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مقدمه و بیان مسئله

عدالت یکی از مفاهیم بنیادی در حوزهی فلسفه و اندیشه و عمل سیاسی است که مورد توجه بشریت
در همهی اعصار و زمانها بوده است و از گذشته تا کنون همهی جوامع را بـه وـود درگیـر کـرده و
کمتر جریان فکری و جنبش اجتماعی را میتوان یافت که به گونهای با این مفهوم درگیر نبوده باشد.
عدالت دغدغهی واطر اکثر فالسفه و اندیشمندان سیاسی از افالطـون (قـرن پـن م قبـل از مـیالد)
گرفته تا راولز (قرن بیست میالدی) بوده است .البته فهم و تفسیر عدالت مبتنـی بـر نمـام فکـری و
معرفتی هریک از اندیشهورزان بوده است .عالوه بر بعد نمـری و فلسـفی ،ابعـاد و پیامـدهای عملـی
عدالت نیز مورد توجه واقع شده و از این زاویه مبنای تعهد اجتماعی افراد از دولت و قوانین آن بـوده
است .بنابراین عدالت بر این معنا در مرکز و محور مباحث فلسفهی سیاسی قرار دارد و به تعبیری می
توان آن را جامع ترین غایت سیاسی شمرد .اما فهمی که از مفهـوم عـدالت در اندیشـهی سیاسـی از
عصر کالسیک تا پست مدرن وجود داشته تفاوت پیداکرده و مکاتب فکری مختلف مثـل لیبرالیسـم،
سوسیالیسم و مکتب اسالم هر کدام برداشتهای مختلفی از عدالت داشتهاند.
در اســالم نگــاه ویﮋهای بر عدالت شده ،و یکی از راههای ای اد جامعه مﻄلوب و فاﺿله ،برقراری
قسﻂ و عدالت عنوان شده است تا جایی که در اسالم عدالت معیاری برای سن ش حکومتهاســت و
این مـوﺿوع آنﻘدر مهم است که بروی مشروعیت یک نمام را بر پایه عادﻻنه یا غیرعادﻻنه بودن آن
میسن ند .حکومت زمانی مشروع تلﻘی میشود که در آن عدالت رعایت شده باشد (امام جمعه زاده و
میالنی .)22 :1371 ،بر این اساس افراد زیادی از جمله :وهاب قلیچ در مﻘالـهی «معیارهـای عـدالت
توزیعی ،مﻘایسه تﻄبیﻘی دیدگاههای شهید مﻄهری و جان راولز» به صورت تﻄبیﻘی به بررسی افکـار
و آراء جان راولز و شهید مﻄهری در باب عدالت توزیعی در شـاوه علـوم اقتصـادی پرداوتـه اسـت و
معیارهای عدالت توزیعی را از دیدگاه این دو اندیشمند بیان کرده و نﻘـا اشـترا و افتـرار را کـر
کرده است (قلیچ ،وهاب .)1327:
احمد واعمی در مﻘالهی «تحلیل رهاورد شهید مﻄهری در بحث عـدالت اجتمـاعی» و همچنـین
محمد باقر ورمشاد و مصﻄفی ساوه درودی در مﻘالهی «عدالت در اندیشه متفکرین اسالمی (مﻘایسه
تﻄبیﻘی آراء رهبر انﻘالب اسالمی و شهید مﻄهـری» بـه بحـث عـدالت در اندیشـه شـهید مﻄهـری
پرداوتهاند اما تاکید آنها بیشتر بر عدالت اجتماعی بوده است .بنابراین نوآوری این پﮋوهش تاکید بـر
عدالت سیاسی از دیدگاه شهید مﻄهری میباشد که تاکنون کمتر به آن پرداوته شده است و در صدد
است به این پرسش پاسخ دهد که ایا رابﻄهی بین عدالت با حق ،قانونگـذاری و برابـری و مسـاوات
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است؟ براین اساس این پﮋوهش به بعد سیاسی عدالت میپردازد و از نمر مکـانی مربـو بـه جامعـه
ایران و از نمر زمانی مربو به دورهی حیات شهید مﻄهری و از نمر روششناسی مبتنـی بـر نمریـه
عدالت سیاسی جان راولز میباشد .جان راولز فیلسوف سیاسی قرن بیستم معتﻘد است عدالت ،عـالوه
بر آن که متضمن مفهوم برابری سیاسی است؛ رعایت انصاف در تصمیمگیریهای مربو بـه روابـﻂ
اجتماعی به مفهوم عام آن و در نتی ه عدالت اجتماعی حاصل از این تصمیمگیـریهـا را نیـز شـامل
میشود (امام جمعه زاده و میالنی .)31 :1371 ،در اندیشه وی اصول عدالت ،تـامین کننـده شـیوهی
تعیین حﻘور و وﺿایف در نهادهـای سیاسـی جامعـه ،توزیـع مناسـب منـافع و مسـئولیت همکـاری
اجتماعی است (میراحمدی و شیری .)61 :1322 ،با تاکید بر این نمریه ما در این پﮋوهش به بررسـی
عدالت سیاسی از دیدگاه شهید مﻄهری و مﻘایسه آن در اندیشه جان راولز میپردازیم.
چارچوب نظری
 -1تبیین مفاهیم

در این قسمت به تعریـف مفـاهیم عـدالت و عـدالت سیاسـی  -اجتمـاعی از دیـدگاه اندیشـمندان و
همچنین شهید مﻄهری میپردازیم.
 -1-1عدالت

تعاریف متعددی برای عدالت کر شده است ،افالطون عدالت را به معنای «قـــــرار دادن هر ﭼیز در
جای وود» میدانست .ارسﻄو نیز بر آن بود که عدالت یعنی «این که هر کس بـه انـدازه شایسـتگی
وود از مواهب طبیعی سهم ببرد» (امام جمعه زاده و میالنی .)27 :1371 ،جـان راولـز نیـز در کتـاب
تئوری عدالت هدف اندیشه را دستیابی به حﻘیﻘت و هدف نهادهای اجتماعی را نیل به عدالت مـی-
داند .عدالت ﭼارﭼوبی است که در آن افراد مختلف فرصت مییابند به اهدافشان نایل آیند .او کـارایی
را با عدالت قرین میداند .نمر راولز معﻄوف به حذف امتیازات بیوجـه و ای ـاد تعـادل واقعـی میـان
وواستههای متعارض انسانهاست (رسـتمی .)112 :1321 ،در اسالم و در بین اندیشمندان و فالسفﺔ
اسالمی نیز عدالت از جایگاه ویﮋهای برووردار است تا آن ا که گفتهانـــــــد «بالعدل قامت السموات
واﻻرض» یعنی به وسیلهی عدل آسمانها و زمین بر پا داشته شدهاند و در پرتو عدل است که معاش
و معاد انسانها تکمیل میشــود و از همین روست که وداوند انسانهــا را به عدل و احسان امرکرده
است (جمال زاده .)6 :1329 ،شهید مﻄهری در مﻘام تبیین مفهومی عدالت سعی میکند با توجـه بـه
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تنوع کاربردهای عدل در فضاهای مختلف آن را تفسیر کند .فهم تفاسیر گوناگون از عدالت ،مـا را در
رسیدن به در صحیح از عدالت سیاسی کمک فراوانی میکند.
 -1-1-1موزون بودن

اگر م موعهای را در نمر بگیریم که در آن اجزای مختلفی به کار رفته و هدف واصـی از آن منمـور
است باید شرایﻂ معینی از حیث مﻘدار ﻻزم هر جزء و نحوهی ارتبا اجزا با یکدیگر رعایـت شـود تـا
م موعه باقی بماند و نﻘش مورد انتمار را ایفا کند ،مثال یک اجتماع اگر میوواهد بـاقی بمانـد بایـد
متعادل باشد یعنی هر ﭼیزی در آن به قدر ﻻزم (نه به قدر کافی) وجود داشـته باشـد .در این ـا پـای
مصلحت به میان میآید یعنی مصلحتی که در آن بﻘا و دوام «کل» منمور است و «جزء» در آن فﻘﻂ
وسیله است و حساب مستﻘلی ندارد .نﻘﻄهی مﻘابل عدل به این معنا ،بیتناسبی است نه ظلم و صفتی
است برای ودا و از موﺿوع ما وارج است (مﻄهری.)31-33 :1332 ،
 -2-1-1تساوی

اگر عدالت به این منمور به معنی تساوی همه افراد بدون در نمر گرفتن استحﻘارها و تواناییها باشد
این عدالت در نمر شهید مﻄهری براب ر با ظلم اسـت ،امـا اگـر عـدالت بـه معنـی تسـاوی در زمینـه
استحﻘارهای هر فردی باشد درست است و میتوان آن را معنایی از عدالت دانسـت (قربـانی:1321 ،
 .)301برای روشنتر شدن این معنا از عدالت در ادامه به آن میپردازیم.
 -3-1-1رعایت حقوق افراد و دادن حق هر ذی حق

در این معنا عدل یعنی اعﻄای حق هر ی حق و در مﻘابل ،ظلـم بـه معنـای پایمـال کـردن حﻘـور
دیگران است (لک زایی .)112 :1323 ،شهید مﻄهری این مفهوم از عدالت را مصدار واقعـی عـدالت
اجتماعی میداند و میگوید« :معنی حﻘیﻘی عدالت اجتماعی بشری یعنی عدالتی که در قانون بشـری
باید رعایت شود و افراد بشر آن را محترم بشمارند» (قربانی .)301-302: 1321 ،این تعریف ازعدالت،
تعریف مشهوری است ،یعنی هم در بین متفکرین مسلمان سابﻘه دارد هم در بین متفکرین غربـی .از
نمر ایشان این تعریف از عدالت ،در واقع دو عنصر اصلی دارد :یکی حﻘور و اولویتهـا ،یعنـی افـراد
بشر نسبت به یکدیگر و در مﻘایسه با یکدیگر ،نوعی حﻘور و اولویت پیدا میکنند .مثال کسی کـه بـا
کار وود ،محصولی تولید میکند ،طبعا نوعی اولویت نسبت به آن محصول پیدا میکنـد .یکـی دیگـر
وصوصیت اتی بشر است که طوری افریده شده است که در کارهای وود الزاما نوعی اندیشهها کـه
آنها را اندیشه اعتباری می نامیم استخدام میکند نکتهی بعدی که ایشان به عنـوان عنصـر دوم در
این تعریف کر میکند نﻘش اعتبار باید در مورد حﻘور و اولویتها است .بنابراین اعتبار بایـد در ایـن
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تعریف عدالت سهیم شود .اندیشه اعتباری به ودمت گرفته میشـود بـا اسـتفاده از آن اندیشـههـای
اعتباری به مﻘاصد طبیعی وود نائل میآید (مﻄهری .)39 :1332 ،یکی از بحثهـای بسـیار مهـم در
اندیشه شهید مﻄهری این است که منشاء این حﻘور و اولویتها ﭼیست؟ این حﻘور و اولویـتهـا از
ک ا آمده است؟ شهید مرتضی مﻄهری به حﻘور طبیعی معتﻘد است و مبنای عدالت را یعنـی مبنـای
حﻘور و اولویتها را حﻘور طبیعی میداند و پای شرع را به میان نمـیاورد ﭼـرا کـه از نمـر ایشـان
حﻘور افراد مﻘدم بر شرع است .پس از منمر شهید مﻄهری منشاء حﻘور و اولویتها حﻘـور طبیعـی
است و این حﻘور طبیعی هم ریشه در ولﻘت و هدفمندی ولﻘت دارد (واعمی.)31-32 :1370 ،
 -4-1-1-1رعایت استحقاقها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به انچه امکاان
وجود یا کمال دارد

این مورد که کمتر جنبهی اقتصادی دارد بیان میکند که موجودات در نمام هستی از لحاظ قابلیتها
و امکان فیضگیری از مبدا هستی با یکدیگر متفاوتند .وداوند متعال بـه هـر موجـودی آنچـه را کـه
برای او ممکن است از وجود و کمال وجود اعﻄا میکند و امسا نمینماید .از این رو عـدل وداونـد
عبارت است از فیض عام و بخشش گسترده در مورد همهی موجوداتی که امکان هستی یا کمـال در
هستی را دارند ،بدون هیچ گونه امسا یا تبعیضی (مﻄهری.)32 :1332 ،
-2-1

عدالت اجتماعی  -سیاسی

عدالت سیاسی به حوزة قدرت و سیاست و مشارکت مردم مربو میشود .اینکه حاکمان مشروعیت
وود را ﭼگونه به دست میآورند و در نزد مردم مشروعیت دارند یا ویر مـــــیتواند با عدالت سیاسی
مرتبﻂ باشد .از دیدگاه مردم ،اگرحاکم سیاسی شایستگی احراز این مﻘام را داشته باشد حکومت
عادﻻنه است؛ در غیر ایــــن صورت ،اگر با زور و اجبار قدرت را تصاحب کرده باشد آن حکومت ظالم
است و فرمانبرداری از آن جایز نیست .همچنین در مﻘام اجرا نیز حکومتی عادل است که با رفع
محدودیتها امکان مشارکت برابر و آزاد را برای مردم در زمینههای سیاسی فراهم کنــــد و قدرت و
مناصب سیاسی را برحسب استعداد و شایستگی افراد تﻘسیم کند (جمال زاده .)12 :1329 ،جان راولـز
معتﻘد است که عدالت عالوه بر آن که متضـمن مفهـوم برابـری سیاسـی اسـت؛ رعایـت انصـاف در
تصمیمگیریهای مربو به روابﻂ اجتماعی به مفهوم عام آن و در نتی ه عدالت اجتمـاعی حاصـل از
این تصمیمگیریها را نیز شامل میشود .در اندیشـهی وی اصـول عـدالت تـامین کننـدهی شـیوهی
تعیین حﻘور و وظایف در نهادهـای سیاسـی جامعـه ،توﺿـیع مناسـب منـافع و مسـئولیت همکـاری
اجتماعی است .وی این تلﻘی از عدالت را عدالت سیاسی یا تصور کامال سیاسی از عدالت نامید (امـام
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جمعه زاده و میالنی.)99 :1370،
گفتار کالمی  -سیاسی استاد مﻄهری در باره عدالت مبتنی بر تعریف از عدالت اجتمـاعی اسـت.
ایشان ماهیت عدالت را قرار دادن هر ﭼیزی در جای وود و رسیدن هر صاحب حﻘی به تمـام حﻘـور
وود دانسته و همین طور که اشاره شد به مشخصاتی مثل تـوازن ،تناسـب و تعـادل اشـاره مـیکـرد
(ورمشاد و ساوه درودی .)23 :1371 ،بنابراین میگوید :یکی از ویﮋگیهای جوامع سالم ،وجود تعـادل
میان اجزا ،سﻄوح وعناصر تشکیل دهنده آن است .به طوری که ﭼروه مناسبات اجتماعی با کمتـرین
تنش و بیشترین بازده صورت گیرد .مکتب ن اتبخش اسالم ،که در حکم آورین وکاملترین دین از
سوی پروردگار یکتا به جهانیان عرﺿه گردیده ،بیشک جامعترین برنامـههـای وـود را بـرای تـامین
سعادت بشر به همراه آورده است (کاشی پور محمدی.)11 :1320 ،
از اصولیترین برنامههای اسالم ،اهمیت دادن فـورالعـاده بـه عـدالت اجتمـاعی اسـت :عـدالت
اجتماعی یکی از مسائلی است که به وسیله اسالم حیات وزندگی را از سر گرفتـه وارزش فـورالعـاده
یافت .اسالم به عدالت تنها توصیه نکرد ویا تنها به اجرای آن قناعت نکرد؛ بلکه ارزش آن را باﻻ برد
(مﻄهری.)123 :1331 ،
نگاه ویﮋه وحساسیت عمیق اسالم به جوامع انسانی باعث شده است تا جهتگیـری ایـن مکتـب
انسانساز به سوی عدالت ودر نتی ه حمایت از محرومان جامعه باشـد «اسـالم جهـتگیـریاش بـه
سوی عدالت وبرابری است بدیهی است که کسانی که از این جهتگیری سود میبرند و منتفع مـی-
گردند ،محرومان و مستضعفاناند وکسانی که از این جهتگیری زیان میبیننـد ،غـارتگران و اسـتیال
گران و استثمارگرانند» (مﻄهری .)202 :1397 ،او معتﻘد بود اسالم دستورات وـود را مﻄـابق حـق و
عدالت تنمیم کرده است بر همـین مبنـا در نﻘـد سوسیالیسـتهـا ولیبرالیسـتهـا مـیگویـد :تصـور
سوسیال یسم از عدالت این است که همه مردم در هر وﺿع وشرایﻄی هستند؛ هر طـور در جامعـه عـم
میکنند؛ با هر استعدادی باید عینا مثل هم زندگی کنند.
این برداشت از عدالت اجتماعی« ،اجتماعی» محض است یعنی فﻘﻂ برای جامعه فکر مـیکننـد.
همه ﭼیز در روح جمعی ،وجدان جمعی وشعور جمعی والصه میگردد و انسانهـا در مرحلـه قبـل از
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.
جامعه عادﻻنه ووعده نهایی سوسیالیستها به نوعی استثمار است .که پایمال کردن حﻘور فرد بـرای
جامعه را به همراه دارد.
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لیبرالها میگویند باید میدان را برای افراد باز گذاشت وجلوی آزادی اقتصادی وسیاسـی را نبایـد
گرفت .هر کس باید کوشش کند ببیند ﭼﻘدر درآمـد مـیتوانـد داشـته باشـد وآن درآمـد را بـه وـود
اوتصاص دهد .دیگر به فرد مربو نیست که سهم دیگری کمتر اسـت یـا بیشـتر .البتـه جامعـه در
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 تامین کند .تفاوت عمده میان مکتب اسالم با سایر مکاتب در این جهت
عدالت است که اسالم معنویت را پایه واساس مـیشـمارد .حساسـیتی کـه اسـالم در زمینـه عـدالت
اجتماعی وترکیب آن با معنویت اسالمی ،از وود نشان میدهد در هیچ مکتب دیگری نمیـر و ماننـد
ندارد (ورمشاد وساوه درودی.)23: 1371 ،
 -2مدل نظری پژوهش

همانطور که بیان شد این پﮋوهش از نمر روششناسی مبتنی بر نمریه عـدالت سیاسـی جـان راولـز
میباشد .نمریه عدالت راولز ،از عدالت اوالقی  -فلسفی به عدالت سیاسی تحـول پیـدا مـیکنـد .در
مرحلهی اول نمریهی عدالت راولز با توجه به کتاب نمریهای درباره عدالت شکل می-گیـرد .در ایـن
قسمت از نمریهی عدالت به مفاهیم اساسی همچون قرارداد اجتماعی ،موقعیت اولیه و تعـادل تـاملی
توجه میشود .این مفاهیم دارای اوالقی  -فلسفی هستندکه مرحلهی اول نمریهی عـدالت را شـکل
میدهند .مرحلهی دوم نمریهی عدالت راولز ،کمرنگ شدن عدالت اوالقی  -فلسفی است؛ مرحلهای
که با توجه به کتابهای لیبرالیسم سیاسی و عدالت به مثابه انصاف شکل مـیگیـرد .در ایـن مرحلـه
راولز مفاهیمی همچون کثرتگرایی ،جامعهی بسامان ،عﻘل عمومی و اجماع هم پوش را به کار می-
برد (اسالمی ،شهال.)3 :
در واقع نمریه راولز که پس از انتشار کتاب «نمریه عدالت و تـامالت فـردی» مـورد نﻘـد قـرار
گرفت ،به تصوری از عدالت گرایید که به لحاظ محتوا و اصول ﭼندان تفاوتی با نمریه عدالت در آثـار
قبلیاش نداشت ،اما از نمر اهداف و کارکرد و ﭼگونگی توجیه ،سازمان کامال تازهای یافتـه بـود .وی
این تلﻘی جدید از عدالت را عدالت سیاسی یـا تصـور کـامال سیاسـی از عـدالت نامیـد (جمشـیدی و
درودی .)129-122 :1327 ،عدالت سیاسی دو رویه دارد :نخست؛ قـانون در جهـت بـرآورده سـاوتن
وواستهها و لوازم آزادی برابر باشد و دوم؛ این که به نحوی ﭼارﭼوب-بندی شود که نسبت بـه همـه
سامانه-های عادﻻنه ممکن محتملتر به یک نمام قانونگذاری عادﻻنه و کارامد من ر شود .از نمـر
راولز ،افراد در وﺿع اصیل به دنبال تعریف اساس یک همکاری متﻘابل منصفانه در یک جامعه وـوب
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سامان یافته هستند .این جامعه باید در وﺿع اصیل ﭼنین تصور عمـومی از عـدالت در اوتیـارمینهـد
(میراحمدی و شیری .)63 :1322 ،راولز ابتدا به ﭼگونگی تشکیل هیئت اجتماعیه میپردازد .در پیمان
اجتماعی میتوان افراد را فارغ از قیود مربو تصور کرد؛ مﻘصود این است که تدوین و کشف اصـول
عدالت از نمر زمانی بر پیمان اجتماعی تﻘدم ندارد .افراد در حین قرار داشتن در پیمان اجتماعی ﭼنین
فرض میشوند که پشت نﻘاب جهل قرار دارند .با توجه به والی بودن هن از قیود پیمـان اجتمـاعی
است که باید دید ﭼگونه به ﭼگونه به اصول عدالت میرسیم .به اعتﻘاد جان راولـز عﻘـل در وﺿـعیت
اولیه میتواند اصول عمومی راجع به عدالت و دو اصل ویﮋه در این باب کشف نماید (حﻘیﻘت:1396 ،
 .)397این دو اصل عبارتند از :اصل نخست :هر شخصی قرار است حق برابری نسـبت بـه گسـترده-
ترین آزادی اساسی سازگار با آزادی مشابه دیگران داشته باشد؛ اصل دوم نـابرابریهـای اجتمـاعی و
اقتصادی به گونهای سامان دهی شوند که :الف) به نحو معﻘول انتمار رود به سود همگان باشند و ب)
وابسته به مشاغل و مناصبی باشند که دسترسی به آنها برای همگان امکـانپـذیر اسـت ( Rawls,

.)1971: 53
از نمر راولز ،اصل اول یعنی حق برابر انسانها در بروـورداردی از آزادیهـای اساسـی رتبـه اول
دارد و بر دیگر اصول عدالت مﻘدم است .بنابر این تﻘدم ،هرگز نمیتـوان بـه بهانـه تـامین مﻘتضـای
قواعد و اصول دیگر عدالت (یا هر امر دیگری) حﻘور و آزادیهای اساس افـراد را سـلب یـا محـدود
کرد و آزادیهای اساسی تنها در ظرف تزاحم با دیگر آزادیهای اساسی و به منمور صیانت از آنهـا
محدود میشود .بنابراین به بهانه ای اد برابری فرصتها یا بهرهمندی یشتر افراد آسیبپـذیر و کمتـر
بهرهمند جامعه که اقتضای اصل تمایز است ،نمیتـوان آزادیهـای اساسـی را سـلب کـرد (قاسـمی،
 .)122 :1326با توجه به این دو اصل ،مولفههای عدالت سیاسـی از نمـر جـان راولـز عبارتنـد از -1
مشارکت سیاسی برابر  -2گزینش سیاسی برابر و  -3امنیت سیاسی برابر .که در این ا این مولفهها را
از نمر شهید مﻄهری بررسی میکنیم.
 -3مؤلفههای عدالت سیاسی
 -1-3مشارکت سیاسی برابر

در یک تعریف عام مشارکت سیاسی به آن دسته از فعالیتهای ارادی دﻻلت دارد که از طریق آنها
اعضای یک جامعه در انتخابات فرمانروایان و به صورت مستﻘیم و غیر مستﻘیم در شکل دادن
سیاست جامعهی وود نﻘش دارند (کالنتری و دیگران .)13-11 : 1370 ،مرتضی مﻄهری با طرح
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ایده وکالت حاکم از سوی مردم ،معتﻘد است اولین نتی ه این نمریه پذیرفتن حق انتخاب و عزل
حاکم توسﻂ موکالن؛ یعنی مردم است .به این معنی که پذیرفتن حکومت و والی واص و انتخاب آن
جزء حﻘور اولیه انسان است و حکومتها و حکام نمیتوانند به بهانههای مختلف مثل دین و انتخاب
از سوی ودا ،وود را بر مردم تحمیل کنند (قربانی .)223-222 :1323 ،این فکر که مردم هیچ حﻘی
برحاکم ندارند و فﻘﻂ وظیفه و تکلیف دارند یک فکر قدیمی است (اکوانی و قربانی ونامان:1373 ،
 .)219شهید مﻄهری در رابﻄه با مشارکت سیاسی در مورد حکومت جمهوری اسالمی میگوید :یعنی
حکومتی که در آن حق انتخاب با همه مردم است قﻄع نمر از این که مرد یا زن ،سفید یا سیاه،
دارای این عﻘیده یا آن عﻘیده باشند .در این جا فﻘﻂ شر بلوغ سنی و رشد عﻘلی معتبر است نه ﭼیز
دیگر (مﻄهری.)20 :1392 ،
در اندیشه مﻄهری مﻘام حکومت از نمارت و انتﻘاد مردم نیز به دور نمیباشد و مردم بر ﭼگونگی
حکومت حاکم میتوانند نمارت داشته باشند .و در صورت لزوم او را از حکومت عزل کننـد ،ﭼـرا کـه
حاکمان وکال و نمایندگان مردم در اجرای حدود الهی هستند .ایشان در توﺿـیح جمهـوری اسـالمی
میگوید :این حکومت ،حکومت موقت است ،یعنی هر ﭼند سال یک بار باید ت دید شـود ،یعنـی اگـر
مردم بخواهند میتوانند حاکم را برای بار دوم یا احیانأ بار سوم و ﭼهارم  -تا آن ا که قـانون اساسـی
اجازه میدهد  -انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل ،شـخ

دیگـری را کـه از او بهتـر مـیداننـد

انتخاب کنند (مﻄهری.)20 :1392 ،
 -2-3گزینش سیاسی برابر

مراد از گزینش سیاسی برابر حق برابر شهروندان در دستیابی به مناصب سیاسی است که در واقع
حق انتخاب شدن نامیده میشود (جمشیدی و درودی .)179 :1327 ،در سدههای اویر فالسفه دین و
جامعهشناسان ،حﻘور فﻄری و طبیعی فرد و جامعه را مﻄرح کردند که به موجب آن فرد و جامعه
مستﻘال و اتا وود دارای حﻘوقی است که دین آنها را به آنان اعﻄا نکرده است ،بلکه در طبیعت و
سرشت فرد و جامعه نهفته است و پیش از دین تحﻘق داشته است .استاد در این باره میفرماید :بشر
از لحاظ حﻘور اجتماعی که در جامعه نسبت به یکدیگر پیدا میکنند هم وﺿع مساوی دارند و هم
وﺿع مشابه ،یعنی حﻘور اولی طبیعی آنها برابر یک دیگر و مانند یک دیگر است ،همه مثل هم
حق دارند وود را نامزد هر پست از پستهای اجتماعی بکنند (مﻄهری .)113 :1367 ،شهید مﻄهری
که تأکید واصی بر گزینش عادﻻنه افراد در جامعه دارد ،معتﻘد است عادل در حوزه حکومت کسی
است که در آنچه مربو به حوزه حکومت و اداره اوست با نهایت بیطرفی به همه با یک ﭼشم نگاه

112



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

62

کند (مﻄهری .)13 :1332 ،در مﻘابل او کسی است که در حوزه قدرت وود میان افراد تبعیض قائل
شود .از نمر شهید مﻄهری پایداری و دوام یک جامعه در این است که کارهای مختلف اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی ،قضایی ،تربیتی و غیره که برای تداوم یک اجتماع ﺿروری است به میزان ﻻزم
وجود داشته باشد و میان افراد توزیع شود ،همچنین افراد به میزانی که مورد نیاز و ﺿروری است به
کار گماشته شوند و مناصب و افتخارات به طور مساوی تﻘسیم شوند (امام جمعه زاده و میالنی،
 .)39 :1371با توجه به آن ﭼه که گفته شد مرتضی مﻄهری تاکید واصی بر برابری افراد در دست-
یابی به مناصب سیاسی دارد و از نمر او در صورتی میتوان گفت که در جامعه عدالت سیاسی برقرار
شده است که که امتیازات افراد مثل پول ،دین و مذهب و نﮋاد مبنای گزینش نباشد بلکه توان و
تخص

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

طبیعتا هیچ کدام رئیس یا مرئوس آفریده نشدهاند هیچ کس کارگر یا صنعتگر یا استاد یا معلم یا افسر
یا سرباز یا وزیر به دنیا نیامده است ،اینها مزایا یا وصوصیاتی است که جزء حﻘور اکتسابی بشر است،
یعنی افراد در پرتو لیاقت و استعداد و کار و فعالیت باید آنها را از اجتماع بگیرند و اجتماع با یک
قانون قراردادی آنها را به افراد وود واگذار میکند (مﻄهری.)116 :1367 ،
 -3-3امنیت سیاسی برابر

افراد جامعه هنگامی که از امنیت شخصی ،عمومی و اجتماعیشان از جانب دولت اطمینان حاصل
کنند ،به امنیت سیاسی دست یافتهاند .وظیفه دولت این است که در مراحل مختلف قانونگذاری،
قضاوت و اجرای قوانین ،بیطرفی وود را نسبت به شهروندان حفظ نماید و شهروندان نیز از این بی-
طرفی اطمینان حاصل کنند .اقدام سیاسی یا اداری دولت علیه افراد وگروهها ،وشونت دولتی و سلب
حیثیت و منزلت افراد از سوی آن از مهمترین تهدیدات دولت نسبت به افراد است که به امنیت
سیاسی ودشه وارد میسازد (گرم آبدشتی .)2 :1372 ،یکی از مباحثی که به دنبال ﺿرورت و
ﭼگونگی شکلگیری حکومت در هن اندیشمندان سیاسی مﻄرح میشود ،این است فلسفهی
وجودی حکومت ﭼیست؟ به عبارت دیگر اهداف حکومت شامل ﭼه مواردی میشود؟ استاد مﻄهری
با استناد به نهج البالغه در ﭼند اثر وود از جمله نهضتهای اسالمی در صد سالهی اویر ،پیرامون
جمهوری اسالمی و پیرامون انﻘالب اسالمی مهمترین اهداف آن را بازگشت به اسالم واقعی،
توسعهی اقتصادی و تأمین امنیت ،اصالح روابﻂ اجتماعی و قانونگرایی میداند (تصدیﻘی و
تصدیﻘی .)132: 1327 ،از نمر شهید مﻄهری عدم رعایت عدالت امنیت افراد را تهدید نموده و باعث
بیثباتی در جامعه میشود .وی معتﻘد است اگر جامعه متعادل نباشد تنها طبﻘه عامه و محرومان
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نیستند که آسیب میبینند بلکه طبﻘه واصه و ممتاز هم که مواهب بیشتری را به وود اوتصاص
دادهاند ،زیان میبرند (مﻄهری .)97 :1323 ،وی رعایت عدالت را به نفع همگان اعم از فﻘیر و غنی
میداند که باعث آرامش افراد و در نهایت ای اد توازن در جامعه میگردد .مرتضی مﻄهری دربارهی
تأمین امنیت به نامهی امام علی به مالک اشتر اشاره میکند« :مالک ،تو باید به گونهای حکومت
بکنی که مردم تو را به معنی واقعی تأمین کننده امنیتشان و نگهدار هستی و مالشان و دوست عزیز
وودشان بدانند ( »...مﻄهری.)22 :1369 ،
 -4دوگانههای عدالت در اندیشه شهید مطهری

بحث عدالت سیاسی در اندیشه شهید مﻄهری فراتر از محدوده نمری جان راولز قابل بررسی و تـدبر
است .به گونه-ای که با تفح

از آثار ایشان ،به کالبد شکافی دوگانههایی میرسیم که فهم نمریـه

عدالت سیاسی ایشان را دقیقتر میکند.
-4-1رابطه حق و عدالت

در تعریفی که مﻄهری از عدالت میدهد یعنی این که حق هر صاحب حﻘی داده شـود« :اعﻄـاء کـل
ی حق حﻘه» ،مفهوم حق در تعریف عدالت امده و پیوند نا گسستنی بـا آن دارد .در ایـن نمریـه ،در
واقع و نفس اﻻمر 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
صاحب آن برسد ،تنمیم شدهاند (لشـکری .)13-16 :1322 ،بنـابراین شـهید مﻄهـری بـرای عـدالت
ریشهی تکوینی ترسیم میکند و آن را واقعیتی تکوینی و ولﻘی میداند که نمام افرینش آن را پدیـد
آورده است نه این که بر اساس قرارداد و اعتباریات پدید آمده باشد .به نمر مﻄهری هر موجـودی بـه
ویﮋه انسانها دارای استعدادها و تواناییهایی است که بر اساس این استعدادها و توانـاییهـا بـرای او
استحﻘارهایی به وجود میآید و نسبت ویﮋهای با آنها از طریق طبیعت و یا اکتسـاب پیـدا مـیکنـد
(مرحلهی شکلگیری حﻘور) .وجود استعدادها و استحﻘارها به تنهایی نسبت یاد شده را عینیت نمی-
دهد .از این رو سازوکاری نیاز است تا این استعدادها و استحﻘارها را عملیـاتی سـازد .ایـن مهـم بـه
وسیلهی عدالت محﻘق میشود .به این ترتیب عدالت ریشهی تکوینی دارد .مﻄهری در تبیین ریشهی
نامبرده میگوید « :عدالت وودش واقعیت دارد؛ ﭼون حق واقعیت دارد .هر موجـودی در مـتن ولﻘـت
یک شایستگی و یک استحﻘار دارد .انسان به موجب کار و فعالیت وودش استحﻘارهایی را به وجود
می آورد و عدالت هم که عبارت است از این که هر ی حﻘی حﻘـش را بـدهیم ،معنـا پیـدا مـیکنـد
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(مﻄهری.)123 :1367 ،
یکی از سواﻻتی که در فهم بهتر مبنای عدالت و حﻘور به ما کمک میکند این است که ایا حق
اصالت دارد و حﻘور واقعی در عالم هست و به این دلیل که عدالت عبارت اسـت از اعﻄـای حﻘـور،
حق مبنای عدالت قرار میگیرد؟ یا این که عدالت وودش اصـالت داشـته و فـی النفسـه الـزام دارد؟
وﻻزمهی پذیرش اصل عدالت  -مﻄابق نمریه عدللیه  -قول به حﻘور طبیعی است؟ شهید مﻄهـری
در پاسخ به این سؤال میگوید« :ﻻزمهی انکار اصل عدل ،انکار حﻘور طبیعی هم هست ،اما ﻻزمـه-
ی قبول اصل عدالت ،قول به حﻘور طبیعی نیست ،زیرا بنـابر تفسـیر عـدل بـه تـوازن یـا مسـاوات،
حداکثر مﻘتضای اصل عدل ،تبعیت احکام از مصالح واقعی است .این امر با موﺿوعه بودن قوانین نیـز
سازگار است .عدالت و مساوات و مصالح جمعی جامعه باید در وﺿـع قـوانین رعایـت شـود و مبنـای
حﻘور موﺿوعه قرار گیرد .حﻘور هم میتواند به وسیله ی قانونگذار وﺿع شود .بلی اگر عـدل را بـه
«اعﻄاء کل ی حق حﻘه» تفسیر کنیم در این صورت اصل عدل به صرف طبعیت احکام از مصـالح،
حتی به نحوی که فﻘﻂ مصالح جمعی مد نمر باشد نه مصالح فرد ،تفسیر نمیشـود؛ عـدل در مﻘابـل
ظلم است و موردش بروورد با فرد و شئون اوست این تفسیر ﻻزمـهاش اعتـراف بـه حﻘـور فﻄـری
است».
وود ایشان تفسیر دوم را ترجیح میدهد ،از این رو حﻘور طبیعی را مﻘدم بر اصل عدل میدانـد و
معتﻘد است نمریات اجتماعی باید مبتنی بر اصول اولیه حﻘور طبیعی باشد .کسانی که منکـر حﻘـور
طبیعی هستند ،تنها به جنبهی اثار و نتایج مترتب به اصل عدالت نگاه میکننـد ،امـا شـهید مﻄهـری
حﻘور را در سلسله احکام میبیند .به بیان دیگر نگاه ایشان به اصل عدالت ئمیفهگرایانـه اسـت و آن
را ناشی از الزام برواسته از حﻘور طبیعی میداند .نگاه نتی هگرایانه به عدالت که الزام آن را براسـاس
نتایج و مصالح حاصل در نمام جامعه توجیه میکند ،کافی و وافی به همه جوانب نیست (لـک زایـی،
 .)121-126 :1323بنابراین از نمر شهید مﻄهری حق در معنای اجتماعی – سیاسی یعنی انسـان در
عرصه اجتماعی دارای حﻘور است و در مﻘابل تکالیفی هم به عهده دارد (قربـانی .)302 :1321 ،وی
در شرح وﻄبه  211نهج البالغه میگوید «بزرگترین حﻘور ،حق متﻘابـل حکومـت بـر مـردم و حـق
مردم بر حکومت است .مردم هرگز روی شایستگی و صالح را نخواهند دید ،مگر حکومتشـان صـالح
باشد و حکومتها هرگز به صالح نخواهند آمد مگر توده ملت استوار و با استﻘامت شوند .هرگاه تـوده
ملت به حﻘور حکومت وفادار باشند و حکومت حق مردم را ادا کند ،آن وقت است که حق در اجتماع
محترم و حاکم وواهد شد» (مﻄهری.)109 :1331 ،
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به نمر شهید مﻄهری مردم حق انتخاب و عزل حاکم را دارند و این ﭼنین حاکمی امانتدار مـردم
است نه مالک جان و مال حیات مردم .و مردم میتوانند بر ﭼگونگی حکومت او نمارت داشته باشـند
حکومت باید حﻘور اجتماعی و فﻄری مردم را محترم بشمارد .همچنین حکومـت نیـز دارای حﻘـوقی
است که در صورتی که این حﻘور متﻘابل رعایت شوند جامعه عادل ای اد میشود یعنی جامعهای کـه
در آن هرکس به حﻘور وودش رسیده است.
 -4-2عدالت و قانونگرایی

مراد از قانونگرایی ،محور قرار دادن قانون در اداره امور جامعه است .البته قانونی که الهـی و منﻄبـق
بر مصالح عالیه اسالمی برای تحﻘق جامعه ایدهآل باشد که در آن همه آحاد جامعه در مﻘابـل قـانون
برابر هستند و لذا دارای مسئولیت برابر در مﻘابل قانون هستند .استاد مﻄهری قانون مـورد نمـر را بـا
استناد به جمله « وتﻘام المعﻄله من حدود » ،یعنی اجرای حدود تعﻄیل شده است واحیـای قـوانین
تعﻄیل شده الهی میداند ،و معتﻘد است که شر اساسی قانونگرایـی آن اسـت کـه حـاکم اسـالمی
مﻘدم بر همه مردم وود عامل و ملزم به اجرای قانون باشد ،تا مردم در اجرای قانون ﺿمن تاسّی بـه
او ،با میل ورغبت ،وود را ملزم به اجرای آن بدانند (قربانی.)220 :1321 ،
شهید مﻄهری یکی از راههای رسیدن به عدالت را عمل به قانون و تفسیر درست و منﻄﻘی از آن
دانستند .قانون ووب در درجه اول باید تفسیر شود و در درجه دوم باید ووب اجرا وتنفیـذ گـردد .اگـر
قانون ووب تفسیر نشود فایدهای ندارد ﭼرا که م ریان ،همانﻄوری اجرا میکننـد ،کـه تفسـیر شـده
باشد و اگر هم که قصد ووب اجرا کردن را نداشته باشـند بـرای آنهـا ﭼـه بهتـر (ورمشـاد و سـاوه
درودی.)23: 1371 ،
ایمان و عمل به قانون باعث میشود که عدالت در جامعه اجـرا شـود .عمـل بـه قـانون مسـتلزم
گذشتن از منافع است .برای اجرای عدالت دو ﭼیز ﻻزم است؛ یکی بیداری و شـعور مـردم بـه حفـظ
حﻘور وود و ایمان به اینکه از حدود الهی ت اوز نکنند و دیگری هم ایمان قوی است (امیری واکبـر
زاده.)10 :1372 ،
ایشان میگوید :این انسانها هستند که باید وجود عینی قانون باشند .قانون باید همه افراد را بـه
یک ﭼشم نگاه کند و میان افراد تبعیض قائل نشود و رعایت استحﻘار را بکند (ورمشاد وساوه وردی،
.)23 :1371
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 -4-3عدالت ،مساوات و برابری

برابری انسانها یکی از اصول بنیادین و مهم در توجیه ارزشهای سیاسـی اسـت .معمـوﻻ فالسـفه
سیاسی مسائلی ﭼون دموکراسی ،حﻘور بشر ،آزادی و عدالت را با پیش فرض برابری انسانهـا مـورد
بحث قرار میدهند (لک زایی.)133 :1323 ،
مﻄهری یک معنای عدالت را برابری میداند ،زیرا ریشه اصلی عدالت همان برابری است ،بر این
اساس اگر عدالت را به معنای برابری مساوات در نمر بگیریم ،در این صورت بایـد همـه نـابرابریهـا
وتبعیضهایی که سر منشا آنها سنتها و عادت و یا زور و ظلم از بین برود اما تفاوتها و نـابرابری-
هایی که منشاَ آنها استعداد و توانایی و تالش وکوشش است؛ همچنان پا برجا باشـد ایـن تعریـف از
مساوات و برابری عین عدالت است (قربانی.)306 :1323 ،
شهید مﻄهری میگوید« :بعضیها عدالت را مساوات تعریف میکنند و مساوات را همین میدانند
که تمام افراد بشر از لحاظ تمام نعمتهایی که داده شده در یک سﻄح زندگی بکننـد .عـدالت یعنـی
همه مردم از ﭼیزهایی که موجبات سعادت است ،برابر داشته باشند .اگر ما عدالت را اینگونـه تعریـف
کنیم درست نیست» (مﻄهری .)306: 1397 ،اما اگر منمور از عدالت به معنای مساوات بین انسانها،
تساوی در زمینﺔ استحﻘارهای متساوی باشد ،این معنای از عدل درست و این نوع مساوات از لوازم
عدل است و این همان ﭼیزی است که در تعریفی که او از عدالت اجتماعی ارائه میکند ،لحاظ شده
است (جمال زاده.)23 :1329 ،
بنابراین این بینش مارکسیستی را که عدالت را برابری افراد در بروورداری از مواهب طبیعی می-
داند را رد میکند و میگوید این نه شدنی است و نه مﻄلوب است ﭼون که افراد از نمر توانـاییهـا و
استعدادها وکار و تالش با یکدیگر متفاوتند .به طور مثال :دو زمین به یک اندازه از یک پدری بـه دو
برادر به ارث میرسد یکی آن را زمین فوتبال میکند و دیگری در آن به کشاورزی میپردازد و صـبح
تا شب تالش میکند .مﻄلﻘا این دو به یک اندازه از مواهب و امکانات طبیعی بهـرهمنـد نمـیشـوند.
بنابراین عدالت نمیتواند در بروورداری از مواهب طبیعی باشد .اما برابری در مﻘابـل قـانون وبرابـری
افراد برابر در استحﻘارها وتواناییها را قبول میکند (واعمی.)36-33 :1370 ،
استاد شهید مﻄهری در بحث عدالت و مﻘایسه این دو با هـم معتﻘـد اسـت کـه عـدالت مسـتلزم
مساوات مﻄلق نیست بلکه مﻘتضای مساوات است (کاشـی پـور محمـدی .)11 :1320 ،مسـاوات بـه
معنای برابری مﻄلق نیست ﭼرا که برابری مﻄلق در اقتصاد تبدیل به طلم میشود .پس اگر عدالت را
به معنای مساوات بگیریم و مساوات را به معنای برابری مﻄلق این اوﻻ شـدنی نسـت و ثانیـا ظلـم و
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ت اوز است عدالت نیست ثالثا اجتماع وراب کن است؛ زیرا در نمام طبیعت ودادادی میان انسـانهـا
تفاوت و تمایز وجود دارد این اوتالف سﻄح و تفاوتهاست که حرکتهـا را بـه وجـود آورده و مایـه
جذب انسانها به یکدیگر شده است (مﻄهری .)307 :1362 ،معنای عدالت این نیست که همه مـردم
از هر نمر در یک حد و مرتبه و یک درجه باشند جامعه وود به وود درجات و مﻘامات دارد و در ایـن
جهت مثل یک پیکر است .وقتی که درجات و مﻘامـات دارد بایـد تﻘسـیمبنـدی و درجـهبنـدی شـود
(ورمشاد و ساوه درودی.)26 :1371 ،
مساواتی که شهید مﻄهری از ان به عنوان یک ارزش دفاع میکند همواره مالزم با عدالت است.
اگر عدالت به معنای نفی تبعیضهای ناروا ورعایت استحﻘارهای مساوی مﻄرح باشد این قابل قبول
است و یک ارزش است؛ اما اگر مساوات نافی تفاوتهای معﻘول وقابل قبول باشد مثل اینکه معلمـی
به شاگرد زرنگ و شاگرد تنبل وود یک نمره مساوی بدهد واستعداد ها وتواناییها را نادیده بگیرد در
این صورت مساوات ظلم و ﺿد ارزش است .ارزش و اعتبار مساوات ناشی از اطبار آن با اصل عدالت
است و فی نفسه اعتباری ندارد و ارزش محسوب نمیشود (لک زایی.)110-139 :1323 ،
نتیجهگیری

در همهی مکاتب بر عدالت و عدالتوواهی تاکید شده است و اندیشمندان زیـادی در ایـن مـورد بـه
بحث پرداوتهاند .شهید مﻄهری و جان راولز هر دو به بحث عدالت پرداوته و آزادی و برابـری را بـه
عنوان اصول عدالت سیاسی پذیرفتهاند و تحﻘق آن آزادیهای اجتماعی و مساوات در جامعه میدانند.
در این میان شهید مﻄهری مفهوم عدالت را فﻄری و بر مبنای آموزههای اسالمی که با فﻄرت
بشری منﻄبـــق هســـتند مﻄرح میکند و آن را مفهومی همگانی و فراتر از زمان و مکان میداند .در
حالی که رالز بر تحﻘق اصل عدالت سیاسی در ﭼهارﭼوب لیبرالیسم و جوامع دموکراتیک و برووردار
از آزادی امکانپذیر میداند و به نوعی آن را در ﭼارﭼوب لیبرالیسم محـدود سـاوته اسـت .بـه بیـانی
واﺿح عدالت در اندیشه غرب و جان راولز قراردادی است و براساس قرارداد اجتماعی به وجود میآید
و افراد در پشت پردهی جهل قرار دارند و از موقعیت وود آگاه نیستند در حالی کـه در اندیشـه شـهید
مﻄهری عدالت امری تکوینی و اصیل است و افراد از موقعیت و جایگاه وود آگاهند و براسـاس ایـن
آگاهی قوانین عادﻻنهای ای اد میکنند .راولز با وجود این که میکوشد نمریه عدالت سیاسی وـود را
جهان شمول اعالم کند ،ولی از نمر بسیاری از اندیشمندان نمریه جهانشـمولی وی در عمـل ثابـت
نمیشود و این نمریه مخت

جوامع لیبرای است .اما در اندیشه شهید مﻄهری عدالت امـری فﻄـری
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است و برای همه انسان و مربو به همه-ی زمانها و مکانهاست و بر این اساس ادعـای جهـان-
شمولی آن ثابت میشود .و دیگر این که یکی از پایههای عدالت در اندیشه راولز عﻘل اسـت بـر ایـن
اساس عدالت در این مکتب بر پایهی اومانیستی و انسان محوری است در حالی که در اندیشه شـهید
مﻄهری عدالت امری است که از ات الهی سرﭼشمه میگیرد و پایه ی آن توحیـد اسـت .بـا وجـود
همه-ی این تفاوتهایی که این دو اندیشمند در اصول و مبانی دارند اما در بروی از سازوکارها نیز با
هم شباهتهایی دارند از جمله در جایی که راولز میگوید که نابرابریها باید به گونهای باشد کـه بـه
نفع کمسودترین افراد باشد همان ﭼیزی است کـه شـهید مﻄهـری مـیگویـد بایـد بـه محرومـان و
مستضعفان جامعه توجه کرد.
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