
 

 

 

 

 

 عدالت سیاسی در اندیشه شهید مطهری و راولز در یک نگاه تطبیقی

 **/ شهربانو فوالدی *رحمت عباس تبار

 چکیده

انسهانی بهه لظها     ی ههای ااعههه  عدالت سیاسی به عنوان یکی از دغدغهه 

ای که در ادیان و عکاتب سیاسی داشهته اسهت در   داشتن اایگاه و پیشینه

کنار عفاهیمی عانند آزادی، اعنیت و دعوکراسی همواره عهورد تواهه بهوده    

است و در این عسهیر اندیشهمندان و عتفکهرین در تهریه  از عهدالت و راه      

عطهری نیز از امله اند. شهید رسیدن به آن به بیان نظریات خود پرداخته

خواه در ردی  اندیشمندانی قرار دارد که بر اسهاس آعهوزه  عتفکرین عدالت

های دینی و اسالعی نظریات خود را در عورد این عسئله بیان کرده اسهت.  

ده ی ایشان بواز این رو هدف این پژوهش بررسی عدالت سیاسی در اندیشه

ی اایگهاه عهدالت سیاسهی در اندیشهه     است و به این پرسش پرداخته کهه 

ههای پهژوهش بها رو     باشهد  یافتهه  عرتضی عطهری و اان راولز چه عهی 

توصیفی تظلیلی حکایت از این دارد کهه عهدالت سیاسهی در نظهر ایهن دو      

آزادی،  نهمچو صولیاعتفکههر در لیهها عههدالت ااتمههاعی قههرار دارد و     

 انعنو به، هاننساا قهیوا قحقواز  عنبهههههه  ،نیناقو به عماو  سیاعوکرد

 گرفته شده است. نظردر  اتماعیا ازنتوو  لتاعد یهاپایه
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 مقدمه و بیان مسئله

ی فلسفه و اندیشه و عمل سیاسی است که مورد توجه بشریت عدالت یکی از مفاهیم بنیادی در حوزه

ی جوامع را بـه وـود درگیـر کـرده و     ها بوده است و از گذشته تا کنون همهی اعصار و زمانمهدر ه

ای با این مفهوم درگیر نبوده باشد. توان یافت که به گونهکمتر جریان فکری و جنبش اجتماعی را می

مـیالد(  )قـرن پـن م قبـل از     ی واطر اکثر فالسفه و اندیشمندان سیاسی از افالطـون عدالت دغدغه

گرفته تا راولز )قرن بیست میالدی( بوده است. البته فهم و تفسیر عدالت مبتنـی بـر نمـام فکـری و     

ورزان بوده است. عالوه بر بعد نمـری و فلسـفی، ابعـاد و پیامـدهای عملـی      معرفتی هریک از اندیشه

ولت و قوانین آن بـوده  عدالت نیز مورد توجه واقع شده و از این زاویه  مبنای تعهد اجتماعی افراد از د

ی سیاسی قرار دارد و به تعبیری میاست. بنابراین عدالت بر این معنا در مرکز و محور مباحث فلسفه

ی سیاسـی از  توان آن را جامع ترین غایت سیاسی شمرد. اما فهمی که از مفهـوم عـدالت در اندیشـه   

فکری مختلف مثـل لیبرالیسـم،   عصر کالسیک تا پست مدرن وجود داشته تفاوت پیداکرده و مکاتب 

 اند.های مختلفی از عدالت داشتهسوسیالیسم و مکتب اسالم هر کدام برداشت

 اریبرقر ،فاضلهو  بمطلو جامعه دی اا یهااز راه یکیو  ه،شد لتاعد برای هیژودر اســالم نگــاه 

هاســت و حکومت سن ش ایبر ریمعیا لتاعد مسالدر ا که جایی تا ستا هشد انعنو لتاعدو  قسط

آن  دنبو النهدغیرعا یا النهدعا پایه بررا  منما یک عیتومشر بروی که ستا مهم رنقدآ عضواین مـو 

)امام جمعه زاده و  باشد هشد عایتر لتاعددر آن  که دشومی تلقی وعمشر مانیز حکومت .سن ندمی

معیارهـای عـدالت   » یبر این اساس افراد زیادی از جمله: وهاب قلیچ در مقالـه  .(22: 1371میالنی، 

به صورت تطبیقی به بررسی افکـار  « های شهید مطهری و جان راولزتوزیعی، مقایسه تطبیقی دیدگاه

لـوم اقتصـادی پرداوتـه اسـت و     و آراء جان راولز و شهید مطهری در باب عدالت توزیعی در شـاوه ع 

ر اشـترا  و افتـرار را  کـ    های عدالت توزیعی را از دیدگاه این دو اندیشمند بیان کرده و نقـا  معیار

 (.1327کرده است )قلیچ، وهاب :

و همچنـین  « شهید مطهری در بحث عـدالت اجتمـاعی  تحلیل رهاورد » یاحمد واعمی در مقاله

عدالت در اندیشه متفکرین اسالمی )مقایسه » یمحمد باقر ورمشاد و مصطفی ساوه درودی در مقاله

بـه بحـث عـدالت در اندیشـه شـهید مطهـری       « مطهـری رهبر انقالب اسالمی و شهید تطبیقی آراء 

ها بیشتر بر عدالت اجتماعی بوده است. بنابراین نوآوری این پژوهش تاکید بـر  اند اما تاکید آنپرداوته

باشد که تاکنون کمتر به آن پرداوته شده است و در صدد عدالت سیاسی از دیدگاه شهید مطهری می

گـذاری و برابـری و مسـاوات    ، قانونبا حقی بین عدالت رابطهاست به این پرسش پاسخ دهد که ایا 
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پردازد و از نمر مکـانی مربـو  بـه جامعـه     است؟ براین اساس این پژوهش به بعد سیاسی عدالت می

شناسی مبتنـی بـر نمریـه    ی حیات شهید مطهری و از نمر روشایران و از نمر زمانی مربو  به دوره

. جان راولز فیلسوف سیاسی قرن بیستم معتقد است عدالت، عـالوه  باشدعدالت سیاسی جان راولز می

های مربو  بـه روابـط   گیریبر آن که متضمن مفهوم برابری سیاسی است؛ رعایت انصاف در تصمیم

هـا را نیـز شـامل    گیـری اجتماعی به مفهوم عام آن و در نتی ه عدالت اجتماعی حاصل از این تصمیم

ی (. در اندیشه وی اصول عدالت، تـامین کننـده شـیوه   31: 1371 النی،)امام جمعه زاده و می شودمی

تعیین حقور و وضایف در نهادهـای سیاسـی جامعـه، توزیـع مناسـب منـافع و مسـئولیت همکـاری         

(. با تاکید بر این نمریه ما در این پژوهش به بررسـی  61: 1322)میراحمدی و شیری،  اجتماعی است

 پردازیم.هری و مقایسه آن در اندیشه جان راولز میعدالت سیاسی از دیدگاه شهید مط

 چارچوب نظری

 تبیین مفاهیم -1

اجتمـاعی از دیـدگاه اندیشـمندان و     - در این قسمت به تعریـف مفـاهیم عـدالت و عـدالت سیاسـی     

 پردازیم.همچنین شهید مطهری می

 عدالت -1-1

در  چیز هردادن  رقـــــرا» یمعنا بهرا  لتاعد نفالطوا ،ستا هشد کر  لتاعد ایبر دیمتعد یفرتعا

این که هر کس بـه انـدازه شایسـتگی    »دانست. ارسطو نیز بر آن بود که عدالت یعنی می« جای وود

(. جـان راولـز نیـز در کتـاب     27: 1371 )امام جمعه زاده و میالنی،« وود از مواهب طبیعی سهم ببرد

-ی اجتماعی را نیل به عدالت مـی یابی به حقیقت و هدف نهادهاتئوری عدالت هدف اندیشه را دست

یابند به اهدافشان نایل آیند. او کـارایی  داند. عدالت چارچوبی است که در آن افراد مختلف فرصت می

وجـه و ای ـاد تعـادل واقعـی میـان      داند. نمر راولز معطوف به حذف امتیازات بیرا با عدالت قرین می

 فالسفةو  انندیشمندا بینو در  مسالدر ا(. 112: 1321 )رسـتمی،  هاستهای متعارض انسانوواسته

 اتلسموا قامت لبالعد»انـــــــد گفته که ن اآ تا ستا رداربرووای هیژو هجایگااز  لتاعد نیز سالمیا

 شمعا که ستا لعددر پرتو و  اندهشد شتهدا پا بر مینو ز هانسماآ لعد یوسیله به یعنی« رضالوا

ــمی تکمیل هاننساا دمعاو  ــاننساا نداوود که سترو همینو از  ودش  دهمرکرا نحساو ا لعد بهرا  ه

کند با توجـه بـه   مطهری در مقام تبیین مفهومی عدالت سعی می شهید (.6: 1329 )جمال زاده، ستا
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مختلف آن را تفسیر کند. فهم تفاسیر گوناگون از عدالت، مـا را در   تنوع کاربردهای عدل در فضاهای

 کند.    اسی کمک فراوانی میرسیدن به در  صحیح از عدالت سی

 موزون بودن -1-1-1

ای را در نمر بگیریم که در آن اجزای مختلفی به کار رفته و هدف واصـی از آن منمـور   اگر م موعه

ی ارتبا  اجزا با یکدیگر رعایـت شـود تـا    است باید شرایط معینی از حیث مقدار الزم هر جزء و نحوه

وواهد بـاقی بمانـد بایـد    یفا کند، مثال یک اجتماع اگر میم موعه باقی بماند و نقش مورد انتمار را ا

متعادل باشد یعنی هر چیزی در آن به قدر الزم )نه به قدر کافی( وجود داشـته باشـد. در این ـا پـای     

در آن فقط « جزء»منمور است و « کل»آید یعنی مصلحتی که در آن بقا و دوام مصلحت به میان می

تناسبی است نه ظلم و صفتی ی مقابل عدل به این معنا، بیرد. نقطهوسیله است و حساب مستقلی ندا

  (.  31-33: 1332است برای ودا و از موضوع  ما وارج است )مطهری، 

 تساوی -1-1-2

ها باشد ها و تواناییاگر عدالت به این منمور به معنی تساوی همه افراد بدون در نمر گرفتن استحقار

ر با ظلم اسـت، امـا اگـر عـدالت بـه معنـی تسـاوی در زمینـه         این عدالت در نمر شهید مطهری براب

: 1321توان آن را معنایی از عدالت دانسـت )قربـانی،   های هر فردی باشد درست است و میاستحقار

 پردازیم.           تر شدن این معنا از عدالت در ادامه به آن می(. برای روشن301

 رعایت حقوق افراد و دادن حق هر ذی حق -1-1-3

این معنا عدل یعنی اعطای حق هر  ی حق و در مقابل، ظلـم بـه معنـای پایمـال کـردن حقـور       در 

(. شهید مطهری این مفهوم از عدالت را مصدار واقعـی عـدالت   112: 1323دیگران است )لک زایی، 

معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری یعنی عدالتی که در قانون بشـری  »گوید: داند و میاجتماعی می

(. این تعریف ازعدالت، 301-302: 1321)قربانی، « ایت شود و افراد بشر آن را محترم بشمارندباید رع

تعریف مشهوری است، یعنی هم در بین متفکرین مسلمان سابقه دارد هم در بین متفکرین غربـی. از  

فـراد  هـا، یعنـی ا  نمر ایشان این تعریف از عدالت، در واقع دو عنصر اصلی دارد: یکی حقور و اولویت

کنند. مثال کسی کـه بـا   بشر نسبت به یکدیگر و در مقایسه با یکدیگر، نوعی حقور و اولویت پیدا می

کنـد. یکـی دیگـر    کند، طبعا نوعی اولویت نسبت به آن محصول پیدا میکار وود، محصولی تولید می

ها کـه  یشهوصوصیت  اتی بشر است که طوری افریده شده است که در کارهای وود الزاما نوعی اند

ی بعدی که ایشان به عنـوان عنصـر دوم در   کند نکتهها را اندیشه اعتباری می نامیم استخدام میآن

ها است. بنابراین اعتبار بایـد در ایـن   کند نقش اعتبار باید در مورد حقور و اولویتاین تعریف  کر می
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هـای  اسـتفاده از آن اندیشـه  شـود بـا   تعریف عدالت سهیم شود. اندیشه اعتباری به ودمت گرفته می

هـای بسـیار مهـم در    (. یکی از بحث39: 1332آید )مطهری، اعتباری به مقاصد طبیعی وود نائل می

هـا از  ها چیست؟ این حقور و اولویـت اندیشه شهید مطهری این است که منشاء این حقور و اولویت

نای عدالت را یعنـی مبنـای   ک ا آمده است؟ شهید مرتضی مطهری به حقور طبیعی معتقد است و مب

اورد چـرا کـه از نمـر ایشـان     داند و پای شرع را به میان نمـی ها را حقور طبیعی میحقور و اولویت

ها حقـور طبیعـی   حقور افراد مقدم بر شرع است. پس از منمر شهید مطهری منشاء حقور و اولویت

 (. 31-32: 1370اعمی، است و این حقور طبیعی هم ریشه در ولقت و هدفمندی ولقت دارد )و

ه انچه امکاان  ها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت برعایت استحقاق -1-1-1-4

 وجود یا کمال دارد

ها کند که موجودات در نمام هستی از لحاظ قابلیتی اقتصادی دارد بیان میاین مورد که کمتر جنبه

تفاوتند. وداوند متعال بـه هـر موجـودی آنچـه را کـه      گیری از مبدا هستی با یکدیگر مو امکان فیض

نماید. از این رو عـدل وداونـد   کند و امسا  نمیبرای او ممکن است از وجود و کمال وجود اعطا می

ی موجوداتی که امکان هستی یا کمـال در  عبارت است از فیض عام و بخشش گسترده در مورد همه

 (. 32: 1332تبعیضی )مطهری، هستی را دارند، بدون هیچ گونه امسا  یا 

 سیاسی  -عدالت اجتماعی -1-2

 عیتومشر نحاکما ینکه. ادشومی  مربو دممر کترمشاو  سیاستو  رتقد زةحو به سیاسی لتاعد

 سیاسی لتاعد با نداتومـــــی  ویر یا نددار عیتومشر دممر دنزو در  ندآورمی ستد به چگونهرا  دوو

 حکومت باشد شتهرا دا ممقا ینا ازحرا شایستگی سیاسی گرحاکما، دممر هیدگا. از دباشد مرتبط

ــیا رغی؛ در ستا النهدعا  ظالم حکومتآن  باشد دهکر تصاحبرا  رتقد رجبازور و ا با گر، ارتصو نــ

 فعربا  که ستا دلعا حکومتی نیز اجرا ممقادر  همچنین .نیست جایزاز آن  داریفرمانبرو  ستا

ــکن همافر سیاسی یهامینهدر ز دممر ایبرو آزاد را  برابر کترمشا نمکاا هایتودمحد و  رتقدو  دــ

(. جان راولـز  12: 1329)جمال زاده، کند  تقسیم ادفرا شایستگیو  ادستعدا برحسبرا  سیاسی مناصب

معتقد است که عدالت عالوه بر آن که متضـمن مفهـوم برابـری سیاسـی اسـت؛ رعایـت انصـاف در        

اجتماعی به مفهوم عام آن و در نتی ه عدالت اجتمـاعی حاصـل از    های مربو  به روابطگیریتصمیم

ی ی شـیوه ی وی اصـول عـدالت تـامین کننـده    شود. در اندیشـه ها را نیز شامل میگیریاین تصمیم

تعیین حقور و وظایف در نهادهـای سیاسـی جامعـه، توضـیع مناسـب منـافع و مسـئولیت همکـاری         

ا عدالت سیاسی یا تصور کامال سیاسی از عدالت نامید )امـام  اجتماعی است. وی این تلقی از عدالت ر
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 (.99: 1370جمعه زاده و میالنی،

سیاسی استاد مطهری در باره عدالت مبتنی بر تعریف از عدالت اجتمـاعی اسـت.    -گفتار کالمی 

ایشان ماهیت عدالت را قرار دادن هر چیزی در جای وود و رسیدن هر صاحب حقی به تمـام حقـور   

کـرد  ، تناسـب و تعـادل اشـاره مـی    ه شد به مشخصاتی مثل تـوازن دانسته و همین طور که اشاروود 

های جوامع سالم، وجود تعـادل  گوید: یکی از ویژگی(. بنابراین می23: 1371)ورمشاد و ساوه درودی، 

میان اجزا، سطوح وعناصر تشکیل دهنده آن است. به طوری که چروه مناسبات اجتماعی با کمتـرین  

ترین دین از بخش اسالم، که در حکم آورین وکاملنش و بیشترین بازده صورت گیرد. مکتب ن اتت

هـای وـود را بـرای تـا مین     ترین برنامـه شک جامعسوی پروردگار یکتا به جهانیان عرضه گردیده، بی

 (.11: 1320حمدی، )کاشی پور م سعادت بشر به همراه آورده است

العـاده بـه عـدالت اجتمـاعی اسـت: عـدالت       سالم، اهمیت دادن فـور های اترین برنامهاز اصولی

العـاده  اجتماعی یکی از مسائلی است که به وسیله اسالم حیات وزندگی را از سر گرفتـه وارزش فـور  

؛ بلکه ارزش آن را باال برد نکردیافت. اسالم به عدالت تنها توصیه نکرد ویا تنها به اجرای آن قناعت 

 (.123: 1331)مطهری، 

گیـری ایـن مکتـب    نگاه ویژه وحساسیت عمیق اسالم به جوامع انسانی باعث شده است تا جهت

اش بـه  گیـری اسـالم جهـت  »ساز به سوی عدالت ودر نتی ه حمایت از محرومان جامعه باشـد  انسان

-برند و منتفع مـی گیری سود میسوی عدالت وبرابری است بدیهی است که کسانی که از این جهت

بیننـد، غـارتگران و اسـتیال    گیری زیان میاند وکسانی که از این جهتمستضعفانحرومان و گردند، م

(. او معتقد بود اسالم دستورات وـود را مطـابق حـق و    202: 1397)مطهری، « گران و استثمارگرانند

گویـد: تصـور   هـا مـی  هـا ولیبرالیسـت  عدالت تنمیم کرده است بر همـین مبنـا در نقـد سوسیالیسـت    

یسم از عدالت این است که همه مردم در هر وضع وشرایطی هستند؛ هر طـور در جامعـه عـم    سوسیال

 ؛ با هر استعدادی باید عینا مثل هم زندگی کنند.کنندمی

کننـد.  محض است یعنی فقط برای جامعه فکر مـی « اجتماعی»داشت از عدالت اجتماعی، این بر

هـا در مرحلـه قبـل از    گردد و انسانوالصه میهمه چیز در روح جمعی، وجدان جمعی وشعور جمعی 

وجود اجتماعی هیچ هویت انسانی نداشته ومانند ظرف والی هستند کـه فقـط اسـتعداد پـذیرش روح     

جمعی را دارند. این برداشت مغایر با موازین عقل وشـرع بـوده وآزادی فـردی در آن اهمیتـی نـدارد.      

فرد بـرای  عی استثمار است. که پایمال کردن حقور ها به نوجامعه عادالنه ووعده نهایی سوسیالیست

 . جامعه را به همراه دارد
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گویند باید میدان را برای افراد باز گذاشت وجلوی آزادی اقتصادی وسیاسـی را نبایـد   ها میلیبرال

توانـد داشـته باشـد وآن درآمـد را بـه وـود       گرفت. هر کس باید کوشش کند ببیند چقدر درآمـد مـی  

دیگر به فرد مربو  نیست که سهم دیگری کمتر اسـت یـا بیشـتر. البتـه جامعـه  در      اوتصاص دهد. 

نهایت امر باید برای آن که ضعیف باقی نماند از طریق بستن مالیات بر اموال افراد غنی افراد ضـعیف  

را به حدی که از پا در نیایند تا مین کند. تفاوت عمده میان مکتب اسالم با سایر مکاتب در این جهت 

شـمارد. حساسـیتی کـه اسـالم در زمینـه عـدالت       عدالت است که اسالم معنویت را پایه واساس مـی 

در هیچ مکتب دیگری نمیـر و ماننـد    دهداجتماعی وترکیب آن با معنویت اسالمی، از وود نشان می

 (.23: 1371)ورمشاد وساوه درودی،  ندارد

 مدل نظری پژوهش -2

شناسی مبتنی بر نمریه عـدالت سیاسـی جـان راولـز     نمر روش طور که بیان شد این پژوهش ازهمان

کنـد. در  فلسفی به عدالت سیاسی تحـول پیـدا مـی    - باشد. نمریه عدالت راولز، از عدالت اوالقیمی

گیـرد. در ایـن   -ای درباره عدالت شکل میی عدالت راولز با توجه به کتاب نمریهی اول نمریهمرحله

فاهیم اساسی همچون قرارداد اجتماعی، موقعیت اولیه و تعـادل تـاملی   ی عدالت به مقسمت از نمریه

ی عـدالت را شـکل   ی اول نمریهفلسفی هستندکه مرحله - شود. این مفاهیم دارای اوالقیتوجه می

ای فلسفی است؛ مرحله - رنگ شدن عدالت اوالقیی عدالت راولز، کمی دوم نمریهدهند. مرحلهمی

گیـرد. در ایـن مرحلـه    ای لیبرالیسم سیاسی و عدالت به مثابه انصاف شکل مـی هکه با توجه به کتاب

-ی بسامان، عقل عمومی و اجماع هم پوش را به کار میگرایی، جامعهراولز مفاهیمی همچون کثرت

 (. 3)اسالمی، شهال:  برد

قـرار   مـورد نقـد  « نمریه عدالت و تـامالت فـردی  »در واقع نمریه راولز که پس از انتشار کتاب  

گرفت، به تصوری از عدالت گرایید که به لحاظ محتوا و اصول چندان تفاوتی با نمریه عدالت در آثـار  

ای یافتـه بـود. وی   اش نداشت، اما از نمر اهداف و کارکرد و چگونگی توجیه، سازمان کامال تازهقبلی

نامیـد )جمشـیدی و   این تلقی جدید از عدالت را عدالت سیاسی یـا تصـور کـامال سیاسـی از عـدالت      

(. عدالت سیاسی دو رویه دارد: نخست؛ قـانون در جهـت بـرآورده سـاوتن     129-122: 1327 درودی،

بندی شود که نسبت بـه همـه   -ها و لوازم آزادی برابر باشد و دوم؛ این که به نحوی چارچوبوواسته

گذاری عادالنه و کارامد من ر شود. از نمـر  تر به یک نمام قانونهای عادالنه ممکن محتمل-سامانه

راولز، افراد در وضع اصیل به دنبال تعریف اساس یک همکاری متقابل منصفانه در یک جامعه وـوب  
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نهـد  سامان یافته هستند. این جامعه باید در وضع اصیل چنین تصور عمـومی از عـدالت در اوتیـارمی   

پردازد. در پیمان ت اجتماعیه میچگونگی تشکیل هیئ راولز ابتدا به (.63: 1322 )میراحمدی و شیری،

توان افراد را فارغ از قیود مربو  تصور کرد؛ مقصود این است که تدوین و کشف اصـول  اجتماعی می

عدالت از نمر زمانی بر پیمان اجتماعی تقدم ندارد. افراد در حین قرار داشتن در پیمان اجتماعی چنین 

ل قرار دارند. با توجه به والی بودن  هن از قیود پیمـان اجتمـاعی   شوند که پشت نقاب جهفرض می

رسیم. به اعتقاد جان راولـز عقـل در وضـعیت    است که باید دید چگونه به چگونه به اصول عدالت می

: 1396 تواند اصول عمومی راجع به عدالت و دو اصل ویژه در این باب کشف نماید )حقیقت،اولیه می

-ه : هر شخصی قرار است حق برابری نسـبت بـه گسـترد   اصل نخستارتند از: (. این دو اصل عب397

هـای اجتمـاعی و    ؛ اصل دوم نـابرابری ا آزادی مشابه دیگران داشته باشدترین آزادی اساسی سازگار ب 

دهی شوند که: الف( به نحو معقول انتمار رود به سود همگان باشند و ب(  ای سامان اقتصادی به گونه

 ,Rawls) پـذیر اسـت   ها برای همگان امکـان مشاغل و مناصبی باشند که دسترسی به آن وابسته به

1971: 53.) 

هـای اساسـی رتبـه اول    ها در بروـورداردی از آزادی از نمر راولز، اصل اول یعنی حق برابر انسان

قتضـای  تـوان بـه بهانـه تـامین م    دارد و بر دیگر اصول عدالت مقدم است. بنابر این تقدم، هرگز نمی

های اساس افـراد را سـلب یـا محـدود     قواعد و اصول دیگر عدالت )یا هر امر دیگری( حقور و آزادی

هـا  های اساسی و به منمور صیانت از آنهای اساسی تنها در ظرف تزاحم با دیگر آزادیکرد و آزادی

پـذیر و کمتـر   اد آسیبمندی یشتر افرها یا بهرهشود. بنابراین به بهانه ای اد برابری فرصتمحدود می

 )قاسـمی،  هـای اساسـی را سـلب کـرد    تـوان آزادی مند جامعه که اقتضای اصل تمایز است، نمیبهره

 -1های عدالت سیاسـی از نمـر جـان راولـز عبارتنـد از      (. با توجه به این دو اصل، مولفه122: 1326

ها را که در این ا این مولفهامنیت سیاسی برابر.  -3گزینش سیاسی برابر و  -2مشارکت سیاسی برابر 

 کنیم.از نمر شهید مطهری بررسی می

 های عدالت سیاسیمؤلفه -3

 مشارکت سیاسی برابر -3-1

ها های ارادی داللت دارد که از طریق آندر یک تعریف عام مشارکت سیاسی به آن دسته از فعالیت

غیر مستقیم در شکل دادن اعضای یک جامعه در انتخابات فرمانروایان و به صورت مستقیم و 

(. مرتضی مطهری با طرح 13-11:  1370ی وود نقش دارند )کالنتری و دیگران، سیاست جامعه
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ایده وکالت حاکم از سوی مردم، معتقد است اولین نتی ه این نمریه پذیرفتن حق انتخاب و عزل 

ی واص و انتخاب آن حاکم توسط موکالن؛ یعنی مردم است. به این معنی که پذیرفتن حکومت و وال

های مختلف مثل دین و انتخاب توانند به بهانهها و حکام نمیجزء حقور اولیه انسان است و حکومت

(. این فکر که مردم هیچ حقی 223-222: 1323از سوی ودا، وود را بر مردم تحمیل کنند )قربانی، 

: 1373انی و قربانی ونامان، برحاکم ندارند و فقط وظیفه و تکلیف دارند یک فکر قدیمی است )اکو

یعنی : گویدمیسالمی ا ریجمهو حکومت ردمو در سیاسی کترمشا با بطهرا در یمطهر (. شهید219

 ه،سیا یا سفید زن، یا دمر که ینا از نمر قطع ستا دممر همه با بنتخاا حق آن در که حکومتی

 چیز نه ستا معتبر عقلی شدر و سنی غبلو  شر فقط جا ینا در .باشند هعقید آن یا هعقید ینا دارای

 (. 20: 1392)مطهری، یگر د

باشد و مردم بر چگونگی در اندیشه مطهری مقام حکومت از نمارت و انتقاد مردم نیز به دور نمی

توانند نمارت داشته باشند. و در صورت لزوم او را از حکومت عزل کننـد، چـرا کـه    حکومت حاکم می

در اجرای حدود الهی هستند. ایشان در توضـیح جمهـوری اسـالمی     حاکمان وکال و نمایندگان مردم

گوید: این حکومت، حکومت موقت است، یعنی هر چند سال یک بار باید ت دید شـود، یعنـی اگـر    می

تا آن ا که قـانون اساسـی    - توانند حاکم را برای بار دوم یا احیانأ بار سوم و چهارممردم بخواهند می

داننـد  کنند و در صورت عدم تمایل، شـخ  دیگـری را کـه از او بهتـر مـی      انتخاب - دهداجازه می

 (.20: 1392 انتخاب کنند )مطهری،

 گزینش سیاسی برابر -3-2

یابی به مناصب سیاسی است که در واقع مراد از گزینش سیاسی برابر حق برابر شهروندان در دست

های اویر فالسفه دین و (. در سده179: 1327شود )جمشیدی و درودی، حق انتخاب شدن نامیده می

شناسان، حقور فطری و طبیعی فرد و جامعه را مطرح کردند که به موجب آن فرد و جامعه جامعه

ها را به آنان اعطا نکرده است، بلکه در طبیعت و مستقال و  اتا وود دارای حقوقی است که دین آن

فرماید: بشر ه است. استاد در این باره میسرشت فرد و جامعه نهفته است و پیش از دین تحقق داشت

کنند هم وضع مساوی دارند و هم از لحاظ حقور اجتماعی که در جامعه نسبت به یکدیگر پیدا می

ها برابر یک دیگر و مانند یک دیگر است، همه مثل هم وضع مشابه، یعنی حقور اولی طبیعی آن

 یمطهر (. شهید113: 1367 بکنند )مطهری، های اجتماعیحق دارند وود را نامزد هر پست از پست

 کسی حکومت زهحومعتقد است عادل در  دارد، جامعه در ادفرا النهدعا گزینش بر واصی تأکید که

 هنگا چشم یک با همه به طرفیبیبا نهایت  ستاو اداره و حکومت زهحو به  مربو نچهآ در که ستا
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 قائل تبعیض ادفرا نمیا دوو رتقد زهحو در که ستا کسی او مقابل (. در13: 1332 )مطهری،کند 

 دی،قتصاا مختلف یهارکا که ستا ینا در جامعه یک دوام و اریپاید یمطهر شهید نمر ازد. شو

 زمال انمیز به ستا وریضر عجتماا یک اومتد ایبر که هغیر و تربیتی ،قضایی ،فرهنگی ،سیاسی

 به ستا وریضر و زنیا ردمو که نیامیز به ادفرا همچنین د،شو یعزتو ادفرا نمیا و باشد شتهدا دجوو

)امام جمعه زاده و میالنی،  شوند تقسیم ویمسا رطو به راتفتخاا و مناصب و شوند گماشته رکا

-با توجه به آن چه که گفته شد مرتضی مطهری تاکید واصی بر برابری افراد در دست(. 39: 1371

توان گفت که در جامعه عدالت سیاسی برقرار صورتی مییابی به مناصب سیاسی دارد و از نمر او در 

شده است که که امتیازات افراد مثل پول، دین و مذهب و نژاد مبنای گزینش نباشد بلکه توان و 

بشر  :داردتخص  و لیاقت مد نمر قرار گیرد. ایشان در کتاب نمام حقور زن در اسالم بیان می

اند هیچ کس کارگر یا صنعتگر یا استاد یا معلم یا افسر نشده طبیعتا هیچ کدام رئیس یا مرئوس آفریده

یا سرباز یا وزیر به دنیا نیامده است، اینها مزایا یا وصوصیاتی است که جزء حقور اکتسابی بشر است، 

ها را از اجتماع بگیرند و اجتماع با یک یعنی افراد در پرتو لیاقت و استعداد و کار و فعالیت باید آن

 (.116: 1367 کند )مطهری،ها را به افراد وود واگذار میاردادی آنقانون قر

 امنیت سیاسی برابر -3-3

 حاصل اطمینان جانب دولت از شاناجتماعی و  عمومی شخصی، امنیت از که هنگامی جامعه افراد

 گذاری،قانون مختلف مراحل در که است این دولت وظیفه. اندیافته دست سیاسی امنیت به کنند،

-بی این از نیز و شهروندان حفظ نماید شهروندان به نسبت را وود طرفیبی قوانین، اجرای و قضاوت

 سلب و دولتی وشونت ها،وگروه افراد علیه دولت اداری یا کنند. اقدام سیاسی حاصل اطمینان طرفی

امنیت  تهدیدات دولت نسبت به افراد است که به ترینمهم از آن سوی از افراد منزلت و حیثیت

 و ورتضر لنبابه د که مباحثی از یکی. (2: 1372 سازد )گرم آبدشتی،سیاسی ودشه وارد می

 یفلسفه ستا ینا شود،می حمطر سیاسیان ندیشمندا هن  در حکومت گیریشکل چگونگی

 یمطهر دستاا د؟شومی اردیمو چه شامل حکومت افهدا یگرد رتعبا به ؟چیست حکومت دیجوو

 نمواپیر ،ویرا یساله صددر  سالمیا یهانهضت جمله از دثر ووا چنددر  لبالغها نهج  به دستناا با

 ،قعیوا مسالا به گشتزبا را اهداف آن ترینمهم سالمیا بنقالا نمواپیرو  سالمیا ریجمهو

)تصدیقی و ند دامی گرایینقانوو  جتماعیا بطروا حصالا امنیت، تأمین و دیقتصاا یتوسعه

 باعث و دهنمو تهدید را ادفرا منیتا لتاعد عایتر معد یمطهر شهید نمر از. (132: 1327 تصدیقی،

 نماومحر و عامه طبقه تنها نباشد دلمتعا جامعه گرا ستا معتقد وی .دشومی جامعه در ثباتیبی
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 صوتصاا دوو به را یبیشتر هبامو که هم زممتا و واصه طبقه بلکه بینندمی سیبآ که نیستند

 غنی و فقیر از عما نهمگا نفع به را لتاعد عایتر وی .(97: 1323 )مطهری،برند می نیااند، زداده

ی مرتضی مطهری دربارهدد. گرمی جامعه در ازنتو دی اا نهایت در و ادفرا مشآرا باعث که نددامی

ای حکومت مالک، تو باید به گونه»کند: به مالک اشتر اشاره می ی امام علیتأمین امنیت به نامه

بکنی که مردم تو را به معنی واقعی تأمین کننده امنیتشان و نگهدار هستی و مالشان و دوست عزیز 

 (.22: 1369 )مطهری، ...« وودشان بدانند

 های عدالت در اندیشه شهید مطهریدوگانه -4

بحث عدالت سیاسی در اندیشه شهید مطهری فراتر از محدوده نمری جان راولز قابل بررسی و تـدبر  

رسیم که فهم نمریـه  هایی میای که با تفح  از آثار ایشان، به کالبد شکافی دوگانه-ت. به گونهاس

 کند.  تر میعدالت سیاسی ایشان را دقیق

 رابطه حق و عدالت-1-4

اعطـاء کـل   »ن که حق هر صاحب حقی داده شـود:  دهد یعنی ایدر تعریفی که مطهری از عدالت می

ریف عدالت امده و پیوند نا گسستنی بـا آن دارد. در ایـن نمریـه، در    ، مفهوم حق در تع« ی حق حقه

واقع و نفس االمر حقی هست وحق، صرفا امری قراردادی نیست. وجـود حـق و صـاحب حـق حتـی      

پیش از این که احکام به دست ما برسد هم وجود داشته است و احکام بر اسـاس ایـن کـه حـق بـه      

(. بنـابراین شـهید مطهـری بـرای عـدالت      13-16: 1322 ،لشـکری ) اندصاحب آن برسد، تنمیم شده

داند که نمام افرینش آن را پدیـد  کند و آن را واقعیتی تکوینی و ولقی میی تکوینی ترسیم میریشه

آورده است نه این که بر اساس قرارداد و اعتباریات پدید آمده باشد. به نمر مطهری هر موجـودی بـه   

هـا بـرای او   هایی است که بر اساس این استعدادها و توانـایی و توانایی ها دارای استعدادهاویژه انسان

 کنـد ها از طریق طبیعت و یا اکتسـاب پیـدا مـی   ای با آنآید و نسبت ویژههایی به وجود میاستحقار

-ها به تنهایی نسبت یاد شده را عینیت نمی. وجود استعدادها و استحقارگیری حقور(ی شکل)مرحله

ها را عملیـاتی سـازد. ایـن مهـم بـه      رو سازوکاری نیاز است تا این استعدادها و استحقار دهد. از این

ی ی تکوینی دارد. مطهری در تبیین ریشهشود. به این ترتیب عدالت ریشهی عدالت محقق میوسیله

عدالت وودش واقعیت دارد؛ چون حق واقعیت دارد. هر موجـودی در مـتن ولقـت    »گوید: نامبرده می

هایی را به وجود موجب کار و فعالیت وودش استحقار ایستگی و یک استحقار دارد. انسان بهیک ش

 کنـد آورد و عدالت هم که عبارت است از این که هر  ی حقی حقـش را بـدهیم، معنـا پیـدا مـی     می
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 (. 123: 1367)مطهری، 

است که ایا حق کند این یکی از سواالتی که در فهم بهتر مبنای عدالت و حقور به ما کمک می

، ه عدالت عبارت اسـت از اعطـای حقـور   اصالت دارد و حقور واقعی در عالم هست و به این دلیل ک

گیرد؟ یا این که عدالت وودش اصـالت داشـته و فـی النفسـه الـزام دارد؟      حق مبنای عدالت قرار می

هید مطهـری  قول به حقور طبیعی است؟ ش - مطابق نمریه عدللیه - ی پذیرش اصل عدالتوالزمه

-ی انکار اصل عدل، انکار حقور طبیعی هم هست، اما الزمـه الزمه»گوید: در پاسخ به این سؤال می

ی قبول اصل عدالت، قول به حقور طبیعی نیست، زیرا بنـابر تفسـیر عـدل بـه تـوازن یـا مسـاوات،        

دن قوانین نیـز  حداکثر مقتضای اصل عدل، تبعیت احکام از مصالح واقعی است. این امر با موضوعه بو

سازگار است. عدالت و مساوات و مصالح جمعی جامعه باید در وضـع قـوانین رعایـت شـود و مبنـای      

گذار وضع شود. بلی اگر عـدل را بـه   تواند به وسیله ی قانونحقور موضوعه قرار گیرد. حقور هم می

از مصـالح،   تفسیر کنیم در این صورت اصل عدل به صرف طبعیت احکام« اعطاء کل  ی حق حقه»

شـود؛ عـدل در مقابـل    حتی به نحوی که فقط مصالح جمعی مد نمر باشد نه مصالح فرد، تفسیر نمی

اش اعتـراف بـه حقـور فطـری     ظلم است و موردش بروورد با فرد و شئون اوست این تفسیر الزمـه 

 «.است

دانـد و  دل میدهد، از این رو حقور طبیعی را مقدم بر اصل عوود ایشان تفسیر دوم را ترجیح می

. کسانی که منکـر حقـور   ی بر اصول اولیه حقور طبیعی باشدمعتقد است نمریات اجتماعی باید مبتن

کننـد، امـا شـهید مطهـری     ی اثار و نتایج مترتب به اصل عدالت نگاه میطبیعی هستند، تنها به جنبه

گرایانـه اسـت و آن   ئمیفه بیند. به بیان دیگر نگاه ایشان به اصل عدالتحقور را در سلسله احکام می

گرایانه به عدالت که الزام آن را براسـاس  داند. نگاه نتی هرا ناشی از الزام برواسته از حقور طبیعی می

، کند، کافی و وافی به همه جوانب نیست )لـک زایـی  نتایج و مصالح حاصل در نمام جامعه توجیه می

سیاسی یعنی انسـان در   – ر معنای اجتماعی(. بنابراین از نمر شهید مطهری حق د126-121: 1323

(. وی 302: 1321، عرصه اجتماعی دارای حقور است و در مقابل تکالیفی هم به عهده دارد )قربـانی 

بزرگترین حقور، حق متقابـل حکومـت بـر مـردم و حـق      »گوید نهج البالغه می 211در شرح وطبه 

نخواهند دید، مگر حکومتشـان صـالح    مردم بر حکومت است. مردم هرگز روی شایستگی و صالح را

ها هرگز به صالح نخواهند آمد مگر توده ملت استوار و با استقامت شوند. هرگاه تـوده  باشد و حکومت

ملت به حقور حکومت وفادار باشند و حکومت حق مردم را ادا کند، آن وقت است که حق در اجتماع 

 (. 109: 1331، )مطهری« محترم و حاکم وواهد شد



     551...     سیاسی در اندیشه شهید عطهری و راولز در یک نگاه تطبیقیعدالت 

نمر شهید مطهری مردم حق انتخاب و عزل حاکم را دارند و این چنین حاکمی امانتدار مـردم  به 

توانند بر چگونگی حکومت او نمارت داشته باشـند  است نه مالک جان و مال حیات مردم. و مردم می

حکومت باید حقور اجتماعی و فطری مردم را محترم بشمارد. همچنین حکومـت نیـز دارای حقـوقی    

ای کـه  شود یعنی جامعهدر صورتی که این حقور متقابل رعایت شوند جامعه عادل ای اد می است که

 در آن هرکس به حقور وودش رسیده است. 

 گراییعدالت و قانون -2-4 

گرایی، محور قرار دادن قانون در اداره امور جامعه است. البته قانونی که الهـی و منطبـق   مراد از قانون

آل باشد که در آن همه آحاد جامعه در مقابـل قـانون   المی برای تحقق جامعه ایدهبر مصالح عالیه اس

برابر هستند و لذا دارای مسئولیت برابر در مقابل قانون هستند. استاد مطهری قانون مـورد نمـر را بـا    

، یعنی اجرای حدود تعطیل شده است واحیـای قـوانین   «وتقام المعطله من حدود » استناد به جمله 

گرایـی آن اسـت کـه حـاکم اسـالمی      داند، و معتقد است که شر  اساسی قانونل شده الهی میتعطی

مقدم بر همه مردم وود عامل و ملزم به اجرای قانون باشد، تا مردم در اجرای قانون ضمن تا سّی بـه  

 (.220: 1321، )قربانی ، وود را ملزم به اجرای آن بدانند، با میل ورغبتاو

های رسیدن به عدالت را عمل به قانون و تفسیر درست و منطقی از آن ز راهشهید مطهری یکی ا

دانستند. قانون ووب در درجه اول باید تفسیر شود و در درجه دوم باید ووب اجرا وتنفیـذ گـردد. اگـر    

کننـد، کـه تفسـیر شـده     ای ندارد چرا که م ریان، همانطوری اجرا میقانون ووب تفسیر نشود فایده

هـا چـه بهتـر )ورمشـاد و سـاوه      هم که قصد ووب اجرا کردن را نداشته باشـند بـرای آن   باشد و اگر

 (.23: 1371درودی، 

شود که عدالت در جامعه اجـرا شـود. عمـل بـه قـانون مسـتلزم       ایمان و عمل به قانون باعث می

ظ گذشتن از منافع است. برای اجرای عدالت دو چیز الزم است؛ یکی بیداری و شـعور مـردم بـه حفـ    

)امیری واکبـر   حقور وود و ایمان به اینکه از حدود الهی ت اوز نکنند و دیگری هم ایمان قوی است

 (.10: 1372، زاده

ها هستند که باید وجود عینی قانون باشند. قانون باید همه افراد را بـه  گوید: این انسانایشان می

، )ورمشاد وساوه وردی حقار را بکندیک چشم نگاه کند و میان افراد تبعیض قائل نشود و رعایت است

1371 :23.) 
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 ، مساوات و برابریعدالت -3-4

السـفه  . معمـوال ف ای سیاسـی اسـت  هها یکی از اصول بنیادین و مهم در توجیه ارزشبرابری انسان 

هـا مـورد   ، آزادی و عدالت را با پیش فرض برابری انسانسیاسی مسائلی چون دموکراسی، حقور بشر

 (.133 :1323، دهند )لک زاییبحث قرار می

داند، زیرا ریشه اصلی عدالت همان برابری است، بر این مطهری یک معنای عدالت را برابری می

هـا  اساس اگر عدالت را به معنای برابری مساوات در نمر بگیریم، در این صورت بایـد همـه نـابرابری   

-ها و نـابرابری ظلم از بین برود اما تفاوتها و عادت و یا زور و ها سنتهایی که سر منشا  آنوتبعیض

؛ همچنان پا برجا باشـد ایـن تعریـف از    تالش وکوشش استها استعداد و توانایی و هایی که منشاَ آن

 (.306: 1323، مساوات و برابری عین عدالت است )قربانی

دانند میکنند و مساوات را همین ها عدالت را مساوات تعریف میبعضی»گوید: شهید مطهری می

هایی که داده شده در یک سطح زندگی بکننـد. عـدالت یعنـی    که تمام افراد بشر از لحاظ تمام نعمت

همه مردم از چیزهایی که موجبات سعادت است، برابر داشته باشند. اگر ما عدالت را اینگونـه تعریـف   

 ،هاننساا بین واتامس یمعنا به لتاعداز  رمنمو گرا(. اما 306: 1397)مطهری، « کنیم درست نیست

 ازملواز  واتمسا عنو ینو ا ستدر لعداز  یمعنا ینا ،باشد ویمتسا یهارستحقاا مینةدر ز ویتسا

 هشد ظلحا ،کندمی ئهارا جتماعیا لتاعداو از  که تعریفیدر  که ستا یچیز نهما ینو ا ستا لعد

 .(23: 1329جمال زاده، ست )ا

-عدالت را برابری افراد در بروورداری از مواهب طبیعی میبنابراین این بینش مارکسیستی را که 

هـا و  گوید این نه شدنی است و نه مطلوب است چون که افراد از نمر توانـایی کند و میداند را رد می

استعدادها وکار و تالش با یکدیگر متفاوتند. به طور مثال: دو زمین به یک اندازه از یک پدری بـه دو  

پردازد و صـبح  کند و دیگری در آن به کشاورزی مییکی آن را زمین فوتبال مید رسبرادر به ارث می

شـوند.  منـد نمـی  کند. مطلقا این دو به یک اندازه از مواهب و امکانات طبیعی بهـره تا شب تالش می

وبرابـری   تواند در بروورداری از مواهب طبیعی باشد. اما برابری در مقابـل قـانون  بنابراین عدالت نمی

 (. 36-33: 1370کند )واعمی، ها را قبول میها وتواناییراد برابر در استحقاراف

ستاد شهید مطهری در بحث عدالت و مقایسه این دو با هـم معتقـد اسـت کـه عـدالت مسـتلزم       ا

(. مسـاوات بـه   11: 1320، مساوات مطلق نیست بلکه مقتضای مساوات است )کاشـی پـور محمـدی   

شود. پس اگر عدالت را که برابری مطلق در اقتصاد تبدیل به طلم می معنای برابری مطلق نیست چرا

به معنای مساوات بگیریم و مساوات را به معنای برابری مطلق این اوال شـدنی نسـت و ثانیـا ظلـم و     
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هـا  ت اوز است عدالت نیست ثالثا اجتماع وراب کن است؛ زیرا در نمام طبیعت ودادادی میان انسـان 

هـا را بـه وجـود آورده و مایـه     هاست که حرکتد دارد این اوتالف سطح و تفاوتتفاوت و تمایز وجو

(. معنای عدالت این نیست که همه مـردم  307: 1362مطهری، ) ها به یکدیگر شده استجذب انسان

از هر نمر در یک حد و مرتبه و یک درجه باشند جامعه وود به وود درجات و مقامات دارد و در ایـن  

 بنـدی شـود  بنـدی و درجـه  کر است. وقتی که درجات و مقامـات دارد بایـد تقسـیم   جهت مثل یک پی

 (.26: 1371، ساوه درودی)ورمشاد و 

کند همواره مالزم با عدالت است. مساواتی که شهید مطهری از ان به عنوان یک ارزش دفاع می

شد این قابل قبول های مساوی مطرح باهای ناروا ورعایت استحقاراگر عدالت به معنای نفی تبعیض

های معقول وقابل قبول باشد مثل اینکه معلمـی  است و یک ارزش است؛ اما اگر مساوات نافی تفاوت

ها را نادیده بگیرد در به شاگرد زرنگ و شاگرد تنبل وود یک نمره مساوی بدهد واستعداد ها وتوانایی

ی از اطبار آن با اصل عدالت این صورت مساوات ظلم و ضد ارزش است. ارزش و اعتبار مساوات ناش

 (.110-139: 1323)لک زایی،  شوداست و فی نفسه اعتباری ندارد و ارزش محسوب نمی

 گیرینتیجه

وواهی تاکید شده است و اندیشمندان زیـادی در ایـن مـورد بـه     ی مکاتب بر عدالت و عدالتدر همه

عدالت پرداوته و آزادی و برابـری را بـه   اند. شهید مطهری و جان راولز هر دو به بحث بحث پرداوته

 .دانندهای اجتماعی و مساوات در جامعه میاند و تحقق آن آزادیعنوان اصول عدالت سیاسی پذیرفته

 تفطر با که سالمیا یهازهموآ یمبنا برو  یفطررا  لتاعد ممفهو یمطهر شهید نمیا یندر ا

در  .نددامی نمکاو  نمااز ز ترافرو  انیهمگ مفهومیو آن را  کندمی حمطرمنطبـــق هســـتند  یبشر

 رداربرووو  تیکاموکرد معاجوو  لیسمالیبر بچورچهادر  سیاسی لتاعد صلا تحقق بر لزرا که حالی

داند و به نوعی آن را در چارچوب لیبرالیسم محـدود سـاوته اسـت. بـه بیـانی      می پذیرنمکااز آزادی ا

ید آقراردادی است و براساس قرارداد اجتماعی به وجود میواضح عدالت در اندیشه غرب و جان راولز 

ی جهل قرار دارند و از موقعیت وود آگاه نیستند در حالی کـه در اندیشـه شـهید    و افراد در پشت پرده

مطهری عدالت امری تکوینی و اصیل است و افراد از موقعیت و جایگاه وود آگاهند و براسـاس ایـن   

کوشد نمریه عدالت سیاسی وـود را  کنند. راولز با وجود این که می اد میای ایآگاهی قوانین عادالنه

شـمولی وی در عمـل ثابـت    جهان شمول اعالم کند، ولی از نمر بسیاری از اندیشمندان نمریه جهان

شود و این نمریه مخت  جوامع لیبرای است. اما در اندیشه شهید مطهری عدالت امـری فطـری   نمی
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-هاست و بر این اساس ادعـای جهـان  ها و مکانی زمان-و مربو  به همه است و برای همه انسان

های عدالت در اندیشه راولز عقل اسـت بـر ایـن    شود. و دیگر این که یکی از پایهشمولی آن ثابت می

ی اومانیستی و انسان محوری است در حالی که در اندیشه شـهید  اساس عدالت در این مکتب بر پایه

گیرد و پایه ی آن توحیـد اسـت. بـا وجـود     است که از  ات الهی سرچشمه میمطهری عدالت امری 

هایی که این دو اندیشمند در اصول و مبانی دارند اما در بروی از سازوکارها نیز با ی این تفاوت-همه

ای باشد کـه بـه   ها باید به گونهگوید که نابرابریهایی دارند از جمله در جایی که راولز میهم شباهت

گویـد بایـد بـه محرومـان و     سودترین افراد باشد همان چیزی است کـه شـهید مطهـری مـی    نفع کم

 مستضعفان جامعه توجه کرد.

 منابع 

، عادلت  دو لددششام مک،یارشس لسا م ، مهاش ام      1۹۳1خرمشاد. محمد باقر، سااددودد.. مطای، ،   –1

 . ۰۴، شماوه 11سال ، هشفصلنامه امنیت پژوتیبیه  آولء وهبرلده ب لس م  د شهید میهر.، 

مجلهه ستهرااها    ، عدلت  لز دشادااه لددششامادلن لسا م  د یربا ،     1۹3۰وسکم . محمدزمان،  -2

 .۰، شماواقرصاد 

، بروس  تیبیه  عدلت  سیاس  دو لددششام سیاسا  مهاددش  د  اان ولدتا ،      1۹31قاسم . فرج لهلل، -۹

 .۹، سال لدل، شماوه فصلنامه مشرق موعود

، تهرلن: پژدهشیده سیاسی شهید مطهر  -داآمد  بر اندیشه دینی ، 1۹3۱قرباد . قدوت لهلل،  –۰

 لمام خمیا  لده ب لس م ، چاپ ددم .

ها. ولدت  د شاهید میهار.،   ، معیاوها. عدلت  توزشع ، مهاش م تیبیه  دشدااه1۹3۳قلیچ. دهاب،  –۱

 .1سال سوم شماوه  ،فصلنامه مطالعات اقرصاد اسالمی

، فصلنامه اشد معلم، ، عدلت  ل کماع  دو لددششم شهید میهر.1۹3۴کاش  پوومحمد.. علیرضا،  -1

 . 1۱3، شماوه 1۳ددوه 

، دوآمد. بر مشاوک  دو لددششام  1۹۳۴ک دکر.. لبرلهیم، قاضو.. سید ح س، تووشان لصل. حامد،  -7

 . 21ل هشکم، شماوه ، ساپژوهشی مطالعات انقالب اسالمی -فصلنامه علمی سیاس  لس م، 

 .11، شماوهفرهنگ پژوهش، ، ولبیم لمای  د عدلت  سیاس  دو لس م1۹۳2ارم آبدشک . سییام  -3



     557...     سیاسی در اندیشه شهید عطهری و راولز در یک نگاه تطبیقیعدالت 

 . 12شماوه  ،فصلنامه سترااها  اقرصاد ، حق عدلت  د  امعم، 1۹33تشیر.. علیرضا،  –۳

 ، قم: بوسکان ککاب .اندیشه سیاسی آیت اهلل مطهر ، 1۹3۹تک زلش . دجف،  –1۴

فصهلنامه  ، تحول دظرشم عدلت  ولدت  لز عدلت  لخ قا  بام عادلت  سیاسا ،     1۹37لس م . شه ، -11

 .1۹سال چهاوم، شماوه ،سترااها  فلتفی

 ، تهرلن: صدول .عدل الهی، 1۹۱2میهر.. مرتض ،  –12

 .2صدول، چاپ : تهرلن ،سیر  دا نهج البالغه ،1۹۱۰ مرتض ،. میهر. – 1۹

 .11صدول،  لد لدل، چاپ : تهرلن ،اسالم و مقرضیات زمان ،1۹7۳ مرتض ،. میهر. - 1۰

 ، تهرلن: صدول.پیرامون سمهوا  اسالمی، 1۹17میهر.. مرتض ،  -1۱

 ، تهرلن: صدول.نظام حقوق زن دا اسالم، 1۹1۳میهر.. مرتض ،  -11

 ، تهرلن: صدول.سامعه و تاایخ ،1۹72میهر.. مرتض ،  -17

 ، تهرلن: صدول. انتان کامل، 1۹3۹میهر.. مرتض ، -13

 صدول.: تهرلن ،اسالم و مقرضیات زمان ،1۹13مرتض ،  میهر.، -1۳

فصلنامه ، عدلت  سیاس  دو ا،کمان لس م سیاس  فهاهک ، 1۹33میرلحمد.. ماطوو، شیر.، لکرم، -2۴

 .۰3، شماوه ترویجی وزاات علوم -علمی 

فصهلنامه علهوم   دو بحث عدلت  ل کماع ،  ، تحلیل وهادود شهید میهر.1۹۳۴دلعض . لحمد،  – 21

 . ۱۹، شماوه 1۰، سال سیاسی

، مهاش م حیوم  دو لددششم شهید میهار. د ع مام   1۹۳۹لکولد . حمدلهلل، قرباد  خاامان. آزلده،  -22

 .اولین کنگره ملی تفکر و پژوهشموددد.، 

سیاس  د ولهیاوها. تحهق ها. عدلت  ، شاخطم1۹۳۴می د .  میل،  ،لمام  معم زلده. سید ولد -2۹

 .2، سال لدل، شماوه ها  سیاسیتخصصی پژوهش -مجله علمی آن، 

، د اب  آزلد. سیاسا  د علاتا  ل کمااع  دو لددششام سیاسا  شاهید        1۹3۹سولد.، محمد عل ،  -2۰

  ۹1میهر.، فطلاامم حیوم  لس م ، شماوه 

 12پژدهشها. سیاس  لس م ، شماوه ، دارددسک  د سیاس ، فطلاامم 1۹۳1موس ، سید وضا،  -2۱

، بروسا  تیبیها  دظارلت  اان ولدتا  د شاهید       1۹۳1می دا .  میال،    ،لمام  معم زلده. سید ولد -21

 .  ۹2، شماوه فصلنامه توسعه ااهبردها. عدلت  سیاس ، میهر. دو خطوص شاخص



120         62،   77، پاییز 7فصلناعه علمی ه پژوهشی انقالب اسالعی، س 

یهار. دوبااوه عادلت ،    ، بروسا  تیبیها  آولء ولدتا  د م   1۹۳2لمیر.. ولضیم، لکبر زلده. حوولن ، –27

 . 13، سال فصلنامه قبترات

-ها. سیاس  د ل کماع  دو لفق چشام ، بروس  موت،م1۹3۳تطدشه . محمد عل ، تطدشه . فردغ، -23

 هشیوپژ -علمی  فصلنامه مهااوو. لساا م  لشاارلن کبااا تاکیااد باار لمایاا  دودداا  ،   1۰۴۰لداادلز 

 . ۱شماوه  ،شهرضا حدوا سالمیآزاد ا هنشگادا لمللیا بینو  سیاسی تتحقیقا

، عدلت  سیاس  ل کماع  دو سم وهیاف  فهه ؛ فل ،  د  امعم شااخک ، 1۹37 مال زلده. داصر،  -2۳

 . 2، سال چهاوم، شماوه مجله دانش سیاسی

ها. عادلت  سیاسا  دو ا،کماان    ، م،هوم دشاخطم1۹3۳ مشید.. محمدح یس، دودد.. م عود، -۹۴

فصلنامه علمهی پژوهشهی مطالعهات    دظرشم عدلت  سیاس  ولدت  ، سیاس  لمام خمیا  کبا تاکید بر 

 .22، شماوهانقالب اسالمی

 . ۹د 2، سال سوم، شماوه مجله نقد و نظر، ، لصول عدلت  سیاس 1۹71حهیه . سیدصادق، -۹1

30-Rawls, John (1971), A Theory Of Justice, Massachusetts: Cambridge 

university press.  
 



 

 


