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چکیده
با توجه به مناقشههای نظری در مورد مفاهیم و ارزشهای بنیادی ،چون عدالت ،بین اسالم و
غرب در این مقاله به مطالعۀ سیر تاریخی تحول مفهومی عدالت از منظر این متفکران
میپردازیم .در این مطالعه نتیجه میگیریم که اوالً ،عدالت معنای روشن و جهانشمول در
اعصار و بین اندیشمندان ندارد و گرایش کلی به یافتن مبنایی برای زندگی سعادتمندانه و
متعالی است؛ ثانیاً ،تشابه و تفاوت در میان متفکرین غربی و اسالمی به مبانی معرفتشناختی
و زمینههای اجتماعی و مذهبی برمیگردد؛ ثالثاً ،گرایشها در اندیشمندان غربی از دورۀ
کالسیک بهسوی عصر جدید اجتناب از مطلقگرایی و کشاندن عدالت به زندگی عملی است
درحالیکه بین متفکرین اسالمی گرایشات مطلقگرایانه و تقدسگرایانه عموماً غالب است؛
خامساً ،اندیشهورزی اسالمی بیشتر گرایش به ازلی بودن دارد و خصلت پسین و پیشینی
بودن دارد درحالیکه اندیشهورزی غربی به خصلت پسینی و جنبههای اجرایی عدالت
گرایش دارد .سادساً ،با توجه به دو مورد اخیر ،در شیوۀ غربی عدالت استقرایی و درعینحال
معطوف به حل مسئله مبتنی بر مبانی سکوالر و اُمانیستی است ازاینرو لزوماً بهترین قوانین
عادالنه تعبیر نمیشوند بلکه بیشتر به نتایج توجه میشود درحالیکه اندیشۀ اسالمی
جامعنگرانه و مبتنی بر مبانی معرفتشناختی معنوی است.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1دانشیار گروه برنامهریزی اجتماعی دانشکده علوماجتماعی دانشگاه تهران

shakoori@ut.ac.ir

1

 278فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال ششم ،شماره دوم ،پايیز و زمستان 1395

مقدمه و بیان مسئله
عدالت فضیلت و آرمان بلندی است که همگاان از جملاه ساتمگران از آن ساخن مایگویناد و
برقراری آن را برای زندگی سعادتمندانه ضروری میدانند .عدالت را میتوان برداشات ههنای از
شرایط عینی دانست که عادالنه یا غیرعادالنه تلقی میشود یا مزیتی دانست که افاراد را باه ایان
احساس می رساند که توقعات برحقشان برآورده میشود .ازاینمنظر ،معیاری اولیه و کلای اسات
که درستی و نادرستی شرایط ،سیاستها ،عملکردها ،مناسبات انسانی و نظمهای اجتماعی ماورد
داوری و ارزیابی قرار می گیرد .از دیدگاه اعتقادی ،شاید بتوان گرایش عام به عادالت و ساتایش
عام از آن را جز مؤلفههای فطری انسان از جنس توحید فطری تلقی کرد که از پیمان نخستین و
عالمی به نام «عالم هر» حکایت دارد که قرآن کریم در آیۀ «أَلست باربكکم قاالوا بلای« باهخاوبی
ترسیم میکند .گواه و اقرار گرفتن از انسان براساس سورۀ اعراف 1باه وحادانیت خداونادی باه
مفهوم اعتراف به صفات الوهیت از جمله عدالت است که میتوان استدالل کرد که بارایناسااس
حتی ظالمان نیز آن را میستایند و بخشی از آرمان حاکمیت خود به گسترش آن وانمود میکنند.
درحالیکه عدالت یکی از محورهای مهم مورد تأکید فالسفه و علمای سیاسی و اجتماعی و
مصلحان اجتماعی بوده ،در عصر جدید ،بیشتر معطوف به حوزههای واقعی حیات اجتماعی
شدهاست که از نظر تحلیلی ،در سطح کالن به نظم اجتماعی کارآمد تعبیر میشود که بهزعم
بنیانگذاران اجتماعی در مقوالتی چون «اعتماد و همبستگی»« ،قدرت و استثمار» و بهویژه در
«معنا و مشروعیت» انعکاس پیدا میکند (چلبی .)13-12 :1975 ،در سطح خرد ،وجود آن
اسباب تحقق خالقیت انسانی و آزادی انسانی را فراهم میکند .در سطح میانی ،به توازن بین این
دو سطح (ساخت اجتماعی و آزادی فردی) میانجامد که در اصل یکی از معیارهای توسعۀ
سیاسی و اجتماعی تلقی میشود .این بدان سبب است که کاهش اختالالت اجتماعی بهویژه از
نوع توزیعی آن (توزیع منابع ارزشمند چون ثروت ،قدرت ،دانش و منزلت) ،در جامعه بهشکلی
متعادل یکی از پیش شرطهای آن را تشکیل میدهد .با فرض گسترش این اختالالت ،اکثریت
آحاد جامعه با تحدید فرصتها ،انتفاعها و انتخابها در عرصۀ حیات اجتماعی مواجه میشوند.
این موضوع از منظر پیامدی از آن جهت مهم است که توزیعهای ناعادالنه در بعد اجتماعی،
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یوم القیمَه إنّا کنّا عن هَذا غَفلین  ،أو تقولوا إِنّما أَشرك ءَاباؤُنا من قبل و کنّا هریه من بعدهم أفتهلکنا بما فعل
المبطلون (اعراف 172 ،و .)173
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زمینۀ عینی وفاق اجتماعی را با مشکل مواجه میسازند و در بعد سیاسی ،مشروعیت نظام
سیاسی را تقلیل میدهند .بهطوری که به عقیدۀ هلد (« )450 :1369آن نظام سیاسی که عمیقاً
گرفتار تولید و بازتولید نابرابری در قدرت ،ثروت ،درآمد و فرصتهاست ،بهسختی میتواند از
دیدگاه کسانی که غیر از آنها از نظام منتفع میشوند از مشروعیتی مستمر برخوردار گردند» .راه
مهار اختالالت فرایند نهادینهسازی نظم اجتماعی عادالنه است که همه منتفع گردند.
بنابراین ،همانگونه که هارت ( )1954اظهار میکند ،علیرغم اینکه عدالت مفهومی است
مهم و دغدغه ای که مطلوب همگان است اما تصور همگان دربارۀ آن یکسان نیست؛ همای
سعادتی است که همگان از آن صحبت می کنند ولی تصور واحدی از آن ندارند .بهعبارتی،
بحث در خصوص عدالت روی این موضوع متمرکز نیست که هیچ کسی یا نحلۀ فکری و
فلسفی با عدالت و برقراری جامعۀ عادالنه مخالف نیست ،بلکه تأکید بر چیستی ،سنخ مفهومی
آن ،نظم و ترتیبات الزم برای تحقق آن ،امر پسینی و پیشینی بودن آن است .هرچند در ادبیات
عدالت ،گرایش شدید به شک گرایی دربارۀ ماهیت و ابعاد عدالت و عدم توافق جهانشمول
دربارۀ آن وجود دارد و به قول مارکس « همۀ باورهای مرتبط با عدالت آرمانگرایی است»،
ولی پرسش این است که اگر توافق بنیادی در این مورد وجود نداشته باشد ،مردم چگونه
می توانند دربارۀ رویه های حل اختالف به توافق برسند و اگر نتوان مبنای عینی را برای داوری
رویهها ،سیاست ها و تحوالت تعیین کرد ،چگونه میتوان راجعبه درستی یا نادرستی آنها و
مفید و غیرمفید بودن آنها قضاوت کرد .ازاین رو ،همپشایر میگوید که عدالت همیشه بر
هستۀ مرکزی ضمنی ثابتی « برای تعیین ارزش ادعاهای مخالف و موافق  ...و روش هایی برای
دوری جستن از گسترش تعارضها» استوار است .براین اساس ،باور ما این است که مبانی و
معیارهای مورد اتکایی برای تعریف عدالت وجود دارد ،ولی چون این معیارها و موازین متکی
بر زمینه های مذهبی و برداشتهای مختلف فلسفی اند ،لذا تفاسیر و تعاریف از عدالت واحد
نیستند .با توجه به اینکه بیشترین تفاوتها در نحلههایی تقابلی به ویژه با مبانی ماتریالیستی و
غیرماتریالیستی منعکس است ،به ویژه غالب مناقشات نظری ،فلسفی و ایدئولوژی در عصر
حاضر به تفاوت های بنیادی غرب و اسالم در مورد مفاهیم و ارزش های بنیادی ،بهخصوص
عدالت ،برای ایجاد بهترین و سعادتمندانه ترین نظام اجتماعی اشارهدارد ،میکوشیم دیدگاهها
یا تفاوت ها را از منظر متفکران غربی و اسالمی در سیر تاریخی با تأکید بر برخی از علمای
برجستۀ هر دوره مورد بحث قرار دهیم.
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پرسشهای تحقیق
در این مقاله به مطالعۀ سیر تاریخی تحول مفهومی عدالت از منظر اندیشمندان غربای و اساالمی
پرداختهایم .سؤاالت اصلی قابل طرح عبارتاند:
از نظر این متفکرین ماهیت عدالت چیست؟ از سنخ چه مفاهیمی است؟ اگر تعریف رایج
«اعطا کل هیحق» باشد ،چه کسی هی حق است و چه کسی نیست؟ چه نوع ترتیبات و
تنظیماتی در جامعه باید باشد تا بتوان آن را عادالنه خواند؟ آیا توافق اساسی برای یافتن
مبنایی را برای قضاوت در مورد رفتارها ،عملکردها و رویه ها برای زندگی متعالی وجود دارد؟
اگر نه ،آیا تفاوت ها میان متفکرین به کدام مبانی برمیگردد؟ به معرفت شناختی یا زمینههای
اجتماعی و مذهبی؟
سؤاالت فرعی قابل طرح عبارتاند از آیا عدالت اجتماعی در بین متفکرین مزبور امر پیشین
است یا پسین؟ آیا میتوان گفت که گرایشها در اندیشمندان غربی از دورۀ کالسیک بهسوی
عصر جدید تقدسزدایی و اجتناب از مطلقگرایی و کشاندن عدالت به زندگی عملی (اقدامات و
سیاستهای عملی) مرتبط است ،درحالیکه بین متفکرین اسالمی گرایشات مطلقگرایانه و
تقدسگرایانه است؟ آیا اختالف دیدگاههای بین غربیان و مسلمانان بیشتر به فرامکانی و عصری
بودن و خصلتهای اجرایی مربوط میشود؟ کدامیک از متفکرین بهدنبال بهترین و
جهانشمولترین قوانین عادالنهاند؟

پیشینۀ پژوهش
تحقیقاتی که دربارۀ عدالت انجام شده زیاد ولی پراکندهاند و هریاک بععادی یاا رویکاردی از
عدالت را مورد پژوهش قرار دادهاند .بهطورکلی مطالعات در این حاوزه را مایتاوان باه ساه
دسته تقسیمکرد؛ نخست مطالعاتی که بیشتر خصلت پیمایشای دارناد و باه نگارشسانجی از
عدالت براساس تعاریف و دیدگاههای رایج از عدالت (اسالمی یا غربی) پرداختهاند که برخی
از مهمترین آنها میتوان به مطالعۀ زمانی و هوالفقاری( )1393با عناوان «بررسای رابطاۀ ناوع
دینداری با نگرش به عدالت اجتماعی» ،میرسندسی ( )1375با عنوان «عوامل ماؤثر بار درك
مردم از عدالت و رابطۀ آن با برابری نابرابری» ،وحیدنیا ( )1388با عناوان «عوامال اجتمااعی
مؤثر بر درك از عدالت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تهران» اشاره کارد .دساتۀ دوم از
مطالعات شامل آنهایی است که صرفاً به یک نحله یا دیدگاه یا یک متفکر پرداختاهاناد بادون

کاوشي در مجادالت عدالت اجتماعي بین متفكرين غربي و اسالمي 281

اینکه سیر تاریخی تحول مفهومی را کنکاش کنند یا مطالعاۀ تطبیقای انجاام دهناد .از جملاه
مهمترین آنها میتوان به مطالعه علیخانی و همکاران ( )1388باا عناوان «درآمادی بار نظریاۀ
سیاسی عدالت در اسالم» ،اخوان کاظمی ( )1386با عنوان « عدالت در اندیشۀ سیاسی اسالم»
و واعظی ( )1388با عنوان «نظریۀ عدالت کانت» اشارهکرد .دستۀ سوم از مطالعات به مطالعاۀ
عدالت در غرب و اسالم پرداختهاند که غالباً به صورت مصاحبه و ژونالیستیاند خیلای گاذرا
و غیرمنسجم روی یک محور یا یک دیدگاه از عدالت بحث کردهاند .شاید اندکی محققاناه و
منسجمترین آنها کار علیپوریانی و بنیاشراف ( )1393با عناوان «عادالت در بساتر مجاادالت
تاریخمندی» و کار رستمی ( )1384تحت عنوان «عادالت از دیادگاه اندیشامندان اساالمی و
غربی» باشد .مطالعۀ نخست بیشتر مطالعهای فلسفی است کاه ساعی مایکناد بهارهگیاری از
مفاهیمی چون نسبیگرایی و مطلقگرایی ،ایده آلیستی و رئالیستی ،تجربهگرایی و تعقلگرایای
با تأکید بر فیلسوفان بزرگی چون هراکلیت ،کانت ،هیوم و غزالی ،ابنرشد ،ابوزید و غیره باه
تحلیل عدالت بپردازد ولی نویسنده هوب این دیگاهها میشود و عدالت ،که هدف این مطالعه
است ،تحتشعاع مباحث و مفاهیم فلسفی و روششناختی قرارگرفته و درواقع گام اسات و
لزوماً شواهد مبسوط ،تاریخی و همچنین نتیجهگیری تحلیلای و روشان درخاوری در ماورد
ماهیت عدالت در دو دیدگاه ارائه نمیدهد .بهعالوه ،در عمل ،خیلی از اندیشامندان برجساتۀ
غربی و اسالمی را ،که دربارۀ عدالت بحث کردهاند ،در این مطالعه نیامدهاسات .اثار رساتمی
صرفاً گزینشی از برخی از نظرات علمای غربی یا اسالمی است و بخش عمدهای از مقاله باه
مفاهیم قرآنی مرتبط با عدالت پرداختهاست که در هار دو ماورد صارفاً جنباۀ توصایفی دارد.
مقاله فاقد چارچوب تحلیلی ،نظری و دورهبندی است .بهعاالوه هایچیاک از دو اثار ماذکور
دیدگاه های اخیر را ،که نقش محوری در بحث عدالت دارند ،مطارح یاا مقایساه نکاردهاناد،
ازاینجهت ،عدالت را در ویژگیهای تاریخی-فکری بحث نکردهاند .به نظر نگارنده ،مبحاث
عدالت حداقل در جامعۀ ما جای بحاث فاراوان دارد و بحاث و مطالعاات زیااد حتای روی
محورهای خاص ،سبب روشن شدن آن خواهاد شاد و بحاث عادالت حلقاۀ مفقاودهای در
مباحث فکری ،فلسفی و جامعهشناختی ماست .این مقاله بههایچوجاه ادعاا نادارد کاه تماام
مباحث را روشن کرده که بهلحاظ گستردگی ،بحث ادعای نادرستی خواهد باود ،ولای ساعی
کرده منسجم تر سیر تحول مفهومی و تفاوت ها و تشاابهات را باین دو اندیشامندان غربای و
اسالمی ترسیم کند تا محققان دیگر در آینده ،بیشتر خألهای موجود را باا مطالعاات گساتردۀ
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خود بپوشانند .در این مقاله سعی شده تشابه در تأکید بر عدالت را باا اساتناد باه آیاۀ شاریفه
«أَلست بربكکم قالوا بلی« استدالل شود و تفاوتها را در شرایط تاریخی ،بهصورت موضاوعی
بحث یا تحلیل کنیم.

چارچوب مفهومی
مفهوم عدالت در اندیشۀ اصحاب فکر و نحلههاای فلسافی و فکاری انعکااس قابالمالحظاهای
داشته و از آن برداشتهای مختلفی شدهاست .این برداشتها معطوف به بهرهمندی از مزایای و
منابع اجتماعی و طبیعی (منابع و مواهب مادی و مناصب و سمتهای سازمانی و اقتداری) قابال
دسترس برای آحاد جامعه است که میتوان در قالب مفاهیم و عباراتی چون تعلق یکساان مناابع
به هرکس ،تخصیص منابع متناسب باا اساتحقاق هارکس ،اختصااص مناابع براسااس نیازهاای
هرکس ،برخورداری هرکس متناسب با رده و طبقاهاش و تخصایص مناابع براسااس قاانون باه
هرکس بیان کرد (شفیعی1384 ،؛ موحد 1384 ،و گامبرگ.)1391 ،
بهطورکلی ،دو سنت فکری راجعبه عدالت قابل تفکیک است :الف .سنتی به تفاوتهای
طبیعی و زیستی تأکید میکند که انسانها با هم دارند و بهعبارتی انسانها برابر نیستند .پیامد آن،
اهمیت خصلتهای زیستی و فردی مانند هوش ،سن ،جنس ،نیروی بدنی ،نژاد ،قومیت و تبار و
سایر معیارهای انتسابی در برخورداری از مواهب طبیعی و اجتماعی است .در این سنت،
نابرابریها رد نمیشود بلکه التغیر تلقی میشود .ب .سنتی که اصل را بر برابری طبیعی
میگذارد و تفاوتها را ساخته و پرداختۀ انسانها و نظامهای اجتماعی میداند و بهعبارتی آن را
برساخت اجتماعی قلمداد میکند که قابل تغییرند (هورست1396 ،؛ گامبرگ .)1391 ،بهطور
مشابهی ،بهلحاظ هستیشناسی فردی و اجتماعی ،میتوان دو دیدگاه فردگرایی و جمعگرایی را
در ادبیات تشخیص داد که پیامد تکلیفشناختی به مفهوم مداخله یا عدم مداخله برای تغییر
شرایط دارد .با توجه به این دو سنت و گرایش عام شاید بتوان حداقل پنج رویکرد را نسبت به
عدالت در ادبیات از هم تفکیک کرد .1 .رویکرد طبیعتگرایانه یا تناسبگرایانه :این رویکرد
سنت افالطونی و ارسطویی دارد که اساس را بر انطباق با نظم موجود بر پایۀ خلقت نابرابر
انسانها میگذارد و آن را اعتدال میداند« :برابری برای برابرها و نابرابری برای نابرابرها».2 .
رویکرد مساواتگرایانه براساس اعتقاد به خلقت برابر انسانهاست ،اوج این رویکرد را میتوان
در ایدۀ مارکس از مرحلۀ کمونیستی دید« :هرکس به اندازۀ تواناییاش و به اندازۀ نیازش» .این
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رویکرد نابرابریها خصوصاً از نوع اقتصادی آن را ظالمانه و غیرانسانی تلقی میکند که زمینۀ
سلطه فرادستان بر فرودستان را فراهم میکند .3 .رویکرد شایستهساالرانه :در این رویکرد که
هرکس برخوردار از چیزی است که در نظام سیاسی و اجتماعی و قواعد و قراردادهای مستحق
تلقی شدهاست ،یعنی براساس شایستگیها و لیاقتها ،حق را به حقدار بدهیم.
 .4رویکرد لیبرالی :این رویکرد به اصالت فرد قایل است که موجب آن دولت باید بیطرف و
حداقل دخالت را داشتهباشد ،مداخله برای تغییر وضعیت فردی یا اجتماعی سبب فساد و
وخیمتر شدن اوضاع میانجامد و تعادلهای مصنوعی تعادلهای واقعی و طبیعی و کارآمد را
نابود میکند .5 .رویکرد حقگرایانه :این رویکرد اساس بر حق یا حقوق قرار میدهد و
براین اساس انواع حقوق مانند حقوق شهروندی ،حقوق مدنی ،حقوق سیاسی ،حقوق وضعی و
غیره را مطرح میکند و نیل به این حقوق را عدالت تعریف میکند یا بهعبارتکلی ،عطای حق
به هیحق مورد تأکید این رویکرد است (موحد 111-67 :1384؛ افروغ ) .هرچند بهظاهر ،تأکید
بر انواع حق رویکرد جامعتری را نمایان میکند ولی بههیچوجه طرح انواع حق به معنی خنثی یا
جهانشمولی مفهوم آن نیست که مورد وفافق همه در همۀ اعصار باشد .ازاینرو سؤاالتی از قبیل
چیستی حق و کیستی صاحب حق و امثالهم تأثیرپذیذی تعریفی حق را بهلحاظ مبانی نظری از
حیثهای فلسفی ،اخالقی ،مسلکی و جامعهشناختی مطرح میکند .درواقع حیثهای نخستین
بیشتر صبغۀ هنجاری و تجویزی دارند و مرتبط با ساختارها و رفتارهایی هستند که مطلوب
تعریف میشوند و بهلحاظ تکلیفشناختی در سطوح فردی و فرافردی (دولتها و حاکمان و
غیره) پیامدگرایند .الزاماً بحث عدالت با پسوند اجتماعی همراه است و خواهناخواه به لحاظ
رابطهای بودن (مناسبات با افراد و قدرت) امری جامعهشناختی است .حیث آخر ،یعنی
جامعهشناختی ،براساس دو سنت عمده ،یعنی نظم و تغییر ،بیشتر معطوف به این است که
مقوالت مرتبط با عدالت تا چه حد به ایجاد نظم مطلوب و زندگی انسانیتر کمک میکند.
دراصل ،هدف ایجاد بهگشت اجتماعی است (چلبی .)1386 ،جامعهشناسی عدالت هم از منظر
کارکردی و هم از نظر انتقادی با مفاهیمی چون انسجام اجتماعی ،کشمکش اجتماعی ،رتبهبندی
اجتماعی ،نظامهای سیاسی ،اجتماعی و حقوقی ،شرایط زندگی سروکار دارد .خصوصاً به این
میپردازد که دیدگاههای مرتبط با عدالت و بهتبع آنها سیاستهای متخذه چه پیامدهایی را
دربردارد و عمالً به چه کسانی نفع میرساند یا چه کسانی را محروم میسازد .حوزۀ مورد عالقۀ
جامعهشناسان نابرابریهای اجتماعی با سه ویژگی ساخت یافتگی بافت گروهی و اجتماعی و
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تحلیل پیامدهای نابرابریها به مفهوم عدم دسترسی به منابع است .اساساً جامعهشناسی ،خصوصاً
جامعهشناسی انتقادی ،بحث عدالت و بیعدالتی را بیشتر از منظر موقعیتی و نسبتی و حتی
عصری نگاه میکند که اوالً ،خیلی از تعاریف و سیاستها ،با توجه مناسبات قدرت تنظیم
شدند ،اصالت ندارند ،لذا ازلی و ابدی نیستند .ثانیاً ،خصلت هنجاری دارند .ثالثاً ،در طی زمان،
خصلت برساختی پیدا کردهاند .ازاینرو ،تغییر مناسبات موجود از طریق مداخلههای
سازمانیافته ،اصالحگرایانه یا انقالبی امکانپذیر است .بهنظر میرسد تحلیلهای جامعهشناختی
در رویکردهای جدید از عدالت که محوریت را بر توسعۀ انسانی و نفعبری فقرا و گسستن از
رویکردهای انطباق گرا و لیبرالیستی محض از طریق ابزارهای سیاستی و حاکمیت خوب و غیره
میگذارد در روشنگری مفهومی و پیامدهای سیاستی مؤثر بودهاست .درواقع این مطالعه با
بررسی در دورههای مختلف این تحوالت بعد مفهومی را مورد کاوش قرار میدهد.

روششناسی پژوهش
بیشتر مطالعات و پژوهشهایی که در حوزۀ علم تاریخ انجام میشوند و سیر تاریخی رخاداد یاا
تحول مفهومی را در گذر زمان طوالنی مورد تحقیق قرار میدهناد از ناوع پاژوهش توصایفی-
کیفی اند .با توجه به ماهیت و هدف این مطالعه ،این تحقیق ماهیتاً پژوهشی اسانادی دارد کاه باا
بهرهگیری از روش تحلیل تاریخی و با استفاده از منابع و مأخذ و مدارك مکتوب که غالباً شاامل
اثرات مکتوب در دسترس (در قالب کتب ،مقاالت ،یاداشتهای) برجستهترین صااحبنظاران و
متفکران غربی و اسالمی در دورههای مختلف است .این منابع یا اولیه بودند که اثر و نوشتۀ خود
متفکران هستند یا ثانویه بودند که محققان دیگر به تحقیق ،تحلیل و بسط اندیشۀ آنها در موضوع
عدالت پرداختند .با توجه به ابعاد و تفاسیر مختلف از عدالت در دورههای مختلف و باه منظاور
رهایی از پراکندگی در پاسخ به سؤاالت و یافتن محوریت مباحث ،عدالت از منظار اندیشامندان
در سه دورۀ مورد مطالعه ،براساس محوریت ابعااد عادالت ماورد بحاث قارار گرفات .دیادگاه
متفکرین غربی در سه دورۀ هیل عناوین شامل تعادلگرایی طبیعی سنت کالسایکی ،خردگرایای،
تجربهگرایی و اعتقاد به حقوق طبیعای دورۀ روشانگری ،تفسایرهای فردگرایاناه یاا لیبرالیساتی،
جمعگرایانه و توسعهگرایانه معاصر بحث شدهاند .بههمینسان ،دیدگاه متفکرین اساالمی در ساه
دوره تحت عناوین دیدگاه متقدمین (متکلمین و فقها) ،متأخرین (متفکرین و فیلسوفان اجتماعی)
و معاصرین (روشنفکران و ایدئولوكها) تشریح شدهاند.
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یافتههای تحقیق
یافتههای پژوهش در دو دسته ارائه میشود .1 :دیدگاه متفکرین غربی که هیال چهاار عناوان باه
ترتیب :تعادلگرایی طبیعی سنت کالسایکی؛ خردگرایای ،تجرباهگرایای و معتقادین باه حقاوق
طبیعی؛ معاصرین فردگرا و لیبرالیسات؛ معاصارین جماعگارا و توساعهگاران بحاث مایشاود.
 .2دیدگاه متفکرین اسالمی که هیل سه عنوان به ترتیب :دیدگاه متقدمین مشتمل بار متکلماین و
فقها؛ دیدگاه متأخرین مشتمل بر متفکرین اجتماعی و دیدگاه معاصرین مشتمل بر روشانفکران و
ایدئولوگها میباشد.

 .1عدالت از دیدگاه متفکران غربی
الف) تعادلگرایی طبیعی سنت کالسیکی
این سنت غالباً ریشه در یونان ،روم ،قرون وسطی و حتی رنسانس دارد و اساساً باه تاوازنهاا و
تعادلها و انطباقهای طبیعی تواناییهای (قریحههای هاتی و طبیعی) افراد تأکید دارد .ازاینمنظر،
طبیعی است که دانش ،قدرت و مکنت در اختیار صاحبان با قابلیت قرار گیارد و ایان افاراد نیاز
استحقاق باهکاارگیری باه نحاوی کاه مقتضای بدانناد خواهناد داشات .در چاارچوب دیادگاه
اعتدالگرایی ،سقراط عدالت را حدكمیانی در همۀ امور و برابری در بین افراد برابر تفسیر میکناد.
بهزعم وی« ،فرد عادل باالترین فضیلت را دارد و باید رهبری را به دست گیرد تا عدالت را پیاده
نماید .عدالت و حقوق طبیعی باید قانون را تکمیل ،تصحیح یا تلطیف نمایاد» (رساتمی:1384 ،
 .)290در سطح فردی نیز او تعادل قوای روحی را اساس عدالت مایداناد و قاعادتاً زنادگی را
نوعی مبارزه با عوامل برهمزنندۀ نفس آدمی تلقیمیکند (عالم ،1377 ،ج  .)2سقراط برایناساس
معتقد بود ،به لحاظ اخالقی ،انسان جویای خوشی و سعادت است و جز این تکلیفای نادارد .از
این دیدگاه ،خوشی از راه لذّات و شهوات حاصل نمیشود ،بلکه با ممانعت از تمایالت نفساانی
بهتر حاصل میآید .در سطح فردی ،به نظار او ،ساعادت افاراد از ساعادت جماع برمایخیازد و
سعادت هرکس در گرو آن است که وظایفش را نسبت به دیگران انجام دهد .از سوی دیگر ،باه
گمان سقراط تمام عالم همچون انسان از عقل برخوردار است ،زیرا عالم نظاممناد خلاق شاده و
بی قاعده و نامرتب نیست و هر امری غایتی دارد و هات باری خاود غایات وجاود عاالم اسات.
اساس نظام مندی در تعادل طبیعی است کاه تبعیات از قاانون طبیعای آن را مشاخص مایکناد.
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بنابراین به تصور سقراط ،امور دنیا قواعدی طبیعی دارد که بر آن منوال ،قوانین بشری بایاد ایان
قوانین را رعایت کند تا دسترسی به سعادت رخ نماید (فنیکل پیتکین.)31-18 :1379 ،
از نظر ارسطو ،نظریۀ عدالت همان نظریۀ فضیلت و حدكوسط در همۀ امور و برابری است .او
دولتشهری را پیشنهاد میکند که تفاوتهای طبقاتی براساس فضایل تنظیمشده و شهروندانش را
براساس مراعات قانون در انجام امور بافضیلت افراد بافضیلت تربیت میکنند .برایناساس ،بهزعم
وی ،فرد عادل ،که باالترین فضیلت را دارد ،باید ادارۀ امور و رهبری جامعه را بهدست گیرد تا
جامعۀ بافضیلت برقرار شود .بدین ترتیب ،دولتشهر بهسوی غایت خویش ،که همان جامعۀ
عادالنه و سعادتمندانه است ،پیش میرود (ارسطو .)1379 ،دقیقاً به این مفهوم که شهروند عادل
همۀ فضایل را داراست و میتواند فضایل را ،نه تنها بهصورت انفرادی بلکه ،در جامعۀ سیاسی
نسبت به دیگران رعایت نماید .همانگونه که اشاره خواهد شد ،ازاینمنظر ،ارسطو الهامبخش
برخی از متفکرین برجستۀ اسالمی مانند ابنرشد ،فارابی ،ابنسینا و غیره است .الزم به هکر است
که ارسطو دو نوع عدالت قانونی و حقوق طبیعی را مطرح میکند که مکمل هم هستند .عدالت
طبیعی همهجا و همۀ زمانها وجود دارد و با تفاوت حکومتها و تغییر آنها عوض نمیشود ،ولی
اساس عدالت مبتنی بر قانون براساس قراردادها و تغییر حکومتها تغییر میکند .با توجه به این،
ارسطو معتقد است که اگر در دولتشهر قانون در خدمت غایات عادالنه است ،در سایر
حکومتها ،تأمین غایات دیگر از قبیل نفعهای طبقاتی (اشراف و حکمرانان) هدف بوده و قانون
در جهت دستیابی به آن غایتها وضع میشود و ازاینرو ،فضیلت شهروندان به این اعتبار تعریف
میشود و به تعداد حکومتها فضایل وجود دارد (ارسطو .)1379 ،ارسطو دو نوع عدالت را از هم
تفکیک میکند :الف .عدالت توزیعی :به مفهوم توزیع عادالنۀ منافع جامعه براساس استحقاق؛ ب.
توزیع اصالحی :به مفهوم رعایت تناسب حسابی در مناسبات خصوصی است .براساس عدالت
توزیعی ،در حکومت مطلوب مناصب و امتیازات براساس فضایل و استحقاق افراد توزیع میشود
و چون همه از فضیلت برخوردارند واگذاری امور حاکمیتی به کمیتۀ متشکل از افراد بهصورت
گردشی صورت میگیرد و از آنجا که رسیدن هرکس به مناصب باال در این جامعه خصلت آرمانی
دارد یا بهلحاظ مراتب تفضل همه در یک مرتبه قرار نداشته باشند ،لذا تبعیت افراد از شهریار یا فرد
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افضل به رضایت خواهد بود( 1ابوالحسنی .)5-3 :1385 ،ازآنجاکه ارسطو همۀ آحاد جامعه از
جمله زنان ،بردگان ،اتباع خارجی را جز شهروندان تلقی نمیکند و در مراتب فصیلت ،فروتر
میداند لزومی هم نمیبیند که آنها را دارای استحقاق برابر بداند .برایناساس تفاوت استحقاق
براساس تفاوتهای فضیلتی برخاسته از تفاوتهای طبیعی است ،ازاینرو تفاوتهای طبیعی و
توزیع امتیازات و مناصب و موقعیتها براساس آنها (نابرابری واقعی براساس توجیه مرتبت
طبیعی) عین عدالت و برابری است.
متفکرین روم نیز بهگونۀ مشابهی بر عدالت مبتنی بر حقوق طبیعی اعتقاد داشتند .برای مثال،
سیسرون معتقد است که عدالت عبارت از قانون طبیعی و این قانون همهجا ثابت ،ابدی و برای
همه از جمله حکومتها الزماالجراست .قاعدۀ عدالت انطباق با قانون طبیعی است و عقل سلیم
بشر این را حکم میکند چونکه آن را خداوند مقدكر کردهاست (عالم .)185-170 :1377 ،برخی
از متفکرین روم نیز عدالت را در کنترل نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی جستجو کردند و
به دنبال تسری عدالت طبیعی بر حیات اجتماعی بودند .از جمله آکویناس ،مالکیت خصوصی
محدود ،درآمد و مزد براساس تالش و کارآمدی و زندگی متعادل را برای همگان براساس عدم
تمرکز ثروت جستجو میکردند (رستمی.)290-291 :1384 ،
هرچند در دوران رنسانس ،به علت اختالفات عقیدتی و جنگطلبی گرایش به قرارداد برای
همزیستی با دیگران اساس عدالت مطرح شد ،اما باور به حقوق طبیعی بهعنوان قوانین عقالنی
حاکم ،که ریشه در فرامین خداوندی و بهتبع آن الزامات همیشگی درپی دارد ،گرایش غالب را
تشکیل میداد که سعادت انسان در گرو فهم آنهاست (موحد 1381 ،و اسپینوزا .)1364 ،یکی از

پرنفوهترین فیلسوفان این دوره هابز است که این دو گرایش را در اثر معروفش ،لویاتان
( ،)1380بیان میکند .به نظر هابز ،انسان موجودی هاتاً شرور است و این توصیه «آنچه به خود
نمیپسندی و دوست نداری به دیگران روا مدار» از غریزۀ میل به بقا و جاودانگی او نشئت
میگیرد .ازاینرو ،مسئلۀ قرارداد اساس حیات اجتماعی و سیاسی را تشکیل میدهد که با تمسک
به آن ،هرکس با عمل به وعدهاش به حق طبیعی خود ،یعنی صیانت نفس ،میپردازد و برای
دیگران نیز خطر محسوب نمیگردد و معنای عدالت نیز همین است؛ یعنی وفا به عهد و پیمان
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1البته الزمبههکر است که از عدالت توزیعی مدكنظر ارسطو ،براساس برابری فضایل ،نباید برابری حسابی احاد
اجتماع نیز استنتاج گردد ،چراکه او بسیاری از اقشار مانند بردگان ،اتباع خارجی ،زنان و غیره را شامل حقوق
شهروندی نمیداند .این را ارسطو تبعیض نمیدادند بلکه مطابق با سعادت آنها تفسیر میکند.
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درصورتیکه دیگران هم به قول و قرار خود وفا کردهباشند .در این نگاه ،عدالت ضابطهای
مستقل از ارادۀ بشری نیست بلکه امری توافقی است.
ب) دورۀ روشنگری :خردگرایی ،تجربهگرایی و اعتقاد به حقوق طبیعی
عصر روشنگری (اواخر قرن  17تا اوایل قرن  )19با اصالحگری مذهبی شروع شاد و در کشاف
قوانین طبیعی بر قدرت عقل تأکید میکرد ،ولی با پیشرفتهایی که در برخی علوم مانند نجوم و
فیزیک رخ داد بر تجربه و مشاهده بیشتر بها دادهشد .بااینحال حقوق طبیعی هنوز بهطورگسترده
مورد قبول بود .نمایندۀ برجستۀ فکری آن جان الك بود که باهزعام وی ،قاانون طبیعای اسااس
آفرینش را تشکیل می دهد و دولت ملزم به تضامین آن اسات .الك بحاث خاود را باا توضایح
سرشت انسان و وضع طبیعی آغاز میکند .هیچکس قادر به ادعای حقیقت مطلق نیست و همه از
این نظر به طور سلبی از منزلت برابر برخوردارند؛ یعنی در جهل نسبی بهسر میبرند و در نتیجاه
هیچ کس حق ندارد عقیدۀ خود را بر دیگری تحمیل کرده و از اظهار عقیادۀ دیگاران جلاوگیری
کند .به نظر الك ،هر انسانی که پا به دنیا میگذارد حق حیات دارد .در اصل ،فلسفۀ آفرینش قبل
از هر چیزی حیات است .این حقی فطری و طبیعی است که منشأ خداونادی دارد و هایچکاس
نمیتواند این حق را از دیگران سلب کند .این حق تلکیف پاسداری از حق را (در دفااع از حاق
حیات خود و رعایت حق دیگران با عدم تعدی به حقوق آن) مطرح میکناد .ایان هماان قاانون
طبیعت است که انسان با عقل خود به درك آن نائل میشود و اخالقاً مکلف به رعایت آن است.
از حق حیات حقوق دیگری مشتق میشود که عبارتاند از حق آزادی انتخاب شایوۀ زنادگی و
نیل به سعادت و حق مالکیت .این حقوق مانند حق حیات هاتی است و حدود آن نه با اردههاای
فردی بلکه با قانون طبیعت محدود می شود .در دیدگاه الك ،کار انسانی نیز در ادامۀ حق حیاات
است و برای آن صورت میگیرد ،بنابراین تصاحب ثمرۀ آن حق انکاارنشادنی اسات؛ ازایانرو،
کسی نمیتواند مالکیت را از او بگیرد .وظیفۀ حکومت نیز وظیفۀ نگهبانی از جان و مال (حقاوق
طبیعی ،قانون طبیعت) است نه بیشتر .چون حکومت پدیدۀ تبعی قراردادی است کاه افاراد بناباه
رضایت اکثریت عددی افراد در جامعۀ ثانوی (سیاسی یا مدنی) برای گریز از وضع طبیعای (کاه
مستعد هرجو مرج و تعدی به حقوق ضعفاست) و احقاق حقوق طبیعی شکل گرفتهاست .جامعۀ
عادالنه جامعۀ منطبق با حقوق طبیعی است که در جامعۀ مدنی بیشازهمه تحقاق پیادا مایکناد.
درواقع ،ورود آدمیان به جهان مدنی یا سیاسی برای حراست از اموالی است که در وضع طبیعای
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بهدست آوردهاند .از نظر الك «حق طبیعی مالکیت همبسته حق بنیادین صیانت هات است» زیارا
از قرارداد نشئت نگرفتهاست .ولی این حق طبیعی دارای حد و مرزی اسات و آن ایانکاه نبایاد
شامل اشیایی شود که دیگران از پیش آنها را بهدست آوردهاند .برخالف قدما ،کاه بحاث مارتبط
طبیعی را به رتبهبندی اجتماعی سرایت میدادند و اصل تحدید تملک را بهواسطۀ محدود باودن
نعمات طبیعی (مانند زمین) مطرح میکردند ،الك کار را منشأ ثروت بشری میداند .برایناساس،
نظمهای آزاد کارآمدتر از نظمهای آمرانه دستوری و دولتی است و سبب ثروتمندتر شادن آحااد
جامعه میشود (غنی نژاد 1378 ،و جمشیدی.)1380 ،
همینطور می توان در عصر روشنگری ،منتسکیو و هیوم را نام برد که از هواداران حقوق
طبیعی بودند .از دید منتسکیو ،قانون طبیعی بهمعنای مناسبات ضروری و منتج از طبیعت ،بر همۀ
موجودات حاکم است و همین امر در مورد انسان مبنایی برای عدالت بهوجود میآورد که بر
قانون موضوعه بشری مقدم است .از نظر او ،قوانین طبیعی عادالنهاند و چون انسان ،همانگونه
که خدا و خود را فراموش میکند ،ممکن است همنوعان خود را فراموش کند ،لذا قانونگذاری
سیاسی او را به این امر یادآور میشوند .بهطورکلی ،نزد او تناسب قوانین با رابطۀ درونی جامعه
و نیازهای آن و نیز با اجزای خود مبنای عادالنه بودن آنهاست (جمشیدی.)9-78 :1380 ،
متفکرانی چون هیوم و روسو در تبیین عدالت به منافع مشترك تأکید دارند ،چون «هرچه که به
نیکبختی جامعه بینجامد مستقیماً پسند ما میافتد و مایۀ خوشنودی ماست» .اینها بهواسطۀ
عمومی بودن عدل است پس :فایدۀ همگانی منشأ عدل است و تأمل دربارۀ نتایج سودمند این
فضیلت یگانه شالودۀ ارجمندی آن است (همان؛ روسو .)1352 ،هرچند فیلسوفانی چون کانت
قرارداد اجتماعی را منشأ عدالت فرض میکنند ،اما حقوق طبیعی و لزوم کشف آن با موهبت
عقل باور داشتند و حتی اقداماتی چون تملک عمومی ارضی ،حذف امتیازات موروثی و غیره را
از انطباق با حقوق طبیعی تلقی کردند (همان) .بهطوریکه خواهیم دید ،در اصل ،اتکا به حقوق
طبیعی منشأ نظریهپردازیهای بعدی عدالت از دیدگاههای جمعگرایانه (مانند کارل مارکس ،پال
گامبرگ) و فردگرایانه چون لیبرالیستها و راستگرایانی چون اسمیت و بنتام و غیره شدهاست.
ج) تفسیرهای معاصر فردگرایانه و لیبرالیستی از عدالت
لیبرالیست های معاصر طیف نسبتاً وسیعی را تشکیل می دهند که از افراطیون و بازار محورانهشان
مانند نوزیک ،هایک تا التقاطیون مانند فریدمن و سن ،که خصلت جمعگرایانه همراه باا باازار و

 290فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال ششم ،شماره دوم ،پايیز و زمستان 1395

فردگرایانه تأکید میکنند ،دربرمیگیرد .ریشۀ تفکرات آن را باید در اسمیتیسم 1جستجو کارد کاه
تأکید بر نظام طبیعی است .منظور از آن نظام نیز نظام آزاد خودبهخودی بدون مداخلهای (دولت)
است .فرض براین است که اگر افاراد در چاارچوب قواعاد کلای آزادی انتخااب داشاتهباشاند،
درنتیجۀ تعدیلها و سازگاریها تصامیمات فاردی باا همادیگر نظمای باهوجاود مایآورد کاه
خواستهها و منافع فردی را در جهت نفع عماومی هادایت مایکناد (غنایناژاد 1378 ،و بااری،
 .)1380عدالت توزیعی در این دیدگاه جایگاهی ندارد ،چون بهنظر اسمیت (« )82 :1976عدالت
محض در اغلب اوقات ،فقط فضیلتی منفی است و فقط ما را از آزردن همسایهمان منع میکناد».
اگر سعادتمندی و رفاه هدفی است که باید برای نیل به آن تالش کرد ،این هدف از طریق دنباال
کردن امیال طبیعی قابل وصول است نه با پیگیری آگاهانه و عقالنی (باری ،)26-9 :1380 ،چون
قوانین بازار و نظم خودجوش آن به نفع همگان است و اسباب تحقاق حقاوق طبیعای را فاراهم
می کند .درواقع اساس این نظریه به مهم بودن تعادل در امور اشااره دارد کاه منطاق نظام آزاد و
اهداف عادالنۀ آن چون رقابت کامل را بازار بهتار از مکاانیزمهاای مداخلاهای فاراهم مایکناد.
ازاینرو ،نظم های مداخلۀ گسترده مثل جوامع سوسیالیستی توتالیتری ،کاه در آن باهجاای خاود
افراد ،دولت و بوروکرتهای ریزودرشت در دیوانساالری نیازهای مردم را تعیین و برنامهریازی
کنند ،با قواعد حقوق اولیۀ طبیعی انسانها هیچ سازگاری ندارد .چون «حکومتهاا هایچ هناری
جز خالی کردن جیب مردم را از یکدیگر نمیآموزند» (اسامیت )861 :1976 ،و ازایانرو ،خیار
عمومی نتیجۀ ناخواستۀ فرد است.
دو تن از نظریهپردازان مشهور قرن بیستم ،که در حوزۀ تبیین عدالت در پی تلفیق مؤلفههای
فردگرایانه و جمعگرایانه با محوریت اقتصاد لیبرالی و بازارند ،جان رالز و آمارتیا سن هستند.
هدف رالز از ارائۀ نظریۀ عدالت دفاع از مفهوم خاص عدالت اجتماعی و اخالقی و نظاممند از
عدالت لیبرالی است .مشخصۀ هنر رالز سازش میان اصول آزادی و برابری است .رالز از بین
پارادایمهای مختلف فکری ،فلسفۀ اخالق کانت را بهعنوان مبحثی قابل توجه برای احیای اصول
لیبرالی انتخاب کرده و از عناصر کانتی مانند آزادی انسان و عاملیت سخن اخالقی ،استفاده نمود
و نقطۀ عزیمت خود را نقد مکتب فایدهگرایی قرار دادهاست .او میگوید« :من مانند کانت
معتقدم که انسانها یکسری حقوق طبیعی دارند که باید آن را تأمین کنند و نمیتوان خیرهای
اجتماعی (منفعت افراد) را بر آن حقوقِ طبیعی مقدم داشت و اگر انسانها در شرایط آزاد و برابر
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Smithism
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قرار بگیرند ،آنها بر سر اصولی توافق خواهند کرد که حقوق طبیعی آنها را تأمین خواهد کرد
(رالز .)82 :1376 ،بهنظر رالز« ،خیر» یا فایده ،مهمترین مفهومی است که تداوم و گسترش آن،
اصل انصاف و استحقاق را در جامعه از بین میبرد .بنابراین وی برای جلوگیری از تضییع
«انصاف» ،خیر را با حق جایگزین میکند .چون به نظر او ،عمل عادالنه فینفسه فضیلت دارد و
ابزارگونه نیست .انگیزۀ عمل عادالنه در اندیشۀ رالز نه سود و فایده ،بلکه اخالق و بیطرفی
است (بشریه .)116 :1376 ،رالز به این معنا واقف است که جامعۀ مبتنی بر فایدهگرایی صِرف
نمیتواند پایدار باشد و از طرف دیگر ،با این مسئله مواجه است که برابری در تمامی امکانات
جامعه ،موجب تضییع حق و تعطیلی تولید میشود .بنابراین ،در چنین وضعیتی ،رالز میان
«آزادی» و «برابری» سازش برقرار کرده و نظریۀ «عدالت به مثابه انصاف» را طرح

مینماید.

به نظر رالز عدالت زمانی محقق میشود که به توزیع صحیح سود و مسئولیت در همکاری
اجتماعی برسیم و این امر مربوط به ساخت جامعه و نهادهای تشکیلدهندۀ آن است .زیرا
نهادهای اجتماعی شیوۀ دسترسی افراد به منابع را معین میکنند و قواعد تعیین حقوق و امتیازات
و رسیدن به قدرت سیاسی و انباشت سرمایه را دربردارند (همان .)39 :بهنظر او مشکل عدالت
در جامعه« ،تضاد منافع» است که باید به شیوهای مناسب ،این «عدم توافق» به «توافق» تبدیل
شود .شیوۀ مناسب جهت این تبدیل همان «قرارداد اجتماعی» است که ،میان افراد هینفع در
جامعه دربارۀ نحوۀ صحیح توزیع منافع و مسئولیتها توافق میشود ،از شرایط قرارداد
«بیطرفانه» و «منصفانه» بودن است .مهمترین شرطِ تحقق بیطرفی برای قرارداد ،برابری و
آزادی انسانهاست .این وضع همان «وضعیت آرمانی» است که در نظریۀ طرفداران قرارداد
اجتماعی به «وضع طبیعی» معروف است .وضع اولیه مهمترین بخش نظریۀ عدالت رالز را
تشکیل میدهد .منظور او از وضع نخستین ،وضعی فرضی و ایدهآل است که در آن ،اصول
عدالت گزینش میشود (بشریه )33 :1382 ،که مبتنی بر ویژگیهایی چون آزاد بودن (بدون هیچ
فشار و مانعی) ،عاقل بودن (بهمعنی درك رابطۀ هدف و وسیله) ،سودجو بودن و حجاب جهل
(برابری در بیخبری از ویژگیهای دیگران (رالز« .)14 :1971 ،حجاب جهل» همراه با
سودجویی و عقالنیت ،وضعیتی را فراهم میآورد که افراد آمادۀ انتخاب اصول عدالت برای
جامعه میشوند .رالز این خصوصیات را از اندیشۀ لیبرالیستی اخذ کردهاست .چون در تفکر
لیبرالیستی ،عقلگرایی هستۀ اصلی محسوب میشود و «فرد» بهعنوان موجود خودبنیاد ،فقط به
عقل متکی است و اصل آزادی نیز از ترکیب این دو عنصر یعنی «عقل» و «فرد» حاصل میشود.
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بهنظر رالز ،افراد در پشت حجاب جهل اصولی را انتخاب میکنند که .1 :بیشترین آزادی را برای
افراد بهوجود بیاورد .2 .به بهتر شدن وضع طبقۀ فقیر جامعه کمک کند .چون در پشت حجاب
جهل نمیدانند که در خارج از وضعیت نخستین در چه جایگاه اجتماعیای خواهند بود.
درنتیجه ،آنها سعی خواهند کرد بهترین حالت را برای خود در بدترین حالت ،که ممکن است
در دنیای واقعی در آن قرار بگیرند ،تضمین کنند (بهشتی .)195-190 :1379 ،بدترین حالت
ممکن در جامعه برای آنها این است که در دنیای واقعی ،جز طبقات پائین باشند .بنابراین در
میان بدیلهای انتخاب ،اصول عدالتی را انتخاب خواهند کرد که به بهتر شدن وضع طبقۀ پائین
منجر شود .با توجه به این اصول ،رالز برای مفهوم خاص عدالت ،دو اصل را بیان میکند؛ اصل
اول« :هر شخصی باید از حقی برابر نسبت به گستردهترین نظام کلی آزادیهای اساسی ،که با
نظام آزادی برای همه سازگار باشد ،برخوردار گردد ».اصل دوم« :نابرابریهای اجتماعی و
اقتصادی باید بهگونهای تنظیم گردند که الف .بیشترین منفعت را به کم بهرهمندترین اشخاص
برسانند ،بهگونهای که با اصل پساندازهای عادالنه سازگار باشد .ب .مشاغل و مناصب تحت
شرایط حاصله از برابری فرصتها ،به روی همه باز باشد» (فریمن.)47 :1991 ،
رالز این دو اصل را بهمثابه اصول اخالقی اولیۀ لیبرال ا دموکراسی مطرح میکند .درواقع
جامعۀ لیبرال ا دموکراسی براساس اصولِ عدالت ِ مطلوب و موردنظر جان رالز ،استقرار
یافته است .اصل اول ،اصل اولویت آزادی است که طبق آن هرکس به قدر ممکن باید حق
برابری برای آزادی هرچه بیشتر داشته باشد ،به شرط اینکه این حق ،دیگران را از داشتن
همانگونه آزادی باز ندارد.
رالز باعنوان برابری منصفانۀ فرصتها بهدنبال آن است که تخصیص مناصب قدرت بر پایۀ
توانایی افراد باشد نه بر پایۀ رابطههای فردی ،این برابری متضمن نوعی «تبعیض مثبت» است.
یعنی آنان که چون در طبقههای پایین به دنیا آمدهاند از آموزش کامل برخوردار نبوده یا آنها که
ضعفی دارند در رقابت با آنان که آموزش کاملی داشته و این ضعفها را ندارند ،باید بهنحوی از
طرف دولت حمایت شوند تا در سطحی برابر در رقابت قرار گیرند .چنین تبعیضی بهواسطۀ
خواست افراد در وضع نخستین است که در پشت حجاب جهل طبق قاعدۀ حداقل ا حداکثر در
پی حمایت از منافع پائینترین طبقات هستند.
آمارتیا سِن در توضیح فهم خود از مفهوم نظریۀ عدالت از فضای مفهومی وسیع استفاده
میکند ،بدین معنا که سعی دارد روشن نماید که چگونه میتوان به مسائلی که عدالت را افزایش
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میدهند و بیعدالتی را از میان برمیدارند پرداخت ،نه اینکه مسائل مربوط به ماهیت عدالت
کامل را حلوفصل کرد .در همین چارچوب ،سِن تفاوت جدی بین تأکید محوری بر «نهادها» و
«نهادهای مبتنی بر عدالت کامل» – آنچنانکه در دیدگاه رالز مطرح است -و دیدگاه خود ،که
ویژگیهای رفتاری را عنصر مهمی درنظر میگیرد ،مورد توجه قرار میدهد .بهنظر او ،در نهایت،
عدالت با اینکه زندگی افراد چگونه میگذرد مرتبط است ،نه صرفاً با ماهیت نهادهایی که آنها را
احاطه کردهاند .به استدالل سِن« ،تمرکز بر زندگیهای عملی در ارزیابی عدالت آثار و
نتایج بسیار مهمی برای ماهیت و گسترۀ انگارۀ عدالت دربردارد ».سن در موضوع عدالت بر
توزیع امکانات اولیه تأکید میکند ،ولی چون تبدیل این امکانات بر آزادی انتخاب زندگی خوب
برای افراد مختلف یکسان نخواهد بود ،برابری در داشتن امکانات اولیه میتواند به نابرابریها
منتهی گردد .یا خانم خانهداری که از تحصیالت و دانش زیادی نسبت به دیگری برخوردار
است کارآمدی باالیی را در آشپزی نشان میدهد .مسئلۀ مهم از نظر او این است که قابلیت افراد
در استفاده از امکانات متفاوت است .مسلماً فرد معلول با وجود امکانات اولیه از قابلیت کمتری
برخوردا است .این بدین معنی است که دو فرد با قابلیتهای یکسان و اهداف یکسان ممکن
است دستاوردهای متفاوتی داشتهباشند .بهزعم او ،قابلیتها برای عدالت مهماند ولی کفایت
نمیکنند .لذا ،باید قضاوت عادالنه را در ارزیابی امکانات و نتایج برای برقراری عدالت الزم
فرض کرد .از نظر سن ،در صورت نیازهای متفاوت ،امکانات اولیه نمیتواند برابرانه نیازها را
برآورده کند .سن با این منطق تا حدی به استدالل رالز نزدیک میشود که درصورتیکه
نابرابری ها به کارایی و افزایش انگیزۀ ارتقا و اهداف کمک کند همگان نفع خواهند برد و
دراینرابطه ،مثالً اگر به افراد توانمند با قابلیتهای بیشتر موقعیتی در ادارۀ حکومت داده شود،
بهنفع همه خواهد بود .این موارد بدان معناست که اعطای امکانات بیشتر به افراد توانا غیرعادالنه
نخواهد بود ،بهشرط اینکه افراد فرصت برابری برای رقابت برخوردار باشند .این دیدگاه همان
تأیید دیدگاه دورکین است که اگر شرایط را یکسان کنیم ،نتایج برعهدۀ خود افراد خواهد بود که
خیر یا شر را انتخاب کنند .چنانکه در بخش بعدی گفته میشود ،به این دیدگاه شدیداً پال
گامبرگ انتقاد کرده است.
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د) تفسیر جمعگرایانه معاصر از عدالت مبتنی بر خدمت
نظریه پرداز معاصر عدالت مبتنی بر خدمت یا مشارکتی 1پال گامبرگ اسات کاه در اثار برجساتۀ
خود ،شیوههای برابرسازی فرصتها ،دیدگاههایش را بیان کردهاست ( )1391که بهنظر مایرساد
نقطۀ مقابل دیدگاهها و تفاسیر فوق است.
مسئلۀ محوری گامبرگ برابری فرصتهاست .در مقابلِ بخش اعظمی از فیلسوفان
مساوات گرای لیبرالی ،که موضوع برابری فرصت را صرفاً حقوق دسترسی یکسان به
موقعیتهای ممتاز در جامعه و فرصت منصفانۀ نیل به آنها تعبیر میکنند ،گامبرگ از موقعیت
رادیکالی دفاع می کند .ضمن انتقاد از متقدمین که این نوع فرصت رقابتی برابر غیرممکن است،
بهدلیل اینکه رقابت روی منابع یا موقعیتهای محدود رخ میدهد که الزاماً نتیجهاش نابرابری
است .او بر این باور تأکید میورزد که برابری حقیقی فرصت فقط موقعی میسر است که همه
نوع کار از جمله کار عادی 2و کار پیچیده 3تسهیم شود و همه در انجام آن بتوانند مشارکت
او استدالل میکند که اگر انواع مطلوب ،جالب و جذاب کار بیش از اینکه بین همه تسهیم شوند
در مشاغل ویژهای تمرکز یابد ،امکان برابری کامل فرصت منتفی خواهد بود ،اگر هم وجود
داشته باشد صرفاً برابری رقابتی فرصت است که بهنوبۀ خود نقض غرض میباشد.
این دیدگاه تا حد زیادی با دیدگاه نظریهپردازان و مصلحان بزرگی چون مارکس و انگلس
همخوانی پیدا میکند و بهنظر میرسد ویژگی مشترك فیلسوفان و نظریهپردازان اجتماعیای را
تشکیل میدهد که سعی کردند با تحلیل تاریخی واقعیتهای مربوط به موضوعاتی چون
نابرابری و استتثمار و مظاهر آن امکان دگرگونی و دگرگونسازی مناسبات موجود را طرح
نمایند .ایدۀ جامعۀ برابر گامبرگ و طرح پیشنهادی وی با ایدۀ معروفی که مارکس و انگلس در
ایدئولوژی آلمانی مطرح کردند مشابهت زیادی پیدا میکند که

برآناساس «در جامعۀ

کمونیستی ،هیچکس قلمرو خاص فعالیتی را برعهده ندارد بلکه هرکس میتواند در هر رشتهای
که میخواهد انجام وظیفه کند ،جامعه تولید عمومی را تنظیم میکند و  ...آن را  ،فقط بهگونهای
که در ههنم است ،برای من برای انجام یک چیز امروز و چیز دیگر فردا ،شکار در صبح ،صید
در عصر ،پرورش احشام در عصر ،انتقاد بعد از شام ،میسر میکند بدون اینکه حتی شکارچی،
صیاد ،چوپان یا نقاد شوم» (.)22 :1845
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1Contributive justice
2 Routine labor
3 Complex labor
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او با آوردن شواهدی مختلف از جوامع ،بهویژه ایاالتمتحده ،شیوع نابرابری و جامعۀ
ناعادالنه را ناشی از سازماندهی نهادهای اجتماعی موجود میداند که اعضایشان را برای زندگی
اجتماعی با کار عادی و محقرانه تربیت و اجتماعی میکنند .با تأکید بر این نهادها و نظریاتی ،که
بیش از همه نقش ایدئولوژی را در تحکیم مناسبات نابرابر ایفا میکنند ،استدالل میکند که اینها
بر پایداری تقسیم بین کار عادی و کار پیچیده تأثیر میگذارند.
بهنظر میرسد طرح نظریۀ وی از عدالت مشارکتی 1در مقابل عدالت توزیعی 2است.
درحالیکه متفکرین صاحبنامی چون رالز ،سن ،نوزیک و والزر عدالت را بیشتر در نحوۀ توزیع
یا کسب منصفانۀ کاالهای مختلف مالحظه کردند که اغلب مشروط به فعالیت و سایر مؤلفههای
شایستگی است .گامبرگ استدالل میکند که عدالت در توزیع باید فرصتها و تکالیف و
الزامات مشارکتی و همنوایی را در اعمال کار پیچیده توسعه دهد .براساس نظریۀ عدالت
مشارکتی ،هر شخصی به جامعه نه تنها بهخاطر دستاورد مادی بلکه بهخاطر حسی از معاضدت
میکند که برای ایجاد روابط عادالنه با دیگران الزم است .ایدهای که معتقد است هرکسی حق
دارد از فرصت الزم برای اعمال کار پیچیده و در خدمت جامعه در آوردن آن برخوردار باشد.
بهلحاظ نظری ،آن تبیینکننده جنبۀ مهم بیعدالتیهایی است که کمتر در تفکرات دیگر فلسفۀ
سیاسی و اجتماعی به آن توجه شدهاست .گامبرگ براساس این ایده نشان میدهد که چگونه
افراد بیکار و غیرماهر صرفاً بهخاطر فقدان فرصت برای توسعۀ تواناییهای ضروری یا فرصت
اعمال کار پیچیدهشان از بیعدالتی رنج میبرند.
ه) تفسیرهای توسعهگرایانه از عدالت
بهطوریکه پیش تر مطرح شد در کنۀ بحث عدالت شرایط یا جامعهای آرمانی با فضایلت وجاود
دارد .این مطلب بهویژه در مورد تغییرات و اقدامات هدفمند برای ایجاد جامعاهای مطلاوب ،کاه
در حالت کلی به توسعه تعبیر میشود ،خیلی مرتبط است .ازاینمنظر ،درواقع عادالت باهعناوان
معیار قضاوت برای عملکردها ،فرایندها و اقدامات بهکار رفتهاست .اینکه تا چه حادی اقادامات
توانسته است عدالت را برقرار کند و آیا این اقدامات عادالنه بودهاست یا نه؟ هرچند خود مفهوم
عدالت و توسعه پیچیده است ،اما ،همانطور که قبال اشاره شد ،همیشه یاک مفهاوم محاوری از
عدالت مطرح بودهاست ك تا چه حدی توقعات برحق افراد یا آحاد جامعه بارآورده شادهاسات.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Contributive justice
2 Distributive justice
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در بحث عدالت و توسعه ،غالباً محور بحث روی اهداف و نتایج توسعه یاا اقادامات توساعهای
بودهاست که اساساً بر این سؤال که توسعه پیششرط عدالت اسات یاا عادالت شارط توساعه؟
متمرکز بودهاست .دو دیدگاه کامالً متفاوت وجود دارد؛ برخی معتقدند که اقدامات توساعه بایاد
عادالنه و براساس یکسری اصول منصفانه بنا شدهباشد ،دراینصورت میتوان انتظار داشت کاه
نتایج عادالنه بهدست بیاید .بهعبارتی از همان ابتدا باید فعالیتهای توسعه بر محوریت عدالت و
با آرمانهای عدالتطلبانه استوار و تنظیم شدهباشد .بهنظر میرسد در این دیدگاه مؤلفههایی کاه
خیلی نزدیک به بحث عدالت است مثل برابری و نفعبری همه گنجاناده شادهاسات .طباق ایان
دیدگاه ،توسعه و آرمانهایی چون آزادی و فضیلت از برابرای یا اقدامات برابرطلبانه برمایخیازد
(برای مثال ،گریفین1981 ،؛ چنری و همکاران1974 ،؛ لی و چوداری  .)1983اما دیادگاه مقابال
عنوان میکند که اگر هدف برنامهها و تالشهای توسعه ایجاد جامعاۀ بافضایلت اسات ،ایان باا
اقدامات برابرانه و توزیعی بهظاهر خیرخواهانه حاصل نمیشود .استدالل براین است کاه جاایی
که ثروت تولید و ازدیاد نپذیرد این اقدامات به فقر و توزیع فقر میانجامد .بنابراین برای نیل باه
هدف متعالی عدالت باید ابتدا به حداکثرسازی ثروت اقدام کرد .ازاینرو ،باید به افراد ،گروهها و
بخشهایی که به تولید ثروت میانجامند بها داد تا نتایج عادالنه را میسار سااخت .باهزعام ایان
گروه ،حتی ابتدا ممکن است نابرابریها تشدید شود و فرایند توسعه بهگونهای است که تعدیلها
بهتدریج در دورههای بعدی صورت گیرد و نتایج میانمدت و درازمدت آن مثبات خواهاد باود.
دیدگاههای رشد اینگونه است (برای مثال ،روستو1960 ،؛ لوئیس1955 ،؛ ناورکس .)1959 ،ایان
دیدگاه تا حدی در نظریه پردازان کالسیک چون اسمیت و نظریهپردازان جدید چاون رالاز قابال
مشاهدهاست .با این مضمون که اگر نابرابریها اجتنابناپاذیر اسات یاا اقادامات توساعهای کاه
بهناچار مبتنی بر نابرابریها استوار است ،اینها موقعی عادالنه و توجیهپذیرند که نتایج آن به نفاع
فقرا باشد و محرومترین افراد نفع ببرند .یعنی اگر فرایندهای تغییر و تحول بهگونهای اسات کاه
فقرا و محرومترین قشر منتفع شوند ،میتوان گفت که این اقدامات توسعهای عادالنه بودهاسات.
همانگونه سیرز ( )1969میگوید اگر توسعه بیکاری ،نابرابری و فقر تولید کند ،یا از نظار سان،
اگر در توسعه نیازهای آحاد مردم تأمین نشود و رضایت آحاد جامعه حاصل نشود ،عازت نفاس
بهبار ننشیند ،انتخابهای مردم بسط داده نشود ،آن توسعه به مفهوم اصیل آن (عادالناه) نیسات.
دیدگاه فراگیر موضوع توسعه و عدالت را به مقولۀ مشاارکت رباط مایدهاد (کاائوتری1379 ،؛
چمبرز 1983 ،و ویکناراجا .)1991 ،بدین معنی که توسعه همۀ افراد جامعه را منتفاع کناد؛ ماثأل
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آدمها تغذیۀ سالمی داشته باشند ،از تحصیالت باکیفیت برخوردار شوند و فرصاتهاایی وجاود
داشتهباشد که بتوانند وارد جامعه شوند .بعدها در ادبیات توسعه عادالت در کناار مشاارکت ،باا
صفت پایداری ربط داده شد که در این تحقق عدالت حداقل چهار پیششرط تأکیاد شاده دارد؛
اول بحث مدیریت شایستگان است ،دوم مشروعیت و مقبولیت حاکمیت ،سوم جامعۀ قانونمدار
و چهارم کیفیت قانون و مقررات است و بعد آن ،بحث توسعۀ عدالتمحور که شایستهسااالری،
مشارکتپذیری و کارآفرینی مطرح میشود.

عدالت از منظر متفکران اسالمی
عدالت مدكنظر فیلسوفان و متفکران اسالمی دو خاستگاه مهم دارد .یکی از خاستگاههای این ناوع
عدالت تعالیم اسالمی است .در قرآن مجید ،آیات بسیاری وجاود دارد کاه در آنهاا از مفااهیمی
چون «عدل»« ،قسط»« ،قسطاس»« ،صراط مستقیم» و «میزان» استفاده شدهاسات .بارای مثاال آیاۀ
 116در سورۀ انعام ،آیۀ  25در سورۀ حدید  ،آیۀ  25در سورۀ نساء و آیۀ  9در ساورۀ حجارات
اساس خلقت را عدل تلقی میکند .بههمینترتیب ،آیۀ  21در سورۀ آل عمران و آیۀ  85در سورۀ
هود بر قسط در برپایی دادوستد و سنجش تأکید میکند .همینطور ،آیۀ  112در سورۀ هود و آیۀ
 22در سورۀ ملک به عدم لغزش ،استقامت در راه راست و رعایت اعتدال تأکید میکند .اصوالً،
گرایش کلی در بین متفکرین مسلمان در عدالت پذیرش آن بهعنوان فضیلت برتر است که بیشتر
به مفهوم حد و وسط بین افراط و تفریط است .با الهام از آموزۀ قرآنی ،اعتادال را «هار چیاز در
جای خود قرار دادن» 1تفسیر میکنند .ازسویدیگر ،متفکران اسالمی تحتتأثیر آرای فیلساوفان
یونانی ،بهخصوص افالطون و ارسطو ،یا متأثر از شرایط سیاسی و اجتماعی عصر خاود بودناد و
عدالت را از آن منظر نیز مورد بررسی قرار دادند .از این منظر ،این دیدگاهها را مایتاوان در ساه
دسته مورد بحث قرار داد.
 )1دیدگاه متقدمین از عدالت :متکلمین و فقها
بحث عدالت در بین متقدمین به دو شکل از سوی متکلمین و فقها مطرح شادهاسات .در حاوزۀ
کالم ،این بحث مطرح میشود که وقتی سخن از صفات کمال خداست ،عدالت بهعناوان صافت
خداوند در افعال منعکس است .بدین معنی که وقتی گفته میشود خداوند عادل اسات ،مسااوی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1وضع الشیء فی ما وضع له.
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این است که او کار خوب میکند نه بَد (موحد .)304 :1381 ،منتهی سؤالی که مطارح مایشاود
این است که از کجا فعل خوب و بد را از هم تشخیص دهیم؟ دراینخصوص ،دو جریان فکری
در تمدن اسالمی وجود دارند .نخست جریان فکری معتزله اسات کاه حسانوقابح و عادالت و
ناعدالتی را تابع تشخیص و داوری عقل میدانند .بهعبارتدیگر ،مبنای اینکه چهکاری درسات و
عادالنه یا نادرست و ناعادالنه است تشخیصش از آن عقل است و الزاماً خاص اهل ادیان نیست.
برای اینکه حتی کسانی که اعتقادی به دین ندارند دروغ ،دزدی ،قتل و غیره را نهای مایکنناد و
فداکاری ،ایثار ،صداقت و جوانمردی را میستایند .اگر عقل نمیتواند حکام کناد ،از کجاا بایاد
فهمید که شارع راست میگوید و باید از دستورش اطاعت کرد؟ اگار عقال از تمیاز نیاک و باد
عاجز باشد ،چگونه باید به رد و پذیرش حکمی تن داد؟ استدالل معتزله بار «کال ماا حکام باه
العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» اساتوار اسات .طاوری کاه محقاق
الهیجی در بیان معنی «وجوب علی اهلل» به این نکته اشاره میکنند که اگر واجب امری است کاه
ترك آن مستحق سرزنش است ،چگونه میتوان گفات کاه خداوناد آن را تارك مایکناد .نظاام
آفرینش که از خداوند حکیم صادر شده مبتنی بر خیر است و ترك واجب باا ایان نظاام «نقاض
غرض از حکیم ،قبیح و موجب استحقاق هم (است) ،پس فعلش واجب است» (نقال در موحاد،
.)306 :1384
از طرفی در دیدگاه معتزله ،افعال در هات خود ،پیش از آنکه خداوند دربارۀ آنها حکمى
بیاورد ،داراى حسن هاتى یا قبح هاتى مىباشند .این مسئله خود مسائل دیگرى را درپى دارد که
برخى از آنها مربوط به الهیات و پارهاى دیگر مربوط به انسان مىباشد .اینکه آیا خلقت و
آفرینش اشیا ،هدف و غرض دارد یا نه؟ الزمبههکر است معتزله از این جهت که طرفدار عدل
هستند ،منکر توحید در افعال بوده و معتقدند که الزمۀ توحید افعالى این است که آدمى خود
آفرینندۀ افعال خود نباشد ،بلکه خداوند آفرینندۀ افعال او باشد و این دیدگاه برخالف عدل الهى
است و نیز خالف اشاعره که منکر آزادى و اختیار انسان مىباشند (اسفندیاری.)1393 ،
برخالف معتزله ،اشاعره این تلقی از حسن و قبح ،عدالت و بیعدالتی را نمیپذیرند .اینکه
مرجع تشخیص صحت و سقم افعال خداوند چیست یا کیست؟ آنها معتقدند که درواقع نه
چیزی خوب است و نه بد .تمام اینها بهواسطۀ حکم شارع است و بس .بهعبارتی از نظر آنها،
چنانچه کاری عادالنه باشد ،بدان جهت است که شرع آن را مستوجب ثواب دانسته و کاری که
ناعادالنه است ،شرع آن را مستحق عذاب دانستهاست .بنابراین ،چیزی به نام «عدالت مطلق» و
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«خیر مطلق» وجود ندارد و این خداست که عدالت و خوبی را تعیین میکند .هرچه خدا عدالت
مقدر فرماید ،عدالت است و هرچه او خیر مقدر فرماید ،خیر است؛ نه اینکه عقل ما بتواند آنها
را از هم تمییز دهد (مطهری ،بیتا؛ کوششی .)1392 ،دلیل این است که از نظر اشاعره ،خوب و
بد در مورد خداوند مصداق ندارد .اگر خوبی و بدی مبنای عقلی داشت و از بدیهیات نبود ،پس
این همه اختالف از کجا ناشی میشود .بهزعم آنها ،هرچند برخی امور مانند «کل از جز بزرگ
است» بدیهی است ،ولی حکم مطلق جهانشمول نیست و بهعالوه حسن و قبح از این جنس
نیستند که همه به یکسان داوری کنند .از جمله میتوان دروغگویی را مثال زد که هرچند بد
است ،اما همه جا اینگونه نیست؛ دروغ مصلحتی از این نمونه است یا تفاوت در عادات و رسوم
فرهنگی را در بین ملل میتوان اینگونه مالحظه کرد .اشاعره این منطق را به فلسفۀ نبوت ربط
میدهند که اگر مردم میتوانستند با توسل به عقل خیروشر را از هم تشخیص دهند ،نیازی به
پیامبر و شارع نبود (موحد.)7-305 :1384 ،
به ظاهر نظریۀ معتزله نسبت به نظریۀ رقیب آن ،جامعتر و معقولتر است ،اما بههیچوجه،
بینقص نیست زیرا این نظریه برخالف اشاعره ،که در تشخیص عدالت روی یک معیار مشخص
(خدا) تأکید میکرد ،عدل را به بدیهیات ارجاع میدهد .شاید ارجاع خود عدل به بدیهیات
مشکلی نداشتهباشد ،اما ارجاع معنی و مصداق خاص از عدل (سازگاری با بعد معنوی) به
بدیهیات ،چندان قابل قبول بهنظر نمیرسد .اولین ایرادی که فراروی این فهم از عدالت قابل
طرح است همان اشکال اشاعره است ،پس چرا همگان عدالت را به همین صورت فهم
نمیکنند؟ بهنظر میرسد بهتر است گفته شود که اصل عدالت ممکن است مورد توافق باشد ،اما
در تفسیر عدالت بههیچروی ،اجماعی نیست و بیشتر تابع منافع اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی
فردی یا مقتضیات عصری-اجتماعی است .بهبیاندیگر ،درست است که عدل نزد همگان
فضیلت باشد ،اما آیا معیار عدالت نیز نزد همگان واحد است؟ شاید ملّتی عدل را به معنی
رعایت قانون بداند و ازاینرو ،ستایش از عدل را به معنی ستایش از قانونمحوری تلقّی کند.
ازسوی دیگر ،شاید هم کسانی حسن عدل را به معنی حسن فایده ارزیابی کنند .بنابراین ،اینکه
آیا از صرف مقبولیت عام عدل نزد همگان را میتوان به حسنهای خاص را استنباط کرد؟
ابهامی است که از دو سنت فلسفی و اعتقادی نمیتوان استنباط روشنی کرد.
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احتماالً بهخاطر همین ابهامات است که گرایش قابلتوجهی در بین فقها وجود دارد که به
مبانی و مفاهیم کلی و بنیادی در تبیین عدالت توسل جویند و ،بهدلیل ضرورت حرفهای ،عدالت
را به حوزههای عرفی تسری دهند.
 )2دیدگاه متأخرین از عدالت :متفکرین اجتماعی
دو تن از اندیشمندان و فیلسوفان اجتماعی در بین متأخرین ،قابل هکرند .نخست میتاوان باه آرا
فارابی در حوزۀ عدالت اشارهکرد .فارابی را اولین و غالباً آخارین فیلساوف نظاامسااز در اساالم
می دانند .وی در حقیقت ،نخستین اندیشمند بزرگ دورۀ اسالمی است که از دیدگاه تاریخ تحول
اندیشااۀ سیاساای و حکماات عملاای و بااا تااأثیر از فیلسااوفان یونااانی ،مااذهب تشاایع و اندیشااۀ
ایران شهری ،به تأملی ژرف در سرشت جامعه و مناسبات انسان با آن پرداخات (اخاوانکااظمی،
 .)1388بهطورکلی ،در آثار فارابی ،دیدگاهها و تعاریف زیر برای عدالت قابل تشخیص است.
الف .عدالت خصیصۀ هاتی نظم حاکم هستی است .بدین معنی که در نظام هستی هر
موجودی در جایگاه واقعی خود قرار دارد و حق واقعیاش ادا شدهاست و بهصورت تکوینی
وظیفهاش را ایفا میکند (رستمی« .)261 :1384 ،عدل در هستی ،معلول فعل علتالعللی است
که خود عدل  ...مفیض عدالت و کمال او است .با آنکه اصناف اشیای عالم تحت قمر ،حاصل
تألیف و ترکیب ماده و صورت است بااینحال ،این فعل و انفعاالت بر منتهای نظم و در کمال
عدالت و تدبیر انجام می گیرد؛ آنچنانکه گویی  ...عالم متکثر مادی نیز به سبب عدالت الهی در
نظامی عادالنه بهسوی کمال در حرکت و صیرورت است» (اخوان کاظمی .)4 :1388 ،از اینجا
فارابی اصل بعدی را استنتاج میکند که چون مدینه هم باید براساس و متناسب با نظم کائنات
استوار باشد ،پس مکان هر فردی در آن نیز باید مطابق عدالت باشد.
ب .عدالت بهمعنای تحقق استعدادها و رعایت استحقاقها و مراتب و عدم ترادف با برابری
مطلق است .عدل در این مفهوم ،بهمعنای ایفای اهلیت هر شی برای آن است .افراد انسانی در
نظر فارابی برابر نیستند ،بلکه در سلسلهمراتبی از تواناییها و استعدادها قرار میگیرند .این امر با
نظم آفرینش مطابق است که بر شالودۀ سلسلهمراتب و گوناگونی تواناییهاست(سجادی:1358 ،
 .)161در شهر آرمانی فارابی ،با تأسی از افالطون و نظریۀ ارگانسیستی ،همین سلسلهمراتب
برقرار است .مردم برحسب سرشت و استعداد خویش ،در سطوح مختلف قرار میگیرند .از نظر
فارابی ،این تفاوت مراتب نه تنها در موجود زنده ،بلکه در کل نظام آفرینش نیز صادق است.
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طبق آرای فارابی« ،اگر خداوند متعال واجد فضایل و اکمل کماالت است و کائنات را برمبنای
عدالت خویش بنا نهادهاست ،رئیس مدینه نیز باید کاملترین و فاضلترین فرد در جامعه از
حیث فضایل و عقالنیت و از جمله عدالت باشد و حکومت خود را با تأسی به شرع ،مبتنی بر
عدل سازد ...در فلسفۀ سیاسی فارابی ،تفاوت شایستگی سرچشمۀ سلسلهمراتب اجتماعی است.
رئیس مدینه چون اعدل و افضل است ،بر سریر ریاست تکیهزده و مقدم بر مدینه است» (اخوان
کاظمی .)4-5 :1388 ،استدالل فارابی از تواناییهای تفاضلی نشئت میگیرد که «رابطه میان
آدمیان ،رابطه میان ناقص و کامل است ،نه رابطه میان انسانهای آزاد و برابر .این امر ،به توجیه
سیاست تغلبیه منجر نمیشود ،زیرا مبنای سیاست فارابی رابطه فاضله؛ یعنی ارشاد و راهنمایی
است ،نه زور ،غلبه و ستمگری» (همان).
ج .عدالت بهمعنای تقسیم نابرابر خیرات مشترك عمومی نیست .نظام اجتماعی و سیاسی از
دید فارابی ،که بهگونۀ طبقاتی و براساس اهلیت ،شایستگی و استحقاق ترسیمشده به مفهوم
نفعبری نابرابر و تبعیضی گروهی از شهروندان در تقسیم خیرات عمومی نیست (رستمی:1384 ،
 .)261این اصل در فلسفۀ سیاسی فارابی و جایگاه مهم آن در نظریۀ مدینۀ فاضلهاش ،از مفاهیم
بسیار بدیع و اصیل فلسفۀ او بوده و از جهاتی خیلی مشابه با نظریهپردازان مساوتگرای دوران
معاصر مانند پال گامبرگ و جان رالز دربارۀ این اصل اجتماعی است .تقسیم خیرات و
خوبیهایی که میان اهل مدینه مشترك است عبارتاند از :امنیت ،سالمت ،کرامت ،مراتب
(حرمت ،آبرو و پرستیژ) و غیره« .چون این خیرات متعلق به عموم شهروندان و خارج از
محدودۀ مالکیت خصوصی است ،هیچ فردی ،اعم از رئیس اول تا آخرین فرد مدینه ،حق اعطا،
امتناع ،ارتفاع ،انحالل ،استثنا ،استرداد ،ازدیاد ،نقص و پایمال کردن آنها را ندارد .فارابی میگوید
که تمام اهل مدینه بهطور مساوی باید از این خیرات بهرهمند شوند» (فارابی ،به نقل از اخوان
کاظمی.)7 :1388 ،
ابنسینا از دیگر متفکرین متأخر است که در ادبیات عدالت مورد استناد بودهاست .او ،همانند
فارابی ،جامعه را بستری بهسوی کمال تلقی میکند و تفاوت در توانمندیها را تنها علت تقسیم
کار و مسئولیتهای اجتماعی میداند که براساس مشارکت و همزیستی قادر به برپایی جامعهای
متعادل است که در آن سلطه ،تبعیض و نابرابریهای طبقاتی وجود نداشتهباشد .او حدكوسط
اوصاف انسانی در سه نوع فضیلت یعنی عفت ،شجاعت و حکمت را عدالت مینامد (رستمی،
 .)297 :1384ابن سینا اعتقاد دارد که بهترین قانون عادله براساس شریعت است ،زیرا دارای
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منشأ الهی و خطاناپذیری برای شناخت حقوق و تأمین عدالت است .یعنی همهچیز در خدمت
شریعت و تمامی ابعاد سعادت بشر بهواسطۀ عمل به شریعت میسكر است .بهتبع ،این بهترین
قانون در سیاست شریعت بوده و فاضلترین رئیس سیاسی نیز نبی /امام /مجتهد عادل است.
هروقت نظم اجتماعی یا حکومت اسالمی «عادالنه» توصیف میشود ،مراد این است که قانون
حاکم بر جامعهای اسالمی عادالنه است .بااینوجود ،او اولین سیاست انسان و ضروریترین آنها
را سیاست نفس میخواند .سیاست نفس بهمعنای تدبیر نفس و قوای نفسانی و غرایز انسان
است .ازجمله سیاستهای نفس ،تدبیر نفس امكاره و مدیریت آن تحت هدایت نفس
ناطقه/حکمت و عقل است .برای مدیریت و سیاست نفس ،شناخت نفس و مقتضای عقل و
شریعت الهی الزم است .مدینۀ فاضله امکان تحقق ندارد ،مگر با تربیت نفوس صالحه و
انسانهای فاضل .سیاست نفس مقدم بر سیاست منزل و سیاست اهل و دخلوخرج منزل،
زیردستان و سیاست مدینه است (یوسفی .)94-67 :1389 ،ازاینرو ،در مکتب سینایی ،همانند
افالطون و ارسطو ،فضیلت «عدالت» جامع فضایل سهگانۀ نفس انسانی و کمال سه فضیلت
نخستین است .اساس تأکید ابنسینا بر اعتدال است ،ازاینرو وی سیاست اهل و دخلوخرج
منزل را تعریف میکند؛ اعتدال و اقتصادی که نه موجب اسراف و نه زمینهساز فقر و تهیدستی
باشد .همینگونه ،اعتدال رفتاری را در تربیت نفوس فاضله ،معیار واقعی تدبیر سالم منزل
میشمارد (همان).

دیدگاه معاصرین از عدالت :روشنفکران و ایدئولوکها
دو تن از متفکرین که در راه بیان عقاید اسالمی درباب برپایی جامعۀ عادالنه مبتنی بر آموزههاای
اسالم در عصر جدید ،مشهورند سید قطب و شهید مطهری است .سید قطب از یک اصالحطلب
سکوالر در دهۀ  1930به یک اسالمگرای تندرو در دهۀ  1950تبدیل شد .یکی از ناوآوریهاای
قطب استفاده از واژۀ «جاهلیت» در مورد جوامع مسلمان دوران مدرن بود .قطاب کناار گذاشاتن
قوانین اسالمی و ارزشهای مذهبی (به ویژه پس از استعمار اروپا) و اتخاه قوانین و سیاستهای
سکوالریساام جهااان اسااالم را همچااون دوران پاایش از اسااالم (یعناای جاهلیاات) در گمراهاای
فروبردهاست .قطب با اطالق جاهلیت به دنیای اسالم ،نتیجه مایگیارد کاه تماام حکوماتهاای
غیراسالمی جائر و نامشروعاند و مردم شرعاً موظفاند با دولت حاکم مبارزه کنند و با حکومات
درگیر شوند.
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بهنظر قطب ،ماهیت عدالت در اسالم تنها بهواسطۀ شناخت اجمالی از جهانبینی اسالمی در
مورد خداشناسی ،هستی و انسان میسكر است .او مبانی عدالت اجتماعی را براساس آزادی مطلق
وجدان ،مساوات کامل انسانی و تکامل پایدار اجتماعی تلقیمیکند ( .)63-61 :1358بهزعم
وی ،اسالم در تحقق عدالت اجتماعی بر دو اصل بزرگ اتکا دارد .1 :وحدت همهجانبهای
متناسب و متعادل؛  .2تکافل عمومی بین افراد و اجتماعات .با توجه به این اصول و نظر به
اینکه ارزشها در نظر اسالم زیاد بههم پیوستهاند .گسترش عدالت درمجموع آنها سهل است.
بههمیندلیل ،وی لزومی به مساواتگرایی محض اقتصادی ،که با طبع موهبتها و غرایز مختلف
سازش ندارد و مانع ترقی استعدادهای فوقالعاده است ،نمیبیند .بهواسطۀ جامعیت و پیوستگی
ارزشها در اسالم ،برای ایجاد توازن و تعادل ،عدالت در اسالم بهمراتب فراختر از تفاسیر
تنگنظرانۀ نحلهها و ایدئولوزیهای مساواتطلبی چون کمونیسم است که برای مثال به مساوات
در «مزد» تکیه میکند و عمالً تفاوت اقتصادی را انکار میکند که در عمل ،جنبۀ اجرایی ندارد و
با استعدادها و طبایع متفاوت انسانی و مقتضیات اجتماعی مغایر است (همان.)432-425 :
براساس این استدالل ،سید قطب انکار استعدادهای جسمی و فکری و روحی را غیرواقعبینانه و
مضر میداند .بهزعم او ،باید فرصت را برای استعدادهای مختلف فراهم کرد تا عالیترین نتایج
بهدست آید .عدالت در تساوی استعدهای ضعیف و قوی نیست و بهدلیل اینکه مانع رشد و
تکامل فرد و اجتماع شود عین ظلم است .برهمیناساس ،بهنظر وی ،اسالم مساوات غیرمنطقی
در مال را قانونی نمیداند ،زیرا عدل مطلق اقتضا میکند که روزیهای مردم مختلف باشد و
گروهی برتر از گروه دیگر باشند (همان .)223-171 :البته بهنظر این تفاوتها تا حد زیادی با
مهیا نمودن شرایط و امکانات مساوی برای همه بدون توجه به نژاد و سایر قیودات اجتماعی
تعدیل میشود .بهعالوه ،از نظر وی ،چون اسالم بر ارزشهای دیگری (معنوی و انسانی مانند
نوعدوستی ،اعمال شایست و تقوا )1غیر از ارزشهای اقتصادی محض تکیه میکند این
تفاوتهای صوری تعدیل میشوند (همان .)143-141 :بهعالوه کنترل نابرابریهای شدید و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 1با اشاره به آیۀ  13سوره حجرات (إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ ) «بیگمان گرامیترین شما در نزد خدا متقیترین
شما است» ؛ آیۀ  11سورۀ مجادله (یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ) «خداوند به کسانی از
شما که ایمان آوردهاند و بهره از علم دارند درجات بزرگی میبخشد» و آیۀ  46سورۀ کهف (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَۀُ
الْحَیَاۀِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوَاباً وَخَیْرٌ أَمَالً) «دارائی و فرزندان زینت زندگی دنیایند (و
زوالپذیر و گذرایند)» .و امكا اعمال شایسته ای که نتایج آنها جاودانه است ،بهترین پاداش را در پیشگاه پروردگارت
دارد و بهترین امید و آرزو است».
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فقر را هم از طریق کنترل اخالق اقتصادی و مداخالت حکومت اسالمی میسر میدادند .برای
این منظور الزم است که هر فردی بهقدر کفایت – و احیاناً زیاده بر مقدار کفایت – داشتهباشد
که در تنگدستی زندگی نکند و در تنعم زیاده بر اندازه را ،که به طغیان بکشد ،گرفتار نشود.
هرچند اصل تفاوتها و طبقات را در جامعه میپذیرد ،معتقد است که الزم است برای فقرا در
اموال مردم حقوقی ترتیب دادهشود که هم حاجت آنان را جواب دادهشود و هم اجتماع را به
طرف سعادت و نیکبختی سوق یابد و ضامن تعادل و همکاری و ترقی گردد (همان-171 :
 .) 222بنابراین ،جامعیت نگاه سید قطب به عدالت اجتماعی در اسالم مالحظۀ جوانب حیات و
لحاظ کردن ابعاد مادی و روحی ،دینی و دنیوی است که بهصورت وحدت نمود پیدا میکند.
شهید مطهری دیدگاهش را در مورد عدالت در کتاب عدل الهی توصیف میکند .در تبیین
حوزۀ مفهومی عدالت ،چهار معنا برای عدل بیان میکند .1 .موزون بودن و تعادل :ازآنجاییکه
عالم هستی موزون و متعادل است در اجتماع نیز امور باید متوازن باشد .او در این خصوص
اصل تناسب را مبنا قرار میدهد (مطهری  .2 .)72 :1377تساوی و نفی هرگونه تبعیض :مقصود
رعایت تساوی در زمینۀ استحقاقهای افراد بوده و این رفع تبعیض براساس احترام به
تفاوتهای بین افراد است (همان .3 .)82 :رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق به هیحق:
شهید مطهری این تعریف از عدالت را متکی بر دو چیز دانسته که یکی حقوق و اولویتهایی
میباش د که نیمی از افراد بشر نسبت به یکدیگر و در مقایسه با یکدیگر نوعی حقوق و اولویت
پیدا کرده و دیگر اینکه خصوصیت هاتی بشر بهگونهای است که با استفاده از اندیشههای
اعتباری ،در دستیابی به مقاصد و سعادت خود از آنها بهعنوان آلت فعل بهره میبرد .لذا باید
برای رسیدن افراد جامعه به سعادت ،یکسری حقوق و اولویت رعایت شود (همان.4 .)82 :
رعایت قابلیتها در افاضۀ وجود و عدم امتناع از افاضه و رحمت الهی به آنچه امکان وجود یا
کمال میباشد :این معنا از عدالت صرفاً به مفهومی کالمی اشاره دارد .در اینجا عادل بودن
پروردگار نزد حکمای الهی به این است که به هر موجودی در نظام تکوین ،میزانی از کماالت
وجودی را ،که قابلیت و ظرفیت دارد ،اعطا کرده و پروردگار از موجودی که استحقاق و قابلیت
دارد ،منع فیض نمیکند.
در بحث عدالت اجتماعی ،بیشتر تعریف سوم موردنظر و تأکید وی است که بنابر اصل
مساوات در قانون ،افراد بشر باید به یک چشم نگاه شوند ،قانون بین افراد تبعیض قایل نشود؛
بلکه استحقاق ها را رعایت کند .افرادی که از لحاظ خلقت در شرایط مساوی هستند ،قانون باید
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با آنها به مساوات رفتار کند .پس افرادی که خودشان در شرایط مساوی نیستند ،قانون هم نباید
با آنها مساوی رفتار کند؛ بلکه مطابق شرایط خودشان با آنها رفتار نماید (مطهری.)312 :1372 ،
برایناساس ،مطهری ایجاد امکانات اولیۀ مساوی برای همه را وظیفۀ دولت اسالمی میداند .زیرا
بهنظر وی تفاوتها یا تبعیضها در این مورد ریشۀ بسیاری از تبعیضهای بعدی اجتماعی
خواهد شد .او با توجه به برابرسازی امکانات اولیۀ مالکیت براساس کار نه امتیازات دیگر را
مطرح میکند.
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مورد پذیرش همگان باشد ،نیست .ولی گرایش کلی به توافاق بنیاادی یاا غالاب در تفسایرهای
راجعبه آن در دورهها و جوامع مختلف در طول تاریخ براسااس زمیناههاای معرفاتشاناختی و
مذهبی وجود داشتهاست .در این مقاله استدالل شکگرایان در مورد نبود هیچ توافاق بنیاادی در
مورد هستۀ عدالت را رد میکنیم ،چون در آن صورت نمیتوان مبنایی را برای قضاوت در ماورد
رفتارها ،عملکردها و رویهها تعیین کرد و تعاارضهاا و اخاتالفهاا حال یاا از گساترش آنهاا
جلوگیری کرد .بهنظر میرسد معموالً اندیشامندان واژۀ عادالت را بارای شارح بااالترین ارزش
اخالقی در نزد خود بهکار بردهاند و سعی داشاتند مفهاوم واقعای آن را کشاف کنناد .تفسایر از
مفهوم عدالت تحول چشمگیری داشته و جنباههاای مختلفای از رواباط اجتمااعی انساانهاا را
ارزشگذاری نموده که متکی بر زمینههای مذهبی و برداشاتهاای مختلاف فلسافی باوده ،لاذا
تفاسیر و تعاریف واحد و ثابتی از عدالت وجود نداشتهاست .بهطورکلی ،رویکردها نسبت باه آن
حول دو محور متمرکز بودهاست .ا .تحلیل مفهومی که بیشتر مبتنی بر فلسفۀ اخاالق باودهاسات؛
 .2پاسخ به سؤاالت هنجاری در مورد جامعه و کنشهای مطلوب که بیشتر به فلسفۀ اجتمااعی و
سیاسی معطوف بوده است؛ چون ساختار اجتماعی مطلاوب چیسات؟ ماروری بار اندیشاههاای
متفکرین غربی و اسالمی نشان داد که در دیدگاه غالب متفکاران غربای ،حقاوق طبیعای قاوانین
حاکم بر خلقت از جمله انسان را تشکیل میدهد و اصلی التغیر است کمال و سعادت بشاری را
باید در آن جستجو کرد و براساس آن کشف نمود .ازاین رو ،حقوق موضوعه بایاد از آن نشائت
گیرد تا توازن و تعادل برقرار باشد .بهعبارتی حقوق طبیعی مکمل قانون باوده و جاز آن نیسات.
هستۀ مفهومی عدالت نیز غالباً به مقولههایی مانند حدكوسط در امور ،براباری فرصاتهاا در باین
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افراد ،اعتدال نفسانی تحت حاکمیت عقل و تقسیم کارها بر مبناای توانااییهاای طبیعای اطاالق
شدهاست .بهطور مشخص و براساس دورهبندیهای مختلف ،شاید بتوان گفت که تناسبگرایای
و تعادل گرایی طبیعی در سنت کالسیکی (در یونان ،روم باستان ،قرون وسطی و حتی رنساانس)
و حتی در عصر روشنگری (اواخر قرن  17تا اوایل قارن  ،)19علایرغام اشااعۀ عقالگرایای و
تجربهگرایی حاکم است .ارسطو ،افالطون و سیسرون از نمایندگان فکری دورۀ کالسیک و جاان
الك از نمایندگان فکری دورۀ روشنگری بودند که در تدوین و اشاعۀ این بااور نقاش زیاادی را
ایفا کردند .ردپای این تفکر را بهگونهای در تفسیرهای معاصر فردگرایانه و لیبرالیستی از عادالت
منعکس است که غالباً طیاف نسابتاً وسایعی از افراطیاون و باازارگرا مانناد نوزیاک ،هایاک تاا
التقاطیون مانند فریدمن و سن که خصلت جمعگرایانه همراه با بازار و فردگرایانه تأکید میکنناد
دربرمیگیرد .تفسیر افراطی به نظم و تعادلهای طبیعی تأکید دارد و معتقد است که اگار عادالت
غایتی است که برای نیل به آن باید تالش کرد ،این هدف از طریق دنبال کردن امیال طبیعی قابل
وصول است نه با پیگیری آگاهانه و عقالنی .ولی تفسیر التقاطی بر هر دو نظم طبیعی و مداخلاۀ
دولت (در حد کمک به ایجاد شارایط برابار و فاراهم کاردن و توزیاع امکاناات اولیاۀ افازایش
قابلیتها) تأکید دارد .جان رالز و آمارتیا سن از نمایندگان این دیدگاهاند .اینهاا براباری منصافانۀ
فرصتها را مطرح میکنند که بر پایۀ توانایی افراد باشد نه بر پایۀ رابطههای فردی ،ایان براباری
متضمن نوعی «تبعیض مثبت» است ،چون درصورتیکه نابرابریها به کاارایی و افازایش انگیازۀ
ارتقا و اهداف کمک کند ،همگان نفع خواهناد باود .در مقابال ایان فردگرایای معاصار ،ظهاور
اندیشههای جمعگرایانه مانند گامبرگ است که ضمن نقد متفکرانای چاون رالاز و سان ،کاه در
بهترین حالت به توزیع امکانات و مداخالت برای این هدف اصرار میورزند ،بر عادالت مبتنای
بر خدمت یا مشارکتی تأکید میکند .این دیدگاه تاا حادی در تفسایرهای توساعهگراناه در دورۀ
جدید با عنوان توسعۀ مشارکتی منعکس است که بهنوعی توسعۀ واقعی و اصایل و پایادار را در
چنین غایتی جستجو میکند.
عدالت مدكنظر فیلسوفان و متفکران اسالمی دو خاستگاه مهم دارد .یکی تعالیم اسالمی است،
از سوی دیگر ،متفکران اسالمی تحتتأثیر آرای فیلسوفان یونانی ،بهخصوص افالطون و ارسطو،
یا متأثر از شرایط سیاسی و اجتماعی عصر خود بودند و عدالت را از آن منظر نیز مورد بررسی
قرار دادند .اصوالً ،گرایش کلی در بین متفکرین مسلمان در عدالت پذیرش آن بهعنوان فضیلت
برتر است که بیشتر به مفهوم حدكوسط بین افراط و تفریط است .براساس خاستگاههای مذکور،
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بهویژه الهام از آموزههای قرآنی ،اعتدال را در هر چیز در جای خود قرار دادن یا بهعبارتی «وضع
الشیء فی ما وضع له» تفسیر میکنند .بهطورکلی ،عدالت به مفهوم تحقق استعداد و نیل به کمال
است ،چون هر شی توان پذیرش صورتهای مختلف را دارد ،عدل این است که بهصورت
کاملش جلوه کند .ازآنجاکه نفس انسان مشتمل بر تعدد قوا (مانند خودخواهی ،نفعطلبی و بخل
از یک سو و نوعدوستی ،ایثار و جمعگرایی از سوی دیگر) است ،اعتدال در قوا برای کمال و
زندگی بافضیلت مهم است .با این تفسیر ،عدالت اجتماعی حقیقی براساس تفاوتهای طبیعی
انسانها مانند حق تملک ،دستاوردهایشان ،تأمین نیازهای فردی و اجتماعیشان و غیره تحقق
پیدا میکند .همانند سیر تحول دیدگاهی عدالت در بین اندیشمندان غربی ،تأکید بر حوزههای
چیستی عدالت در بین اندیشمندان اسالمی در دورههای مختلف متفاوت بودهاست .سه دوره در
این مقاله تفکیک شد ،هرچند که برخالف اندیشمندان غربی ،تفاوت ماهوی در این خصوص در
بین متفکرین مسلمان دیده نمیشود .در دورۀ متقدمین ،بحث عدالت به دو شکل از سوی
متکلمین و فقها مطرح شدهاست .اینکه از کجا فعل خوب و بد را ،که مبنای تشخیص عدالت
است ،از هم تمییز دهیم؟ نخست تفسیر معتزله است که حسن و قبح و عدالت و ناعدالتی را
تابع تشخیص و داوری عقل میدانند .استدالل معتزله بر «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و
کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» استوار است .برخالف معتزله ،اشاعره این تلقی از حسن و
قبح ،عدالت و بیعدالتی را نمیپذیرد .آنها با رد نظریۀ عدالت مطلق معتقدند که درواقع نه
چیزی خوب است و نه بد .تمام اینها به واسطۀ حکم شارع است و بس .بدین معنی که هرچه
خدا عدالت مقدر فرماید ،عدالت است و هرچه او خیر مقدر فرماید ،خیر است؛ نه اینکه عقل ما
بتواند آنها را از هم تمییز دهد .در دورۀ متأخرین از یکسو فارابی بهعنوان فیلسوف اجتماعی
قرار دارد که عدالت را در سه محور «خصیصۀ هاتی نظم حاکم هستی» « ،تحقق استعدادها و
رعایت استحقاقها و مراتب» و « تقسیم برابر خیرات مشترك عمومی» خالصه میکند و هدفش
احترام به تبعیض مثبت (همانند رالز و سن) بهدلیل اعتقاد بر مراتب در جهان خلقت و رد
تبعیض منفی (رد نابرابری طبقاتی و تناسبی افالطونی و ارسطویی) بهدلیل اعتقاد به اصل تساوی
انسانها صرفنظر از رنگ و نژاد و صرفنظر از رتبهبندی آحاد اجتماع به شهروند و
غیرشهروند (بردگان و زنان و غیره) است .ازسویدیگر ،ابنسیناست که حدكوسط اوصاف انسانی
را در سه نوع فضیلت ،یعنی عفت ،شجاعت و حکمت ،عدالت میداند و اعتقاد دارد که بهترین
قانون عادله براساس شریعت است ،زیرا دارای منشأ الهی و خطاناپذیری برای شناخت حقوق و
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تأمین عدالت است  .او اعتدال رفتاری را در تربیت نفوس فاضله ،معیار واقعی تدبیر سالم منزل
میشمارد .دیگاه معاصرین مانند شهید سید قطب و شهید مطهری بیشتر واکنش به نظامهای
حکومتی جور و ستم عمدتاً سکوالر است .سید قطب بر دو اصل بزرگ اتکا دارد :الف .وحدت
همهجانبهای متناسب و متعادل؛ ب .تکافل عمومی بین افراد و اجتماعات .او با توجه به اصل
تفاوت استعدادها و تالش انسانها برابری محض اقتصادی کمونیستی را رد میکند و درعینحال
برای تعادل اجتماعی و رهایی از فقر نوعی اقتصاد اخالقی را توصیه میکند و تفاوتهای مرجح
را در ارزشهای متعالی دیگر انسان مانند تقوا و نوعدوستی هکر میکند .شهید مطهری با الهام از
متفکرین سلف خود دیدگاهی فراگیرتری را مشتمل بر سه محور :موزون بودن و تعادل؛ تساوی
و نفی هرگونه تبعیض و رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق به هیحق مطرح میکند .برای نیل
به عدالت ایجاد امکانات اولیۀ مساوی برای همه را وظیفه دولت اسالمی میداند .او با توجه به
برابرسازی امکانات اولیه مالکیت براساس کار نه امتیازات دیگر را مطرح میکند.
بهطورکلی ،از مطالعۀ اندیشههای اندیشمندان غربی و اسالمی در سیر تاریخی میتوان
گفت که نخست اینکه عدالت معنایی روشن و واضح جهانشمول در اعصار و بین اندیشمندان
ندارد؛ دوم اینکه گرایش کلی به توافق بنیادی یا غالب برای یافتن مبنایی را برای قضاوت در مورد
رفتارها ،عملکردها و رویهها وجود داشته که نیاز و تمایل هاتی بشر را به زندگی سعادتمندانه و
متعالی نشان میدهد؛ سوم اینکه تشابه و تفاوت در میان متفکرین غربی و اسالمی به مبانی
معرفتشناختی و زمینههای اجتماعی و مذهبی برمیگردد .تشابهها در تأکید بر اعتدال و تناسب
طبیعی و تفاوتها در اصل تساوی انسانها بهویژه در اندیشمندان کالسیک میتوان مصداق این
ادعا فرض کرد؛ چهارم اینکه گرایشها در اندیشمندان غربی از دورۀ کالسیک بهسوی عصر جدید
تقدسزدایی و اجتناب از مطلقگرایی و کشاندن عدالت به زندگی عملی (اقدامات و سیاستهای
عملی) است درحالیکه در بین متفکرین اسالمی گرایشات مطلقگرایانه و تقدسگرایانه عموماً
غالب است .فرضاً در مقام حاکم ،او هم از منظر زندگی خصوصی و در حوزۀ عمومی و اجتماعی
متصف به صفت عدالت باشد؛ پنجم اینکه اختالف دیدگاههای بین غربیان و مسلمان بیشتر
فرامکانی و زمانی تبلور مییابد .اندیشهورزی اسالمی بیشتر گرایش به ازلی بودن و خصلت پسین
و پیشینی بودن دارد درحالیکه اندیشهورزی غربی به خصلت پسینی و جنبههای اجرایی عدالت
گرایش دارد .این مشخصه در انتصاب یا انتخاب حکم نمود پیدا میکند که فرد ابتد باید عادل باشد
و پس از استقرار عدالت بورزد .ششم ،با توجه به دو مورد اخیر ،در شیوۀ غربی عدالت استقرایی و
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درعینحال معطوف به حل مسئله مبتنی بر مبانی سکوالر و امانیستی است ،ازاینرو لزوماً بهترین
قوانین عادالنه تعبیر نمیشوند بلکه بیشتر به نتایج مینگرند درحالیکه اندیشۀ اسالمی جامعنگرانه
و مبتنی بر مبانی معرفتشناختی معنوی است.

منابع
 اسپینوزا ،باروخ ( ،)1364اخالق ،ترجمۀ محسن جهانگیری ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 کاظمی ،اخوان ( ،)1386عدالت در اندیشۀ سیاسی اسالم ،قم :مؤسسۀ بوستان کتاب.
 اسفندیاری ،آمنه (« ،)1393فرق عدل در شیعه با معتزله» ،قابل دسترس در
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa6122

 بشیریه ،حسین ( ،)1376تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم ،ج  ،2تهران :نشر نی.
 بشیریه ،حسین (« ،)1381دیباچهای بر فلسفه عدالت» ،ماهنامه ناقد ،سال اول  ،شمارۀ .1
 بهشتی ،سید علیرضا ( ،)1379مبانی معرفتشناسی عدالت اجتماعی ،تهران :بقعه.
 جان ،رالز (« ،)1373عدالت به مثابۀ انصاف» ،ترجمۀ مصطفی ملکیان ،نقد و نظر ،شمارۀ .10-11
 جمشیدی ،محمد حسین ( ،)1380نظریۀ عدالت ،تهران :پژوهشکده امام خمینی.
 چلبی ،مسعود ( ،)1375جامعهشناسی نظم ،تهران :نشر نی.
 حسن زمانی ،سیده زهرا و هوالفقاری ،ابوالفضل (« ،)1393بررسی رابطۀ نوع دینداری با نگرش به
عدالت اجتماعی» ،برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی ،دورۀ  ،5شمارۀ .20
 داوری ،رضا ( ،)1356فارابی مؤسس فلسفۀ اسالمی ،تهران :انجمن حکمت و فلسفه ایران.


رستمی ،محمدزمان (« ،)1384عدالت از دیدگاه اندیشمندان اسالمی و غربی» ،جستارهای اقتصادی،
پاییز و زمستان  - 1384شمارۀ .136 – 113 :4

 سجادی ،سیدجعفر ( ،)1358سیاست مدنیه ،تهران :انجمن فلسفه ایران.
 شفیعی ،احمد(« ،)1384جهانی شدن با عدالت سازگار نیست» ،مجله بازتاب اندیشه ،شمارۀ .16
 عالم ،عبدالرحمن ( ،)1377تاریخ فلسفۀ سیاسی غرب ،تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 علیخانی و همکاران ( ،)1388درآمدی بر نظریه سیاسی عدالت در اسالم ،تهران :پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی.
 قطب ،سید ( ،)1358عدالت اجتماعی در اسالم ،ترجمۀ سید هادی خسروشاهی ،قم :انتشارات
دارالفکر.
 کوششی ،پریش (« ،)1392اختالف اشاعره و معتزله را باید در مسائل توحید و عدل الهی» ،قابل
دسترس در

http://www.mehrnews.com/news/2117919

 310فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال ششم ،شماره دوم ،پايیز و زمستان 1395

 گامبرگ ،پال ( ،)1391شیوههای برابرسازی فرصتها ،ترجمه علی شکوری ،تهران :انتشارت دانشگاه
تهران.
 مطهری ،مرتضی (بیتا) ،درسهایی از عقاید. ،
 مطهری ،مرتضی ( ،)1372اسالم و مقتضیات زمان ،تهران :انتشارات صدرا.
 مطهری ،مرتضی ( ،)1377عدل الهی( ،مجموعه آثار ج  )1تهران :انتشارات صدرا.
 موحد ،محمدعلی ( ،)1382در هوای حق و عدالت ،تهران :نشر کارنامه.
 میرسندسی ،سید محمد (« ،)1375عوامل مؤثر بر درك مردم از عدالت و رابطۀ آن با برابری
(نابرابری)( ،مطالعۀ موردی شهر مشهد)» ،دانشگاهتربیت مدرس ،پایاننامه کارشناسی ارشد
جامعهشناسی.
 واعظی (« ،)1388نظریۀ عدالت کانت» ،فصلنامه علوم سیاسی ،دانشگاه باقرالعلوم ،سال  ،6شمارۀ .23
 وحیدنیا ،آزاده (« ،)1388عوامل اجتماعی مؤثر بر درك از عدالت اجتماعی در بین دانشجویان
دانشگاه تهران» ،دانشگاه تهران ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد جامعهشناسی.
 هابز ،توماس ( ،)1380لویاتان ،ترجمۀ حسین بشریه ،تهران :نشر نی.
 هورست ،چارلز ایی ( ،)1396نابرابریهای اجتماعی :انواع ،علل و پیامدها ،ترجمۀ علی شکوری،
تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 یوسفی ،حیاتاهلل (« ،)1389الزام سیاسی در فلسفه سیاسی ابنسینا» ،سال دوم ،شمارۀ دوم 67 :ا .94
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