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  دهكيچ
سم اسـت. اسـالم   یبرالیاسالم و ل یدتیـ عق  یتب معرفتکن دو مایم يز جوهریبر تمامبتنی ن گفتار ین در ایادیمفروض بن

ـ یتطب يامطالعه، تبکن دو میان ایم یز ذاتیان تمایاست. در ب یانسان يدئولوژیسم ایبرالیو ل یانیتب وحکم در موضـوع   یق
هـر  بـه  اسـت.   يفرد يآزاد، سمیبرالیل در لین و اصیادیه مفهوم بنکد یمعلوم گرد، ن مطالعهیعدالت انجام شده است. در ا

از اصـل   پـس ، ه رفته است. امـا در اسـالم  یشتر به حاشیعدالت ب، ردهک يپافشار يفرد يهايسم بر آزادیبرالیه لک میزان
ـ انـد. بن فرا خوانده شده يورزن به عدالتادارد. مؤمن يجا یر اسالمکانون تفکعدالت در ، دیتوح بـر   یومـت اسـالم  کاد حی

  رفتند.ینه را تنها به شرط اقامه قسط و عدل پذیعت با مردم مدیب ینان علر مؤمیه امکعدالت است. چنان

  .قانون، اقتدار، ییگرامنفعت، يفرد يآزاد، عدالت ها:کلیدواژه
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  مقدمه
 یکـی تـوان  ینم يادیبن يزهایل تمایه به دلکهستند  یمستقل یدتیـ عق  یسم دو نظام معرفتیبرالیاسالم و ل

ف یا توصـ یـ ، سکسم و بعیبرالیل اسالم به لیرد. تأوک یگر تلقیدیک يبرا یوصفا ی، ل بردیگر تأویرا به د
ش یاستن و فرسـا کبدون فرو، )یسم اسالمیبرالیسم به اسالم (لیبرالی) و لیبرالیسم (اسالم لیبرالیاسالم به ل

ده اسـت و  یبه دست بشر رسـ  یند نزول وحیه در فراکاست  ین الهییست. اسالم آین نکمم ينظر یمبان
» یوحیـ  یإن هو اال وح ينطق عن الهویما «نداشته است:  یچ نقشیه رسول خدا یر پردازش آن حتد

ه یـ استوار است و انسان مخلوق و بنده خـدا اسـت و بـر پا    يمحورخدابر اسالم  یاد معرفتی). بن4: (نجم
ه کـ اسـت   یسانان يدئولوژیسم ایبرالیل، دهد. در مقابلیخود را سامان م ین جهانیات ایح، یعت الهیشر

د آن را یـ ه باکـ ، بـر خـالف اسـالم   ، دلیـل ن یم دارد. به همیدخالت مستق يآن تجربه بشر يریگلکدر ش
ت یـ و فرد يمحـور سـم بـر انسـان   یبرالیل یاد معرفتیرد. بنک يپردازدهیو ا ید طراحیسم را بایبرالیل، دیفهم

ند. انسـان و  کیار مکا انی ید و آن را نفتابیرا برنم یانین وحیت دیهرگونه مرجع، سمیبرالیل استوار است.
بـه   یمنطقـ ، ن اساسیا د. برهدمیه قرار یپااین ش را بر یخو يویات دنیو ح ینظام حقوق، برالیجامعه ل

ن بـا  یادیـ و بن یز ذاتـ یتمـا ، چـون عـدالت   یسم در موضوع مهمـ یبرالیرد اسالم و لیکه روک رسدینظر م
  گر داشته باشند.یدیک

 يریـ گیپـ  ین پرسـش اساسـ  یـ بحـث بـا ا  ، اسـت  ضروريق امر یردن دامنه تحقکمحدود  کهازآنجا
گرفتـه شـده    يتا چه اندازه جـد ، سمیبرالیاسالم و ل یـ عقیدت  یه عدالت در هر دو نظام معرفتکشود یم

سـم  یبرالیا اسـالم و ل یدارد؟ آ يجا یستیبرالیو ل یشه اسالمیانون اندکسان در یکطور ا عدالت بهیاست؟ آ
ن یـ ه در اکـ  یرا دارند؟ پاسخ يمحوراندازه دغدغه عدالت یکبه  یو اجتماع یاسیس يهایاندهدر سام

در ، دارد يه عدالت در اسالم اصالت و نقـش محـور  کگونه ه آنکن فرض است ید بر اأکیت، ق آمدهیتحق
  گرفته نشده است. يجد، سم بر خالف اسالمیبرالیست. عدالت در لین نیسم چنیبرالیل

  يستيبراليات ليادبعدالت در 
اسـت. کمتـر   » آزادي«واژه ، کنـد اي که توجه اذهان را بـه خـود جلـب مـی    بیشترین واژه، در ادبیات لیبرالیستی

ـا محوریـت    واژه ـاعی ب اي همچون آزادي در ادبیات لیبرالیستی موضوعیت دارد. سازمان ادبیات سیاسی و اجتم
  در تعریف آزادي گفته است: ن استوارت میلجاهاي فردي است. آزادي، آزادي است. مقصود از آن

ـ ه ما باکن است ین نام باشد ـ هم یسته ایه واقعاً شاک یـ به مفهوم  یقیحق يآزاد ـ ی م ید آزاد باش
ـ نیم مشروط بر اینکب یتعق، میپسندیه خود مک یه منافع خود را به هر راهک ـ ه در ضـمن ا ک ن ی



   ۷۱ ادبيات اسالمي تمايز عدالت در ادبيات ليبراليستي و

ـ  يوشش آنها براکه از کنیاا ی، میگران لطمه بزنیم به منافع حقه دیوشکب نیتعق  یل منـافع یتحص
  ).50ص، 1375، لیم (مینک يریجلوگ، ندارد كاکه با مصالح مشروع ما اصطک

اسـت موجـود در هـر     ياییتوانـا  يآزاد«رده است: کان ینگونه بیرا ا يف ساده شده آزادیتعر، ژرژبوردو
جـز آنچـه    يگـر یدادن الزامات ده ملزم به تن کآنیب، شیردن بر طبق اراده خاص خوکعمل  يانسان برا

سـندگان  یف اغلـب نو یبرداشت و تعر .)47ص، 1378، (بوردو» است باشد يگران ضرورید يآزاد يبرا
ن و یآنـان تـأم   یاصـل  است. دغدغه یکف نزدین دو تعریباً به ایتقر، يبرال از مفهوم آزادیران لکو روشنف

 نیا بـرل یـ آبزاو  جامعۀ باز و دشمنان آنتاب کدر  ارل پوپرکه ک ياست. به طور يفرد يهايحراست آزاد
، یسـت یبرالیات لیدر ادب يان دغدغهیاند. چنسخن گفته يدشمنان آزاد ةدربار، آزادي و خیانت به آزاديدر 

هـا چنـدان جـذاب نبـوده     برالیل يبرا» دشمنان عدالت«دربارة  يف اثرینسبت به عدالت منقود است. تأل
در حجـاب و  » عـدالت «شـده و   ییهر جا یلفظ و مفهوم ينون آزادکا«، يرضا داورتر کر دیاست. به تعب

ده و محجـوب گشـته   ید پوشـ یـ متعلق به دوره جد يهاها و خطابهيدئولوژیبشر و ا يادیحصار خود بن
ـ یل ۀن سـلط یهم گرفتار همـ  يخود و هرچند). 225ص، 1383، ي اردکانی(داور» است در و  شـده  یبرال

  ند.یگزیرا برم يآزاد، لتعدا يبه جا، تاب خودکعنوان 
شـود.  یسم مـ یبرالیار لکموجب ان ؛ زیراده گرفتیناد یستیبرالیات لیتوان در ادبیرا نم »يآزاد«مفهوم 

آزاد  يهـر فـرد   ؛اسـت  یپوشبرال قابل چشمیشه لیست. عدالت در اندین نین چنیدر مورد عدالت ا یول
عادالنه نباشد. افراد مجازند ، چه این انتخاباگرند. زندگی خود را انتخاب ک، گونه که مایل استاست هر

بسازند که با عدالت سازگاري نداشته باشد. تنهـا چیـزي کـه آزادي فـرد را تحدیـد       عالمی را براي خود
آسیب رساندن و اضرار به دیگران است. چنین حدي براي آزادي لزوماً به معناي عدالت نیسـت؛  ، کندمی

راري عدالت نیست. طبیعی است که وقت عدالت در اندیشـه سیاسـی   زیرا هر آسیب نرساندن و عدم اض
ناپـذیر تبـدیل خواهـد شـد.     هاي سیاسی و اجتماعی به معضلی جبراننابرابري، لیبرال جدي گرفته نشود

مواجه ها بسیار دیر با این انتقاد لیبرال، ژرژبوردواند. به عقیده که امروزه جوامع لیبرال گرفتار آن شدهچنان
ه در کـ پرداخـت   یاجتماع یل نظمیغالب به تحم يال شدن به آموزهیسم با تبدلیبرایه لک یهنگام« :شدند

  ).37ص ، 1378، (بوردو» خود را از دست داد یل اصلکها شیعدالتید آوردن بیبه سبب پد يآن آزاد
عادالنـه   ز خـأل ا، بـر جامعـه   يو نابرابر يض نژادیل تبعیل تحمیبه دل، برالیل يهايزیرقانون، امروزه

ه بـا  کـ از عدل اسـت   یاز به مفهومینشان دهنده ن«، ین امر در نظر برخیه اک يبرند. به طوریبودن رنج م
  ).112ص ، 1377، (آربالستر» ن را مورد قضاوت قرار دادیآن بتوان خود قوان
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از عـدالت   یومسم را با مفهـ یبرالیه بتواند لکن است ایستم یمه دوم قرن بیدر ن جان راولزتمام تالش 
 ياز عـدالت را بـرا   یتوان برداشتیه چگونه مکن است ای يال وؤدهد. س ی(عدالت به مثابه انصاف) آشت

ه هم بذاته قابل دفاع به نظر برسد و هم طرفـداران بالفعـل و   کرد ک یطراح یبر قانون اساس یمبتن یمیرژ
ل یپـروژه تعـد   جـان راولـز  ، واقـع ). در73 ص، 1383، نند (راولزکد یین برداشت را تأیبالقوه آن بتوانند ا

ن سـود را از نظـام   یشـتر یه بکـ اسـت   ياه نـاظر بـه طبقـه   کـ  یلیتعـد  ؛سم را بر عهده گرفته استیبرالیل
ابـد و بـا   یش بیسـزاوار خـو   ینین آموزه تضمیروزمندانه توانست در ایپ يبرده است. بورژواز یستیبرالیل

، جـان راولـز  ). 37ص، 1378، رد (بـوردو که یش را توجیهايگرستم، يدئولوژیسم به مثابه ایبرالیل یمعرف
ز کـ ز و مـورد اخـتالف تمر  یبرانگل به شدت مناقشهیبر مسا یاسیلسوف سیفه خود دانسته به عنوان فیوظ
رده اسـت. بـه   کـ مشـاهده   یستیبرالیدر سنت ل يبرابر يو دعاو يآزاد يان دعاویم يتضاد جد يند. وک

دربـارة   یعمـوم  یگونـه تـوافق  چیه هـ کـ دهـد  یدو قرن گذشته نشـان مـ   حدود يهامناقشه: «يده ویعق
» وجـود نـدارد   یـک راتکدمو يشـهروند  يو برابـر  يمدافع آزاد یاساس يش نهادهاین طرز آرایترمناسب
ه در کـ دانسـته   یـی گرادهیـ تـب فا کبه عدالت را در م ییاعتنایشه بیر، جان راولز). 22ص، 1383، (راولز
در  یـی گرادهیـ تـب فا کدگاه میان دهنده دکت یژگیو«، يده ویافته است. به عقینما سم نشو و یبرالیسنت ل

ن مجموعـه  یـ ه اکـ  میرمسـتق یندارد. مگر به صورت غ یتیتب اهمکن میا يه براکن است ایمورد عدالت 
  ).61ص، 1374، (ساندل» ع گرددیان افراد توزیچگونه م يرضامند

د یـ ه باکـ اسـت   ینند. دولت شـرّ الزمـ  کیم ینگرانو  خطره دولت احساس یها همواره از ناحبرالیل
ه چـون موجـب   کـ بل، نـد ک یعـدالت ین اسـت بـ  که ممکنه از آن روست ، بودن دولت مهار شود. اما شرّ

جزء من مستقل و نماد اقتدار اسـت.   یتیننده است. دولت واقعکنگران ، شودیم يفرد يهايد آزادیتحد
ت یـ بـالقوه ظرف  یچـون هـر دولتـ    ؛اسـت  یمحـدود اقتـدار دولتـ   بـاز بـودن نا   يهم به معنا ییاقتدارگرا
دولـت  ، رونیـ اد. ازیـ آیبه شمار م يفرد يآزاد يسازمحدود يبرا يدیرا در خود دارد؛ تهد ییاقتدارگرا

در نظـر   يحقـوق فـرد   يرا بـرا  يتـر عیچه وسه قلمرو هرکآن است «، یاسیسم سیبرالیمطلوب از نگاه ل
 يه مـرز کـ ن دولـت آن اسـت   یترنامطلوب، سکآن قلمرو مجاز نداند. بع رد و خود را به دخالت دریبگ
، (موحـد » نـد کز دخالـت  یـ ل نباشـد و بخواهـد در همـه چ   یقا یعموم یو زندگ یخصوص یان زندگیم

 یخـواه يدة برابـر یـ ها با ابرالیاز ل یموجب فاصله گرفتن برخ، از اقتدار ین نگرانی). هم231ص، 1384
ده یـ شـود. بـه عق  ینابرابر با شهروندان مـ  يرفتار يبرا يزیدولت دستاو یخواهيرا برابریز ؛شود یکنزد
، موافقـت دارد  یراسـ که از قبول عام برخوردار است و در ظاهر بـا دمو کرا  يدة برابریا، یکش هایدریفر



   ۷۳ ادبيات اسالمي تمايز عدالت در ادبيات ليبراليستي و

معنـا  یرا بـ  یند و زندگکران یو ارزش فرد را از اساس و ين آزادیادیبن يهاتواند آرمانیبه وقت خود م
، نادرست دانسته اسـت (سـاندل  ، »شوندیافراد برابر زاده م ۀهم« :دیگویه مکن گزاره یا يسازد. و یو ته

  ).135ص، 1374
دارد.  ییسوفسـطا  ثراسـوماخوس ف یـ بـا تعر  يادیـ شباهت ز، »عدالت«از مفهوم  یستیبرالیبرداشت ل
شـه  یاند يریـ گلکدر شـ  یاصل زهیه اصالت نفع انگکبل، دارد يشه آزادیبا اند یتالزم ذات یمنفعت شخص

سـم و  یبرالیان لیـ م، لیـ ن دلیاسـت. بـه همـ    ین منـافع شخصـ  یمأتـ  يبـرا  یراه يده آزادیبرال است. ایل
 يآزاد، نقل شـد  لیجان استوارت ماز ه کگونه برقرار است. آن يادیز یو همخوان یهمپوشان ییگرادهیفا

 یخـواه بـر نفـع   يشـه آزاد یاد اندیم. پس بنیپسندیه خود مک ین منافع خود از هر راهیتأم یعنی یقیحق
فرد را مـورد   یچون منافع شخص، رودیبه شمار م يآزاد يبرا يدیاستوار است. اگر هم دولت تهد خود
بـه نفـع   ، ردهکـ را فرامـوش   یه منافع شخصکانتظار دارد  اقتدار از اتباع خود وارهدهد. همید قرار میتهد
ت و عمـل  یتبع :اگر عدالت عبارت از، ر چارچوب قانون باشد. حالت دین تبعیا هرچند .نندکا عمل یاقو

خواهـد  یردن است. عدالت از ما مکبه سود و نفع اقتدار عمل  :گر آن عبارت ازید يمعنا، به قانون است
ن را بـه نفـع خـود    یمـان قـوان  کرا حایـ ز ؛مینـ کمان عمل کا و حایه به نفع اقوکبل، مینکبه نفع خود عمل ن

 یعدالت به مثابه معضـل ، لیجان استوارت مچون  یبرالیگران لدهیدر نگاه فا، بین ترتیبدنند. کیوضع م
رش یپـذ  يبـرا  یمـانع ، یر فلسـف کـ خ تفیرود. او عدالت را در سراسـر تـار  یبرابر اصالت نفع به شمار م

  دانسته است: ییگرادهیفا
 یا خوشـبخت یـ ده یه فاکنیش ارین موانع در مقابل پذیتراز بزرگ یکی، یر فلسفکفتاعصار  یدر تمام

 كرومنـد و در یشـده اسـت. احسـاس ن    یاز انگارة عـدالت ناشـ  ، است یاخالق یو نادرست یار درستیمع
ت یـ ثرکآن را در نگـاه ا ، نـد کیاحضار م يزیه شم غریشب یتین واژه با سرعت و قطعیه اک یظاهراً روشن

ه امـر  کـ دهـد  ینشـان مـ  . این امـر  اشاره دارد اءیدر اش یذات یتیفکیبه  ییه گوکاند ینمایران چنان مکمتف
ر و تنـوع  ییز از تغیمتما یلکطور ه بهکت موجود باشد یعت و ماهیدر طب یز مطلقید همچون چیعادالنه با

سـت  ین کهرگز از آن واقعاً منف، مدتبلندچه در اگر، متضاد آن است، يو مصلحت است و از منظر نظر
  .)123ص، 1388، لی(م

در  افالطـون از عدالت اسـت.   ثراسوماخوسف یه تعریشب دقیقاً، از عدالت یستیرالبین برداشت لیچن
 ییسـوفطا  ثراسـوماخوس و  سـقراط ان یـ م يگـو ون برداشت از عـدالت را در گفـت  یا، جمهوريتاب ک

 يسـت جـز آنچـه بـرا    یز نیچ چیعدالت ه: دیگویم سقراطخطاب به  ثراسوماخوسرده است. کت یروا

۷۴     ۱۳۹۲، سال پنجم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

ننـد و  کیرا با مالحظه منافع خود وضع مـ  یا هر قانونیا اقویمان کحا، يده ویبه عق». سودمند باشد یقوم
ن و کشـ قـانون ، ندک یچیآن سرپ ه ازکرا  یسکه آن را محترم بشمارند و هر کخواهند یاز همه مردمان م

اصـالت   يبـر مبنـا   ثراسـوماخوس  ).829ص ، 2ج ، 1380، رسانند (افالطونیفر مکینامند و به یظالم م
مـردم بخواهنـد عادالنـه     یوقتـ ، رایـ ز ؛رده استکا معنا یعمل به نفع اقو يعدالت را به معنا، دهینفع و فا

ننـد.  کیمان به نفع خود وضع مـ کنند. قانون را حاکرده مطابق قانون رفتار کن ینکشد قانونیبا، نندکرفتار 
فـرد   يست. سودمندیعدالت به نفع فرد ن، بیترتن یردن است. بدکا عمل یبه سود اقو یعنی، پس عدالت

اران کن مردمـان را سـتم  یربختیکن ثراسوماخوسردن است. که در ظلم کبل، ستیدن نیدر عدالت ورز
  بزرگ دانسته است.

لـه و  یگـاه از راه ح ، یو عمـوم  یاعـم از شخصـ  ، گـران را ین به سود خود اموال دااران و ظالمکستم
برنـد.  یبـاره مـ  یکجا و یکه همه را کبل، خردآن هم نه خرد، يل به زور و تعدبرند و گاه با توسیر میتزو

ش یده سـتا یـ گانگـان هـم بـا او بـه د    ینزد هموطنانش مورد احترام است و ب ین ستمگران بزرگیتازه چن
 یـی گرادهیـ ه بـر فا کـ  يرادیـ بـه ا ، الدیش از میپ ثراسوماخوسِ، درواقع ).838ص ، 2ج ، نگرند (همانمی

اس بـزرگ بـه مرحلـه    یـ ظلم اگر با مق«، ییگرادهیفا يبر مبنا، يپاسخ داده است. آر، شودیه ممدرن گرفت
  ».تر و واالتر از عدل استفیشر، تريمراتب قوه ب، دیعمل درآ

  يات اسالميعدالت در ادب
 تصـور  یسـ ک يشناسند. برایبا آموزه عدالت م، وجود خدا یدتیاز آموزه عق پسرا  یانیان وحیان ادیآدم
بـر   یفطرت و ضرورت عقلـ ، انه نبودهیعام ين باوریست. چنین نکمم یخواهبدون عدالت یانین وحید

ه اگـر  کـ داند یاد دور نمیه زکبل، ها ندارداز همه انسان یخواهدهد. عقل بشر انتظار عدالتیم یآن گواه
ا عـدالت را ماننـد   ی رد ـکن یچن ییسوفسطا ثراسوماخوسه کگونه آن، ش کندیظلم را ستا یا گروهیفرد 
را از  ین تـوقع یم چنـ ی). اما عقل سل1372، نژادی: غنكند (ر.کن یش تلقیب یـ سراب  یکش فون هایفردر

  ان شده است.ین اسالم بین مبیح در دیتام و صر يان مقصود به گونهیه اکندارد. چنان یانین وحید
تـوان  یه مـ کـ  ياست. بـه طـور  استعمال شده بسیار تاب و سنت اعم از کعدالت در نصوص اسالم 

م از یرکـ عـدالت اسـت. خداونـد سـبحان در قـرآن      ، میرکـ قـرآن   یشناختمعنا يهاانونکاز  یکی :گفت
نـه از  ، از بندگان داده شده یدور است. اگر وعده عذاب دوزخ بر بعضهرگونه ظلم و ستم بر بندگانش به

اند. پـس آنـان   ردهکشه یظلم و ستم پ انیه چون دوزخکبل، گونه خواسته استنیه خداوند اکآن روست 



   ۷۵ ادبيات اسالمي تمايز عدالت در ادبيات ليبراليستي و

گونـه  چیه خداونـد بـر بنـدگانش هـ    کـ حال آن .ردندک يداریخود خر يبه دست خود عذاب جهنم را برا
ه لَـیس بِظَـالَّمٍ للْعبِیـد     «ورزد: ینم یظلم دیکُم و أَنَّ اللـَّ أَیـ تمبِما قَد کـ ا). از182عمـران:  (آل» ذل ، رونی

ک   «ند: کرا به ستم نابود ن یار و صالحکچ قوم درستیوعده فرموده هخداوند سبحان  لـهیل ک بـما کانَ ر و
 ییهـا هیـ سرنوشـت محتـوم شـهرها و قر    یت الهکه هالکبل، )117(هود: » الْقُري بِظُلْمٍ و أَهلُها مصلحونَ

مخروبـه و   ينها را به شـهرها ه آکگونه است آن، یت الهکاند. هالردهکشه یرا پ يه ظلم و ستمگرکاست 
ۀٍ أَهلَکْناهـا و     «ستاند: یات و جنب و جوش را از آنها میرد و حکل خواهد یه تبدکمترو نْ قَرْیـ نْ مـفَکَـأَی

یدشرٍ مقَص طَّلَۀٍ وعبِئْرٍ م ها ورُوشلی عۀٌ عخاوِی ۀٌ فَهِیمظال ی45(حج: » ه.(  
سودش از آن خـود اوسـت و   ، جا آوردبه ياستهیه عمل صالح و شاکس کهر ، فرمایدمیم یرکقرآن 

جهـت  از آن  ین سـنت الهـ  یـ گردد. ایان آن عمل به خود او باز میز، انجام دهد يااگر هم عمل ظالمانه
نْ أَسـاء فَعلَیهـا و مـ    «ست: یار نکه خداوند سبحان بر بندگانش ستمکست ا مـ و هنَفْسحاً فَللَ صالمنْ عا م

بِیدلْعبِظَالَّمٍ ل کبنـد  کیگران را به نفع خود جلب میاعمال د یه خوبکاست  یسک). ظالم 46(فصلت: » ر
از از یـ نینقـص و بـ  یبـ  يوجود، ه خداوند سبحانکگذارد. حال آنیان اعمال آنها را به خودشان وامیو ز

ا اعمـال  یـ ه اعمـال صـالحه   کـ آزادند  ،ندکیه خداوند ظلم نمکل آنیها به دلانسان، مخلوقاتش است. پس
 از امـام رضـا   یثیمتوجـه خودشـان اسـت. در حـد     یجـه هـر عملـ   ینند. نتکئه و ظالمانه را انتخاب یس
ه کـ بل، نـه «ند؟ فرمـود:  کیا خداوند بندگان را مجبور به گناه میرد: آکال ؤارانش سیاز  یکیه کم یخوانیم

ا بـر بنـدگانش   یـ رد: آکـ ال ؤباز سـ ». نندکش توبه یگناهان خودهد تا از یگذارد و مهلت میآنها را آزاد م
بـن  از پـدرش جعفـر   جعفـر بن یند؟ امام فرمود: پدرم موسکیف میلکت، ه طاقتش را ندارندکرا  يزیچ

ا چیـزي  ی، ندکیند خداوند بندگان را مجبور به گناه مکه گمان ک یسک«ن نقل فرموده است: یچن محمد
شـهادتش را  ، نخوریـد ، کنـد از گوشت حیوانی کـه او ذبـح مـی   ، کندتکلیف می، را که طاقتش را ندارند

  ).11ص ، 5ج ، تابی، (مجلسی» پشت سرش نماز نخوانید و از زکات نیز چیزي به او ندهید، نپذیرید
بـر  ، اعم از عالم تکوین و عـالم تشـریع  ، ن است که بنیاد عالمایمفروض اساسی در فرهنگ اسالمی 

نظمی بـر  بی، کردآفرینش عادالنه است و هیچ ظلمی در آن راه ندارد که اگر رخنه میعدالت است. نظام 
اي پایـدار نخواهـد   لحظـه ، نظمی هم فساد است. اگر نظم از جهان گرفته شـود شود و بیآن مستولی می
ماء رفَعهـا و وضَـع الْمیـزانَ    «ذیل آیۀ شریفه  فیض کاشانیماند. مرحوم  السـ ـ » (و از رسـول  ، )7 رحمن:ال

السـموات   بالعـدل قامـت  «ها و زمین بـه عـدل بـر پـا شـده اسـت:       یت کرده است که آسمانارو خدا
 هـا یـا همـان نظـام سیاسـی و     تشریعی انسانحیات ). 107ص ، 5ج ، ق1402، (فیض کاشانی» واالرض

۷۶     ۱۳۹۲، سال پنجم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

ایتـی از امـام   عدالتی تهدیدي بـراي حیـات اجتمـاعی اسـت. در رو    ماند. بیاجتماعی با عدالت پایدار می
، شـود ) سـؤال مـی  17(حدیـد:  » اعلَموا أَنَّ اللَّه یحیِ الْأَرض بعد موتهـا «تفسیر آیه شریفه:  ةدربار صادق

، 6ج ، ق 1427، (قمـی » العدل بعـد الجـور  «ایشان حیات را به عدل و مرگ را به ظلم وجور معنا کردند: 
 همگـان ، ورزي توسـعه و گشـایش اسـت   ر عدالتتوضیح فرموده است که د ). حضرت علی175ص 
، حال اگر براي کسی عدالت تنگی و محدودیت بـه شـمار آیـد   ، توانند در سایه عدالت زندگانی کنندمی

فـالجور  و من ضـاق علیـه العـدل     سعۀالعدل «رود بیشتر به تنگ آید: پس بداند که از ستمی که به او می
نکـوهش  کریم اغلب صاحبان عقل و درایت در جوامع پیشـین را  ). قرآن 15خ ، البالغه(نهج» علیه اضیق
ور شدند و از ظلم متـرفین و مـرفهین تبعیـت    شان در ظلم و فساد غوطهچرا وقتی جامعهکه  کرده است

افراد آن جامعه را جز آنان کـه مـردم را امـر بـه      ۀآنها را از کارشان نهی نکردند. قرآن کریم هم، کردندمی
فَلَو ال کانَ منَ الْقُرُونِ منْ قَـبلکُم أُولُـوا   «مجرم و گنهکار شمرده است: ، کردندنکر میمعروف و نهی از م

وا    ینَ ظَلَمـذ مـا أُتْرِفُـوا فیـه و کـانُوا     بقیۀٍ ینْهونَ عنِ الْفَساد فی الْأَرضِ إِالَّ قَلیالً ممنْ أَنْجینا منْهم و اتَّبع الـَّ
  .)116(هود: » مینَمجرِ

نظام مبتنی بر عدالت است. در نظـام اسـالمی از حاکمـان خواسـته     ، نظام مطلوب در اسالم، بنابراین
دلِ  «به عدل و داد حکمرانی کنید:  شده بین مردم وا بِالْعـ کُمـنَ النَّاسِ أَنْ تَحیب تُمکَمإِذا ح 58(نسـاء:  » و .(

دلِ و الْإِحسـانِ   «امر کرده است:  و نیکی کردن ورزيخداوند سبحان همگان به عدالت رُ بِالْعـأْم یـ إِنَّ اللَّه «
بلکه مردم در مناسـبات میـان   ، ورزي اختصاص به حاکم و کارگزار اسالمی نداردلزوم عدالت، )90(نحل:

دایی و کـه اگـر میـان دو زن و مـرد جـ     خود باید به عدالت رفتار کنند و بر شاهد عادل تکیه کنند. چنـان 
ن ا). مؤمنـ 2 (حجـرات: » و اشهدوا ذوي عدلٍ مـنکم «باید دو مرد عادل را به شهادت بگیرند: ، طالق افتد

در نظام اسالمی اجازه ندارند با مجرمان به دلیل کردار بدشان با آنها خارج از عدالت رفتار کننـد. بایـد بـا    
ا   «کند: و پرهیزگاري دور می اتقو ن را ازامجرمان به عدالت رفتار کرد. عمل خارج از عدالت مؤمن هـیـا أَی

دلُو   لـی أَالَّ تَعـمٍ عشَنَآنُ قَو نَّکُمرِمجال ی و طسبِالْق داءشُه لَّهینَ لامنُوا کُونُوا قَوینَ آمالَّذ    أَقْـرَب و لُوا هـد ا اعـ
خَبِیرٌ بِما تَع إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّه لتَّقْوي ولُونَل8(مائده: » م(.  

صالحان و پرهیزگاران است؛ زیـرا تنهـا آنـان بـر عـدالت اسـتقامت        حاکمیت در نظام اسالمی از آنِ
فرماید: آنان کسانی هستند که اگـر از جانـب خداونـد    ورزند. قرآن کریم میورزند و عادالنه حکم میمی

کنند؛ دهند و امر به معروف و نهی از منکر مینماز برپا دارند و زکات ، توان یابند و بر مردم حکومت کنند
الةَ و آتَـوا   «کنند: یعنی حیات معنوي و ربانی را بر مردم حاکم می وا الصـضِ أَقامی الْأَرف مکَّنَّاهینَ إِنْ مالَّذ



   ۷۷ ادبيات اسالمي تمايز عدالت در ادبيات ليبراليستي و

   ۀُ الْـأُم بـعاق ه رو از ازآن ). حضـرت علـی  41(حـج:  » ورِالزَّکاةَ و أَمرُوا بِالْمعرُوف و نَهوا عنِ الْمنْکَرِ و للـَّ
هاي جامعه نبوي فاصله زیـادي  دید مسلمانان از خصلتکردند که میپذیرش خالفت مردم استنکاف می

خواسـتند او را رهـا کننـد و از    اند و هرگز تاب عدل علی را ندارند. آن حضرت از مردم مدینه مـی گرفته
هاي نفسـانی مـردم   را وي کسی نیست که مطابق خواهشدیگري براي پذیرش حکومت التماس کنند؛ زی

  به او آموخته است: کند که رسول خداحکومت کند. وي بر مبناي دانش سیاسی عمل می
هـاي  هـا و رنـگ  از من دست بدارید و دیگري جز مرا بطلبید که روي به کاري داریم که چهره

سراسـر  ، ها را تـاب تحمـل  نه عقل ها در برابر آن طاقت شکیبایی است وگون دارد. نه دلاگون
بدانید که اگر دعوتتان را اجابت ، هاي روشن ناشناخته ماندهآفاق را ابري سیاه فرو پوشیده و راه

کسی که در گوشم زمزمه کنـد   دانم. نه به سخنبا شما چنان رفتار خواهم کرد که خود می، کنم
اخت. اگر مرا بـه حـال خـود رهـا     گوش فرا خواهم داد و نه به سرزنش مالمتگران خواهم پرد

به سخن آنکه کار خود بـه او وا  ، من نیز چون یکی از شما خواهم بود. شاید بیشتر از شما، کنید
بهتـر از آن  ، گوش سپارم و بیشتر از شما از او فرمان ببرم. اگر براي شما وزیر باشـم ، گذاریدمی

  ).91/104خ ، البالغهاست که امیر باشم (نهج
دهد. مردم مدینه تاب چنین حکومتی را که بر گواهی بر درستی سخنان باال می، مؤمنان علی شهادت امیر

ندارند. مردم مدینه بسیار زود از ولی خدا فاصله گرفتند و آن ، ورزي استوار استپایه بندگی خدا و عدالت
گرفتنـد کـه چـرا    حضرت را با ناکثین و قاسطین و مارقین تنها گذاشتند و هرگز بر آن حضرت خـرده ن 

  عدالتش بود:، قاتل علی، استاد مطهريبه کوفه انتقال داده است. به عقیده  النبیۀمدیندارالخالفه را از 
در حقیقت فلسفۀ اجتماعی او و نوع تفکر مخصوص ، که قاتلش شناخته شدموال آن نوع عدالت 

د که عدالت اجتماعی ورزیبود که در عدالت اجتماعی اسالمی داشت و خودش شدیداً اصرار می
  ).224ص ، 25ج ، 1386، کند (مطهرياسالم و فلسفۀ اجتماعی اسالم صرفاً همین را اقتضا می

  گيرينتيجه
کـه یکـی وحیـانی اسـت و     ، گردد که این دو مکتبمقایسه میان ادبیات اسالمی و لیبرالیسم معلوم میبا 

 ۀویـژه عرصـ  بـه ، هـا عرصه ۀرالیسم در همدر موضوع عدالت اختالف جوهري دارند. لیب، دیگري انسانی
بلکـه عـدالت در   ، شمارد و عدالت در نظام فکري لیبرالیسم جـدي نیسـت  آزادي را اصیل می، حکومت

اي از آشـتی دادن میـان آزادي و   چاره، در نظر برخی دیگر .ها سرابی بیش نیستنظر برخی از لیبرالیست
از التفات به عدالت به مثابۀ انصاف نـدارد. امـا در مکتـب    اي هاي سیاسی لیبرال چارهعدالت نیست. نظام

ورزي امـر  عدالت پایه و رکن نظام آفرینش و نظـام تشـریعی اسـت. مؤمنـان بـه عـدالت      ، سیاسی اسالم
  ست.ورزي او اند. مشروعیت حکومت حاکم اسالمی بر بندگی و عدالتشده

۷۸     ۱۳۹۲، سال پنجم، شماره دوم، پاييز و زمستان  
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