیاسی اسالمی و پیشرفت الگوي توسعهدر 
وضـع  «معناي براي دستیابی به هدف سعادت است؛ عدالت به، چه بهتر از وسیلۀ سیاستاستفاده هر، معنا

سقوط و انحطـاط جلـوگیري   ، گونه انحرافمسیر است تا از هر بسان چراغی در این، »الشیء فی موضعه
از منظـر  روشـن شـود کـه    ابتدا بایـد  ، توان به سعادت رسید. در نتیجهعدالت میق یطرتنها از  یعنیکند؛ 
آیـا نظـام سیاسـی بایـد      ؛یعنی چه کسی باید عادل باشـد  ؛عدالت وصف چیست، سیاسی اسالمی ۀفلسف

آنچـه مخاطـب وصـف عـدالت     ، توان فهمیدبا نگاهی دقیق می . ...و، ل باشدجامعه باید عاد ؛عادل باشد
توانـد  نمـی ، یـک کـل  مثابـه  یک فرد است. جامعه یـا نظـام سیاسـی بـه    در مقام تنها انسان ، گیردقرار می

آنچـه مخاطـب    ).82ص، 1368، (مصباح شعور و درك ندارد، عقلرا جامعه ی؛ زمخاطب عدل قرار گیرد
، افراد یـک جامعـه عـادل نشـوند     تا، فراد جامعه و کارگزاران نظام سیاسی هستند. بنابراینا، گیردقرار می
اي در جامعـه ، تحقق نظام سیاسـی عادالنـه  شک یبنظام سیاسی متصف به عدالت نخواهد شد.  وجامعه 
ه بـا  همـرا ، اي کـه مـردم آن عـادل باشـند    یا نظام سیاسـی ناعادالنـه در جامعـه   ، آن عادل نباشند که افراد

پـس همانـا جامعـۀ صـالح     « فرماینـد: مـی  که امیرالمـؤمنین چنان ؛آن مردم نخواهد بود ةخواست و اراد
واسـطۀ حـاکم فـاجر    واسطۀ امام عادل به نجات دست خواهد یافت. آگاه باشید که جامعه فاجر نیز بـه به

  ).260ص، ق1413، (مفید» هالك خواهد شد
هـاي ایـن   پـس از آنکـه انسـان   ، صـالح  ۀنجات جامع، قرآنآیات شریف ز ینبر اساس این روایت و 

، موضـوع دست گیرد. این به این است که امامی عادل هدایت و تدبیر آن جامعه را به، جامعه صالح شدند
  عادل و صالح باشند.، همستلزم آن است که اکثریت مردم یک جامع

هـاي عـادل در   وجـود انسـان  ، اعیالزمۀ تحقق عدالت اجتم، بر اساس فلسفۀ سیاسی اسالم، بنابراین
ورزنـد.  یبه دعوت مردم به سوي عـدالت مبـادرت مـ   ، ها بر اساس تکلیف خودجامعه است. این انسان

، حاکم و امام عـادل ، ايد. در چنین جامعهیخواهد انجام» محورجامعۀ مدنی عدالت«این دعوت به تحقق 
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در جامعـه  » محـور نظـام سیاسـی عـدالت   «، جـه اجراي عدالت را خواهد یافت. در نتی يموقعیت الزم برا
ترین سـاختارها  تا گسترده، یعنی فرد، ترین جزء جامعهاز کوچک، آن يشکل خواهد گرفت و همۀ اجزا

  بر محور عدالت رفتار خواهند کرد.، اجرایی و قضایی آن، و نهادهاي تقنینی

  محوريهاي عدالتشاخص
 ياگیـري جامعـه  مبتنـی بـر شـکل   ، محوررفت عدالتحرکت جامعۀ سیاسی به سمت پیش، بر این اساس

که در همۀ ابعاد زندگی فـردي و اجتمـاعی   ، هاي عادل استعادالنه است که متشکل از گروهی از انسان
ناشـی از باورهـاي وي بـه     اند. رفتارهاي انسانهاي خویش قرار دادهعدالت را سرلوحۀ فعالیت، خویش

ن اعتقـادات منجـر   یکه ایدهد؛ هنگامخصیتی وي را تشکیل میاصول اعتقادي خاصی است که شاکلۀ ش
و ، گیـرد انسان شـکل مـی   يهاشیگرا، به نوعی قضاوت و داوري انسان در مواجهه با امور خارجی شود

بررسـی  ، رونیـ شـود؛ ازا یهـا انجـام مـ   شین گـرا یـ فعل و کنش فردي و اجتمـاعی افـراد بـر اسـاس ا    
زه بررسی شود. طبیعی اسـت کـه کـنش و رفتـار انسـان در دو      د در این سه حویهاي عدالت باشاخص

ز ایـن  یـ و گـاهی ن ، یابد؛ گاهی کنش فرد در حوزة فردي و در ارتباط فرد با جامعه استسطح تحقق می
ایـن  ، کـه در ایـن صـورت   ، ها در حوزة ساختار و درون سـاختارهاي سیاسـی و اجتمـاعی اسـت    کنش

 هـاي عـدالت  شـاخص ، شوند. بر این اساسبه عدالت میصورت مجازي و عارضی متصف ساختارها به
  شوند.یکنش رفتاري و کنش ساختاري ارزیابی م، گرایش، در چهار حوزة بینش

  هاي عدالت بينشيشاخص
جـدایی دیـن از سیاسـت و    موضـوع  ، هاي توسـعه شاخص ترینیکی از مهم، غربی ۀهاي توسعدر الگو

کسب منافع بیشـتر   ةطلبی و با انگیزان عمل انسان مبتنی بر نفعبه هر میز، در این الگوسکوالریسم است. 
زمانی جامعه بـه سـمت تعـالی و    ، اما از منظر دینی و پیشرفت اسالمی ؛تر استاین انسان پیشرفته، باشد

 ۀترین عوامل اصالح جامعـ سن فاعلی باشد. از مهمسن فعلی همراه با حکه ح، پیشرفت در حرکت است
عمـل صـالح زمـانی    ، در آن جامعه است. از منظـر اعتقـادات دینـی    صحیح و حققاید جریان ع، انسانی

  ارزشمند است که همراه با ایمان به مبدأ و معاد باشد.
    :معتقد است شهید مطهري

هاي درونی عمیق الزم است که مکاتب مـادي از ایجـاد آن بـه نحـو معقـول و بـادوام       یک دسته انگیزه
مبـارز  ، آوري نیـرو و تشـکیل حـزب توجـه دارنـد     یداري محرومان و جمععاجزند. کسانی که فقط به ب

، آیا قادرند انسان عادل بسازند؟ اگر ضعیف جـاي قـوي را بگیـرد   ، اما بعد از آنکه پیروز شدند ؛سازندمی
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قوي باشد که آش همان آش است و کاسه همان کاسه. تنها بـر اسـاس    ۀولی خودش داراي همان روحی
گردد. اگر تربیت دینی مان دینی و اعتقاد به خدا ضمانت کافی براي عدالت حاصل میمعنویت ناشی از ای

ماننـد نشـر    ؛الفاظی توخالی خواهد بـود ، همزیستی و امانت، صلح، عدالت، مفاهیمی همچون حق، نباشد
اح همه چیز مب، اگر خدا نباشد«گوید: روسی می ةنویسند، اسکناسی است که پشتوانه ندارد. داستایوفسکی

توانـد مـانع   چیز دیگـري نمـی  ، مقصودش این است که اگر دین نباشد و اخالق از دین جدا شود» است
  ).113- 112ص، 1380، (مطهري انسان از انجام اعمال ضداخالقی شود

در «فرمایـد:  مقام معظم رهبري با تأکید بر مباحث اعتقادي و نقش آن در تحقـق عـدالت در جامعـه مـی    
تـوان توقـع   ما از این نباید غفلت کنیم. نمـی  ؛یک نقش اساسى دارد، به مبدأ و معاد اعتقاد، عدالت ۀمسئل

کـه اعتقـاد بـه مبـدأ و معـاد      درحـالى ، معناى حقیقى کلمه استقرار پیدا کندداشت که در جامعه عدالت به
» بـود  عدالت یک چیز سربار تحمیلى و اجبـارى بـیش نخواهـد   ، نباشد. هر جا اعتقاد به مبدأ و معاد نبود

  ).27/2/1390، اي(خامنه
برخورداري از بینش و اعتقاد صحیح و حـق  ، شرط اول، در سیاست و عمل سیاسی عادالنه، بنابراین

یعنـی   ؛حـق و باطـل اسـت   ، هـا و اعتقـادات انسـان قـرار دارد    آنچه وصف بینش، بینش ةاست. در حوز
شـاخص عـدالت سیاسـی بایـد بـدان       آنچه در بحـث ، در نتیجه هاي باطل.بینشبرابر هاي حق در بینش

اعتقاد به مبـدأ   یعنی، اعتقادات صحیح، نشانۀ پیشرفت سیاسی یک جامعه، گریو به عبارت د، توجه شود
تـرین ایـن   از اصـلی ، مندنـد جامعۀ سیاسی به چه میزان از این اعتقادات بهـره  يو معاد است؛ اینکه اعضا

محـور در آخرالزمـان   به ظهور و تحقق نظام سیاسی عدالت به هر میزان اعتقاد، هاست. افزون بر اینمؤلفه
حرکت نظام سیاسی به سمت تحقـق آن جامعـۀ آرمـانی    ، انتظار براي چنین نظامی، در جامعه بیشتر باشد

معـاد و انتظـار   ، هاي عـدالت بینشـی شـامل سـه حـوزة مبـدأ      مؤلفه، ن اساسیرا تسریع خواهد کرد. بر ا
  باشد.حکومت عدل می

  عدالت گرايشيهاي شاخص
و  سیاسـی  رفتارهاي، امور بیرونی، ها و عقاید شخص با عالم خارجارتباط و پیوند بینش يمعناگرایش به
به بروز عمل صـالح  ، صرف وجود بینش و اعتقاد به حقایق، شناسی دینیاست. بر اساس انسان اجتماعی

، محـرك و عامـل حرکـت   منزلـۀ  تا بهبلکه به عامل واسطی نیاز است  ؛شودنمیمنجر ها و نیک در انسان
، دارداگرچه شخص بینش صـحیح  ، موارداز در بسیاري  رای؛ زانسان را به سمت عملی به حرکت درآورد

دچـار   و، به دلیل ناتوانی در تطبیق صحیح این بینش با مسائل خارجی و سیاسـی از مسـیر حـق خـارج    
شاه حاکم شیعه اسـت و   هپهلوي معتقد بودکسی که در زمان ، مثال يبراشود. عمل غیرصالح سیاسی می



   ۳۹ هاي عدالت سياسي در الگوي اسالمي ايراني پيشرفتدرآمدي بر شاخص

یعنـی معتقـد بـوده کـه حـاکم      نداشته اسـت؛  از نظر بینشی مشکلی ، نبودهاعتراض و مخالفت با او جایز 
از عـدالت خـارج    و، دچار تفریط، به دلیل نبود گرایش صحیح؛ اما و باید از او دفاع کردشیعه حق است 

  شود.میصحیح عمل غیرباعث گرایش  یعنی؛ شده است
در صورت وجـود بیـنش   انسان است.  يهاشیگراافراط و تفریط وصف ، عدالت گرایشی ةدر حوز

نوعی حب و بغض درونی در انسـان ایجـاد   ، و تطبیق درست این بینش با جهان خارج، صحیح در انسان
 وسـوي واقعیـات خـارجی   نوع گرایش او را به سمت، هاي انسانشدت و ضعف حب و بغضشود. می

 رويهـا میانـه  در حـب و بغـض   و، از افراط و تفریط به دور هادهد. در صورتی که این گرایشمی شکل
وضـع  «بـه  بنـا بـر تعریـف عـدالت      رایـ ؛ زانسان عادل نامید، توان او را در گرایشمی، داشته باشد وجود
امـور اسـت    معناي قرار عدم رعایت مواضعدر حب و بغض بهمقابل افراط و تفریط ، »فی موضعه الشیء

نمـط و مسـیر   و ، افراط و تفریط را وصفی براي حـب و بغـض   یامام علکه به ظلم منجر خواهد شد. 
  فرمایند:  میانه را راه حق و نجات معرفی می

دوستى که در دوستى من افراط کند و این دوستى ، یکى ؛زودى دو گروه به سبب من هالك شوندهب
شمنى که در دشمنى من افراط کند و دشمنى بـا مـن او را از   د، او را از راه حق دور سازد و دیگر

، پس همـراه آنـان باشـید    .راه حق دور سازد. بهترین مردم کسانى هستند که راه میانه را برگزیدند
زیرا کسانى که از  ؛و از تفرقه حذر کنید، زیرا دست خدا با جماعت است ؛ترهمراه جماعت بزرگ

افتد و گـرگ او را بـر   مانند گوسفندى که از گله جدا مى ؛اندطانطعمه شی، گیرندمى هجماعت کنار
  ).127خطبه ، 1379، البالغه. (نهجدردمى

 نیرالمـؤمن یام .اندکردهافراط و تفریط در حب و بغض را مذموم معرفی ، همچنین روایات زیادي
ها حاضـرید و بـه   ه به تناى کسانى ک !پراکنده يهاگون با دلاى مردم گونه«فرمایند: باره مینیدر ا

اى کـه از غـرش   دهم و شما همانند بزغالـه شما را به سوى حق سوق مى، با مهربانى !خردها غایب
آشـکار  ، رمید. بعید است که به یارى شما عدالتى را کـه چهـره نهفتـه اسـت    از آن مى، رمدشیر مى

  ).189-188ص ، (همان» سازم
محـور  لۀ یک مؤلفۀ اصلی در تحقق جامعۀ سیاسی عدالتمنزبه، گرایش به سوي عدل، بر این اساس

  طلب بودن شهروندان جامعه و آگاهی و بصیرت آنهاست.در عدالت است. تحقق این مؤلفه

  هاي عدالت کنش شهرونديشاخص
ها انسان را بـه  این گرایش، هاي انسان در حوزة عدالتگیري گرایشو شکل، پس از مرحله گرایش

۴۰     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان  

رفتارهاي شخص عـادل بـه رفتارهـاي    ، کنش و عمل ۀدر مرحلدهند. می سمت عمل و کنش سوق
، شـود. انسـان سیاسـی عـادل و یـا شـهروند عـادل       صحیح و سقیم و یا صالح و طالح موصوف می

عمل صالح سیاسـی  نداشته باشد و  یطیو تفر یافراط يهاشیگراسیاسی  ةانسانی است که در حوز
  انجام دهد.

خـانواده و  ، اطرافیان - و یا در ارتباط با دیگران - یعنی اعمال فردي - با خود اعمال انسان یا در ارتباط
فعـل شخصـی   رد. در یـ گیقـرار مـ  عدالت کنشی در این سه حوزه موضوع ، رونیاست؛ ازا - کل اجتماع

شـود.  جا و مطابق با حق است که از نظر شرعی به آن عدالت فقهی گفته میعدالت شامل عمل به، انسان
عملـی خـارج از چـارچوب شـرعی و      يمعنـا عمـل غیرعادالنـه بـه   فسق است. ، ل این عدالتمقاب ۀنقط

معناي انجام اعمـال فـردي   به» وضع الشیء فی موضعه«معناي عدالت به، ن بخشیاست. در ا خالف حق
خـانواده  دربـارة  اعـم از اینکـه   ، اما عدالت در ارتبـاط بـا دیگـران    بر اساس شریعت و احکام الهی است؛

عـدالت در مقابـل   ، کنـد اي که شخص در آن زنـدگی مـی  یا کل جامعه، یک اجتماع کوچک باشد ابهمثبه
عمـل اجتمـاعی را    اسـت و  شخص حقـوق دیگـران را بـه رسـمیت شـناخته     ن معنا که ی؛ بدظلم است

نظام حکـومتی  برابر اعمال انسانی در ، اجتماعی ةمتناسب با جایگاه آن عمل انجام دهد. همچنین در حوز
معناي رعایـت  به، کند. نوع ارتباط متقابل حاکمیت با محکومعمل میآن حاکمیت ل یذکه شخص ، است

شـهروندان و  هـر کـدام از   که معنا نیبد ؛ها و عدم عدول از جایگاه استحقوق متقابل و رعایت جایگاه
ـ        نکنند وحاکمان از جایگاه واقعی خود عدول  وع دچار جـور نشـوند. عـدالت سیاسـی شـامل هـر دو ن

و حاکمـان  هـم  و  رفتار کنندعدالت بر اساس شهروندان در رفتارهاي سیاسی خویش هم یعنی  ؛شودمی
  در رعایت حقوق شهروندان عدالت داشته باشند.حاکمیت 

نوبت به حضـور عادالنـۀ او در حـوزة    ، پس از دستیابی به انسان عادل در حوزة فردي، بر این اساس
نقش اجتماعی یک انسـان عـادل ایـن اسـت کـه حسـن شـهرت         يایفارسد. اولین گام براي اجتماع می

شهروند عـادل  ، و سایرین نیز او را به عدالت بشناسند. در مرحلۀ بعد، به فسق تجاهر نداشته باشد، داشته
تفـاوت نبـوده و در اجتماعـات سیاسـی حضـور فعـال دارد. او در ایـن        رامون خود بـی ینسبت به امور پ

سـتیزي را در  ظلـم ، خواهی همراه با صـداقت و رعایـت حقـوق دیگـران    ضمن همکاري و خیر، حضور
جامعـه و   يهـا مقابله با انحراف، پذیرينهی دیگران از ظلم، مانند زیر بار ظلم نرفتن، هاي مختلفعرصه

  کند.یفا میاجتناب از خلط بین حق و باطل نقش ا
تفـاوت نیسـت. در ایـن    یز بـی این شخص نسبت به ساختار سیاسی حاکم بر جامعه ن، در مرحلۀ بعد
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دانـد و زیـر بـار حکومـت     یتبعیت از حاکمیت عادل را وظیفۀ خویش مـ ، شهروند سیاسی عادل، عرصه
و رعایـت  ، ضمن مشارکت در اموري که نیاز به مشارکت سیاسـی دارد ، رود. در حاکمیت عدلظلم نمی

  آورد.جا میوظیفۀ خویش را نسبت به حکومت به، قوانین حکومت

  هاي عدالت کنش ساختاريشاخص
عـدالت سـاختاري و   ، محـور پس از بحث دربارة عدالت رفتاري شهروند عادل در جامعۀ مـدنی عـدالت  

اي که شـهروندان آن بـر محـور    را جامعهیرد؛ زیگیتحقق نظام سیاسی مبتنی بر عدالت مورد توجه قرار م
دان را بر مبناي عدل به ایشان اسـتیفا  از دارد که همۀ حقوق شهرونین یبه حکومت، کنندعدالت حرکت می

و سـایر حقـوق شـهروندان مبتنـی بـر ایـن حقـوق اولیـه تعیـین          ، کند. این حقوق از حقوق اولیه شروع
). 335ص ، 1379، اسـت (سـن  » حـق آزادي «و ، »حق کرامت«، »حق حیات«شود. حقوق اولیه شامل یم

، 1387، امنیـت کامـل اسـت (پـورعزت     آگـاهی کـافی و  ، مستلزم برخورداري از رفاه نسبی، حق حیات
و عرصـۀ سیاسـی اسـت    ، رفتـار ، بیـان و تبلیـغ  ، اندیشـه ، ). حق آزادي نیز شامل: آزادي در عقیده32ص

حفظ جایگاهی است که خداوند متعـال بـراي    يمعنا). همچنین حق کرامت به335ص، 1373، (جعفري
اصل والیـت نداشـتن هـیچ انسـانی بـر      «نوان ل عیذ، آن در فقه ترینمهمها قرار داده است که همۀ انسان
یـک  طلبی و استیال بر هـیچ شود؛ یعنی کسی حق برتريمطرح می، )529ص ، 1375، (نراقی »انسان دیگر

  لۀ شارع مقدس معین شده باشد.یوسها را ندارد؛ مگر در مواردي که حقی بهاز انسان
نظام سیاسی حـاکم از آن برخوردارنـد.   حقوقی است که شهروندان جامعه در برابر  يمبنا، این حقوق

باید منطبـق بـر ایـن حقـوق باشـد. بـراي       ، هایی که در حوزة رفتار ساختاري مطرح استمؤلفه، روازاین
تحقـق یـک نظـام    ، اولـین شـرط  ، گیري سایر حقوق انسانی مبتنی بر آنتحقق این حقوق و سپس شکل

هـاي دینـی   ن نـوع عـدالت در آمـوزه   یتررین و کاملنکه بهتیسیاسی با ساختار عادالنه است. با توجه به ا
، ل نظام سیاسی بـر اسـاس دیـن اسـت. بنـابراین     یتشک، تنها راه تحقق عدالت در جامعه، ان شده استیب

قـرار گرفتـه   » فقیهولی«حاکم دینی یعنی ، محور آن است که در رأس آناولین مولفۀ نظام سیاسی عدالت
ترین شرط دستیابی به جایگاه حاکمیـت جامعـۀ اسـالمی عـدالت     لیاص، هاي دینیباشد. بر اساس آموزه

اجراي عدالت بیرونی و جریـان آن  ، که حاکم اسالمی عدالت درونی نداشته باشد یشک تا زمانیاست. ب
، کنـد چگونـه کسـی کـه بـه خـود ظلـم مـی       «نـد:  یفرمایم یر نخواهد بود. امام علیپذدر جامعه امکان

  ).1366، (ر.ك: تمیمی آمدي» ر خویش به اجرا درآوردتواند عدالت را در غیمی
گیـرد. قـانون   گذاري وظیفۀ وضع قـوانین عادالنـه را بـر عهـده مـی     نهاد قانون، در پرتو این حکومت

۴۲     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان  

را خداونـد  یـ )؛ ز25قانونی است که منطبق بر شریعت اسالمی و برگرفتـه از آن باشـد (حدیـد:    ، عادالنه
ر از هر کس دیگري بر مصالح و مفاسد زندگی او آگاه است و بـر اسـاس   بیشتر و بهت، منزلۀ خالق بشربه

  بهترین راه زندگی را براي او تدوین کرده است.، حکمت
د آنهـا را در جامعـه اجـرا کنـد. در     ییک نهاد اجرایی با، د در جامعه اجرا شود. بنابراینیاین قوانین با

در مقـام  ، را قـانون هرچنـد عادالنـه باشـد    ی؛ زهاي اصلی و مهم استاز مؤلفه یکیز عدالت ین بخش نیا
صورت ناعادالنه و ظالمانـه  تواند بهمی، هاي اجتماعی و سیاسیاجرا و توزیع منابع و امکانات و موقعیت

  بسیار اهمیت دارد.، اجراي عادالنۀ قوانین، رونیبه اجرا درآید. ازا
دهـد کـه   یجـه مـ  ینتعدل زمانی  شمول و گسترش عدالت است.، مؤلفۀ اصلی عدالت در حوزة اجرا

بیشـترین منـافع را بـراي    ، هم از لحـاظ کیفیـت  و عمل به نهایت برسد  ۀهم از لحاظ کمیت افراد و حیط
اعـم از قرابـت و امـور    ، به دالیل مختلف، از افراد یگروه، ايعموم جامعه دربرداشته باشد. در هر جامعه

براي دستیابی به منافع بیشـتر آگاهنـد و یـا بـه      يشتریب کارهاي قانونیاز اطالعات و راه، کاري و اجرایی
المـال و اسـتفاده از منـابع    توقع و درخواست سهم بیشـتري از بیـت  ، هاي خاص اجتماعیدلیل موقعیت

هـا محرومنـد و یـا    اکثر اقشار جامعه و شهروندان عادي از این موقعیـت ، عمومی را دارند؛ از سوي دیگر
حتـی  ، اولیۀ خویش نیز از دسترسی کمتري برخوردارند. در چنین مـواردي حتی در تهیه نیازها و حقوق 

کـافی بـه عمـوم     اما مجریان قانون اهتمـام و التفـات  ، اگر قوانین عادالنه نیز در جامعه وجود داشته باشد
اسـتفاده فـراهم   خـواري و سـوء  و فضـاي رانـت  ، جامعه از مسیر عدل و داد خارج، جامعه نداشته باشند

  ).434و  328ص ، 1379، البالغه(ر.ك: نهجخواهد شد 
دهنـد و  یرا انجام مـ  يهر کار، کسب منافع بیشتر يطلب براافراد سودجو و منفعت، ايدر هر جامعه
نظارتی قـوي بـر اسـاس     يهاد نهادیبا، روکنند. ازاینبه تضییع حقوق دیگران اقدام می، در صورت توان

دام کنند و حق مظلوم را از ظالم بازستانند. پس افزون بـر قـانون   به احقاق حقوق مظلومان اق، عدل و داد
به نظارت و دستگاه نظارتی عادالنه نیز احتیاج است تا ضمن برخورد بدون تبعیض بـا  ، و اجراي عادالنه
  ).5خطبه ، از حقوق مظلومان در برابر ظالمان دفاع کند (ر.ك: همان، فساد و مفسدان

  گيرينتيجه
گیري عدالت در همۀ ارکان نظام سیاسی اسـت. ایـن امـر    معناي شکلبه، ی در جامعهتحقق عدالت سیاس

و » قراردادن هر چیز در جاي خـویش «معناي مستلزم شناخت مفهومی صحیح از عدالت است. عدالت به
، ارکان نظام سیاسـی در جـاي خـویش قـرار گرفتـه      یعنی، در حوزة سیاسی» حق هر کس را به او دادن«



   ۴۳ هاي عدالت سياسي در الگوي اسالمي ايراني پيشرفتدرآمدي بر شاخص

صورت کامل مورد توجه قرار گیرد و حـق  به، که شامل حقوق شهروند و حاکمیت است ،حقوق اساسی
  هیچ کس از بین نرود.

نظـامی اسـت کـه در آن همـۀ شـهروندان آن متصـف بـه        ، محور از منظر اسالمنظام سیاسی عدالت
، کننـد  لهاي اجتماعی عادالنـه عمـ  ها و کنشگرایش، هاعدالت شوند. در اثر حضور افرادي که در بینش

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی آن    ها و مشارکتکه تمامی همکاري، گیرداي بر محور عدالت شکل میجامعه
بـه  ، اينامنـد. در چنـین جامعـه   یمـ » محورجامعۀ مدنی عدالت«را  ن جامعهیبر محور عدل خواهد بود. ا

واهد گرفت. در ایـن نظـام   شکل خ» محورنظام سیاسی عدالت«دلیل اقبال و استقبال مردم از حاکم عادل 
بر اساس عـدالت شـکل خواهـد گرفـت.     ، اجرا و نظارت، اعم از تقنین، همۀ ارکان و ساختارها، سیاسی
و ، معناي حرکت جامعـه در مسـیري اسـت کـه نخسـت افـراد جامعـه       محور بهپیشرفت عدالت، بنابراین

  سپس همۀ ارکان آن بر اساس عدل عمل کنند.
  

۴۴     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان  
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