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مقدمه و بیان مسئله
آرمان عدالت ،دغدغهای به درازای تاریخ بشریت ،دستکم از دوران شروع زندگی اجتماعی به دنبال
داشته است .بیشترِ ادیان الهی و حتی ادیان باستان دراینباره آموزههای مشخص دارند و هرگاه بشر
بهمنظور زندگی بهتر اقدام به تشکیل جوامعی کرده است ،از ابتداییترین مسائل ،رابطۀ میان
فرمانروایان و مردم و چگونگی قدرتورزی عادالنۀ صاحبان منصب اجتماعی و سیاسی بوده است.
خداوند برای تحقق عدالت ،با فرستادن انبیا و ابالغ شریعت ،بهترین آموزهها در برقراری عدالت و
واالترین راه و روش در اجرای آن را در اختیار انسانها قرار داده است .ضمن آنکه عقل نیز خود در
این مسیر راهبر بوده و هست.
یکی از مهمترین عرصههایی که با سرنوشت اجتماع و احقاق حقوق مردم پیوند جدی دارد،
عرصه سیاست ،کسب و اعمال قدرت سیاسی است .در روند شکلگیری قدرت ،محدودۀ اختیارات
حکمرانان ،وظایف و حقوق متقابل دولت و ملت ،رویههای صحیح رسیدن افراد به قدرت در جوامع
نوین و بسیاری از مسائل اساسی دیگر وجود دارند که حکایت از اهمیت تأمل در این بحث دارد.
این سؤال همیشه مطرح بوده است که فرایندهای کسب قدرت سیاسی ،توزیع مواهب و امتیازات
سیاسی مانند مناصب و جایگاههای سیاسی ،چگونه میتواند به توزیع عادالنه منجر شده و زمینۀ
رضایت عمومی از حکمرانان و شکلگیری جامعۀ دادگرانه را فراهم آورد.
به عقیدۀ اندیشمندان اسالمی ،عدالت اجتماعی از اعتباریات پیش از اجتماع بوده و پیش از
تشکیل جامعه ،این مفهوم اعتبار شده است .منشأ اعتبار این مفهوم نیز حب ذات انسانها نسبت به
یکدیگر است .در واقع «هر پدیده از پدیدههای جهان و از آن جمله حیوان و بهویژه فرد انسان ،حب
ذات را داشته و خود را دوست دارد و همنوع خود را همانند خود میبیند و از این راه احساس انس
 .در قدیمیترین میراث مکتوب ادیان نیز ،عدالت در موارد متعددی بیان شده است .بهعنوان مثال ،برای «عدالت» که
در لغت به «دادگری و داد» معنا میشود ،در زبان عبری کلمات صدق (عدل ،داد) ،صداقا (عدالت) و یا میشپاط
(داوری عادالنه) به کار میرود .کلمۀ صدق  111بار ،صداقا  151دفعه و کلمۀ میشپاط  424بار در کتاب مقدس بیان
شدهاند (ن.ک :حمامی اللهزار ،خاخام یونس ،کنفرانس بینالمللی ادیان توحیدی ،1 :1911 ،به نقل از پایگاه انجمن
کلیمیان تهران).
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در درون وی پدید آمده و گرایش به همنوعان خود را میخواهد و به اجتماع ،فعلیت میدهد»
(طباطبائی)212 :1911 ،؛ بنابراین گردهمآمدن ،یک نوع استخدام است که به سود احساس غریزی
انجام میگیرد .چون این غریزه در همه بهطور مشابه موجود است ،اجتماع را نتیجه میدهد که همان
«اجتماع تعاونی است که احتیاجهای همه با همه تأمین شود» و اینجا مفهوم خوببودن عدل
اجتماعی ،اعتبار میشود (طباطبایی ،)212 :1911 ،اما در این دیدگاه ،هر گزارۀ اعتباری بر ادراکی
حقیقی تکیه کرده و بسته به اینکه آن گزارۀ حقیقی ثابت یا متغیر باشد ،گزارههای اعتباری مبتنیبر آن
نیز ثابت یا متغیر خواهد شد؛ بنابراین گزارههایی که الزمۀ نوعیت نوع انسان و مقتضای ساختمان
طبیعت وجودی وی هستند( ،همان )211 :غیرقابلتغییر بوده و از نوع گزارههای ثابت هستند.
در این مقاله تالش شده است تا با تأکید بر معیار برابری ،معیارهای عدالت سیاسی از منظر اسالمی
رصد شود .پرسش اصلی آن است که معیارهای عدالت در عرصه سیاسی از دیدگاه اسالم کدامند؟ و در
راستای این دغدغه ،این فرضیه طرح شده است که برای فهم و دستیابی به معیارهای عدالت سیاسی،
میتوان آنها را در سهگانۀ عدالت «پیش از کسب قدرت» ،در «فرایند رقابت برای کسب قدرت» و
مرحلۀ «پس از کسب قدرت» ،رصد و پیجویی کرد که ناظر به هرکدام از مراحل ،به ترتیب معیارهای
«برابری»« ،کارآمدی و شایستهساالری» و «بیشینهکردن حقوق شهروندان بهویژه مخالفان و منتقدان»
معرفی شده است .روش تحقیق ،تحلیلی ـ توصیفی با استناد به منابع روایی و دینی است.
 .تبیین مفاهیم
 . -عدالت سیاسی

در فرایند عدالت سیاسی ،بسترهای الزم برای مشارکت فعاالنه و آزادانۀ افراد در امور سیاسی فراهم
میشود و آزادیهای گوناگون برای تحقق حق بیان ،حق انتقاد ،تشکیل اجتماعات ،حق انتخابشدن
و انتخابکردن به وجود میآید و شهروندان در اظهار دیدگاه خود ،دارای مصونیت سیاسی هستند.
در این نوشته ،منظور از عدالت سیاسی ارزشی است که با فراگیرشدن آن ،امور جامعه در پیوند با
قدرت ،به تناسب در جای خود قرار میگیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا میشود؛ با عدالت
سیاسی ،بستر «انتخاب شهروندان» و «محدودیت قدرت» ،فراهم و مسیر جامعه برای رسیدن به
«حقوق سیاسی» گشوده میشود.
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 . -برابری

برخی بر این باورند که عدالت «اصلی است حقوقی و سیاسی که به موجب آن در همه امور
اجتماعی با همه باید یکسان رفتار شود ،مگر در آنجا که برای رفتار استثنایی در مورد برخی افراد و
گروهها دالیل کافی و خاص وجود داشته باشد» (آشوری« .)01 :1914 ،مساوات» معموالً مفهومی
پسندیده به شمار میآید اما کمتر از آن تعیین مراد میشود .چون بهدقت نگریسته شود ،درمییابیم که
نهتنها دادگری به معنای مساوات نیست ،بلکه اگر در جامعهای ،ناسنجیده ،مساوات و برابری حاکم
شود ،به ناعدالتی خواهد انجامید.
در اندیشۀ اسالمی ،مساوات به معنای مطلق پذیرفته نشده است .باری در این اندیشه ،مساوات در
حقوق انسانی مقبول است« :هُوَ الذی خَلَقَکمْ منْ نَفْسٍ واحدَة» (اعراف .)121 :آنسان که در کالم
خداوند بر کرامت ذاتی انسان «وَ لَقَدْ کرمْنا بَنی آدَمَ» (اسراء )11 :و حق حیات برای همگان «مَنْ قَتَلَ
نَفْساً ...فَکأَنما قَتَلَ الناسَ جَمیعاً» (مائده )92 :تأکید میشود و پیامبر گرامی اسالم میفرماید« :الناسُ
کأَسْنَان الْمُشْط سَوَاءٌ» (صدوق :1410 ،ج  )911 :4همچنانکه مساوات در حقوق اجتماعی نیز
پذیرفته شده است .البته این امر به معنی تساوی در همۀ حقوق مانند حقوق مسلمان و غیرمسلمان یا
حقوق زن و مرد نیست که شرایط خاص خود را دارد؛ آنسانکه تساوی در شرایط متفاوت پذیرفته
نیست که التزام به آن ،ناعدالتی است.
 . -3معیار

«معیار» در لغت به معنای وسیله سنجش عیار ،آلتی که با آن چیزی سنجیده شود ،مقیاس سنجش،
اندازه ،پیمانه ،سنگ محک و ترازو برای سنجش طال آمده است (عمید .)921 :1909 ،مراد از «معیار»
در این مقاله ،حلقۀ واسطی است که میان نظریهپردازی و شاخصسازی قرار میگیرد .به بیان دیگر،
معیار ،یعنی جستوجوی آن واقعیتی که با بهوجودآمدن آن بتوانیم بگوییم آن مفهوم تعریفشده در
حیطۀ نظریه ،تحقق یافته است .معیار عدالت ،مالک و ضابطهای است که ما را در تشخیص انواع
مفاهیم ناظر به موضوع عدالت ،بهرهگیری عادالنه از منابع معرفتی معتبر ،روشهای تعیین مصادیق و
گذر از فاصلۀ مفهوم به مصداق ،یاری میدهد .به کمک معیارها میتوان جامعۀ عادل را از جامعۀ
غیرعادل بازشناخت .معیار ،سازوکار و سنجۀ شناخت و تشخیص درجۀ نزدیکی به اهداف است.
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عادالنهبودن یا نبودن هر انتخاب ،فعل یا سیاستی ،با توجه به آن سنجش میشود.
 .پیشینه مسئله و پژوهش
رگههایی از عدالت سیاسی را میتوان در قالب وظایف دولت نسبت به حکمرانی مطلوب و عادالنه،
نبود تبعیض در داوری ،برابری در قانون و توزیع عادالنۀ امکانات در تاریخ بشر ردیابی کرد .برای
مثال ،در آیاتی از کتاب مقدس این امر به چشم میخورد ،همچنین در انجیل متی آمده است« :بر
ماست که عدالت را بهطور کامل اجرا کنیم» (متی ،باب  :5بند .)15
در زمینۀ معیارهای عدالت سیاسی تحقیقاتی انجام شده است .شجاعیان و طاهری ( )1910در زمینه
معیارهای عدالت سیاسی معتقدند با توجه به دوساختیبودن وجود انسان ،هر برداشتی از عدالت باید
معطوف به هر دو ساحت وجودی انسان بوده و دو نوع حقوق برای انسان در نظر گرفت .معیار توزیع
قدرت از دیدگاه این تحقیق ،بسته به میزان رشد و تعالی فرد داشته و هر چقدر تعالی فردی بیشتر باشد،
سهم او از قدرت بیشتر است .قلیچ ( )1921در توضیح شباهتهای میان معیارهای عدالت اجتماعی از
دیدگاه شهید مطهری و رالز ،برابری امکانات اولیه ،توزیع متناسب با استحقاق افراد و بازتوزیع داراییها
را معیارهای مشترک عدالت از دیدگاه این دو اندیشمند میداند .امامجمعهزاده و خجسته ()1911
معیارهای عدالت سیاسی را مشارکت سیاسی برابر ،گزینش سیاسی برابر و امنیت سیاسی برای همه
میدانند .صحرایی ( )1925معتقد است براساس آموزههای نهجالبالغه ،حقوق و معیارهای سیاسی یک
جامعه عبارتند از حکومت بهمثابه ادای امانت الهی و همچنین توزیع قدرت براساس سه اصل تقوا،
مدیریت و بینش سیاسی .حقیقت ( )1910در مقاله «اصول عدالت سیاسی» معتقد است عقل بشر در
یافتن مصادیق عدالت با توجه به تأثیر از محیط و مسائل روانشناختی ،دچار لغزش میشود و ازآنجاکه
عقل حکمی یقینی در این زمینه ندارد ،نمیتوان از قاعدۀ مالزمۀ حکم عقل و شرع نیز بهره برد؛ بنابراین
عدالت در نظام سیاست و اقتصاد اسالم ،مقتضیِ تفسیری باز در حوزه سیاست است .حسینی ()1912
نیز معتقد است معیارهای عدالت اجتماعی از دیدگاه اسالم ناظر به هر سه مرحله مبدأ ،فرایند و نتیجه
است .در تحقیقات فوق تالشی برای ارائه مبنایی منطقی برای معیارپردازی عدالت انجام نشده است و

 .در دعای حضرت سلیمان(ع) از خداوند آمده است(« :خدایا) به بندهات دل فهیم عطا فرما تا قومت را عادالنه
داوری نمایم( »...پادشاهان ،ج  ،1فصل  ،9آیه .)1
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در برخی موارد نیز جایگاه معیار عدالت با راهبرد اجرای عدالت ،به جای یکدیگر به کار رفته است.
نوآوری این مقاله آن است که در نگرشی فرایندی ،معیارهای عدالت سیاسی را مرحلهای پس از مبانی
و مؤلفههای عدالت سیاسی و مرحلهای پیش از ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق عدالت معرفی کند و
ناظر به مراحل مختلف قدرت آنها را جویا شود.
 .3چهارچوب نظری
 .3-مفهوم عدالت و معیارپردازی

در تعابیر دینی برای مفهوم عدالت دو تعریف مشهور وجود دارد .عدالت به معنای قراردادن هر چیز
در جای مناسب خود و عدالت به معنای دادن حق هر صاحبحقی به او (کلینی :1915 ،ج 542 :11
و حکیمی .)945 :1921 ،تعریف اول عدالت ،کمکی به معیارسازی برای عدالت نمیکند .چون
هریک از این مکاتبی که در عدالت نظریهپردازی کردهاند ،به نحوی همان موضع مناسب برای
قرارگرفتن امور را پذیرفتهاند .به بیان دیگر ،شاید تعریف نخست از عدالت بیشتر ناظر به نظریهها و
تلقیهای مربوط به عدالت است که در باب معیارپردازی بر همۀ مکاتب نظری عدالت ،صدق کرده و
نمیتوان از این رهگذر به معیار مشخصی برای عدالت دست یافت .برای مثال ،هنگامی که مکتب
فایدهگرا حداکثرسازی مطلوبیت و خشنودی برای اکثریت افراد را معیار عدالت معرفی میکند ،در
ضمنِ نظر خود ،حقیقت «موضع مناسب» و «اشیا» را در تعریف اول عدالت مشخص کرده است و به
همین ترتیب ،مکتب اختیارگرایی نیز موضع مناسب و آنچه را باید در موضع خود قرار گیرد ،آزادی
حداکثری افراد و دخالت حداقلی دولت میداند.
در تعریف دیگری که عدالت به اعطای کل ذیحقٌ حَقُه معنا شده است ،دال مرکزی آن ،حقوق
است و پرسشی که در اینجا برمیآید این است که آن حقوق برخاسته از چه چیز هستند و از کجا به
وجود میآیند؟ در یک فرض ،ممکن است گفته شود همان حقوقی است که شرع مقدس بیان میکند
و اعطای آن حقوق بهمنزله تحقق عدالت است اما باید دانست این مطلب کمکی به معیارسازی برای
امر عادالنه نمیکند ،زیرا در این صورت ،عدالت یعنی همان اجرای احکام دین و در حقیقت بحث

« .وضع الشیء فی موضعه» .ر.ک :نهجالبالغه ،ترجمه و تصحیح فیضاالسالم ،حکمت .491
 .به همین ترتیب میتوانیم «موضع مناسب» را در همۀ مکاتبی که به شکلی دربارۀ عدالت ،نظریهای ارائه دادهاند ،تعقیب کرد.
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از عدالت نوعی «همانگویی» از گزارههای دینی است؛ ضمن آنکه جایگاه عقل در فهم عدالت نادیده
انگاشته میشود.
یکی از مشکالت اساسی در معیارپردازی برای عدالت اجتماعی این است که اگر نتوان در این
عرصه به معیارپردازی صحیحی رسید ،ازیکسو ممکن است گرفتار «متنگرایی» دینی شده و نتوانیم
مصادیقی غیر از آنچه را شریعت اسالمی برای احکام معین کرده است ،بهعنوان مصداق عدالتورزی
تعیین کنیم و ازسویدیگر امکان نسبیگرایی در برداشت از مفهوم عدالت فراهم شده و اموری را که
در تضاد با یکدیگر قرار دارند ،مصداق عدالت اجتماعی بدانیم .این مسئله دوم همان تهدیدی است
که شهید صدر(ره) نیز در تعریف عدالت اجتماعی به آن توجه کرده و در مقام تبیین عدالت اجتماعی
مدنظر اسالم ،سعی در معیارپردازی آن کرده است.
مقصود از حقوق در اینجا حقوقی مبتنیبر آرای عقالست و اینکه عدالت در اصطالح در سلسله
علل احکام است نه در سلسلۀ معلولها .به بیان دیگر آنچه عدل است ،دین به آن حکم میکند
(مطهری)14 :1411 ،؛ بنابراین حقوقی در این تعریف مد نظر ماست که از تبار مستقالت عقلیه
محسوب میشود و عقال این حقوق را درک میکنند.
 .3-معیارپردازی عدالت سیاسی و مکاتب حقوقی

با تمام اهمیتی که عدالت در میان جوامع مختلف داشته و ذهن بسیاری از اندیشمندان اجتماعی و
فالسفه را به خود مشغول ساخته است ،در بسیاری موارد ،تعیین مصادیق امر عادالنه یا عدالتورزی
هنوز در پردهای از ابهام به سر میبرد .بیشترِ نظریهپردازان عدالت هنوز نتوانستهاند معیارهایی برای
تشخیص فعل عادالنه از غیرعادالنه ارائه دهند و تنها با انجام یک سلسله تعریفهای لفظی ،هرچند
به واضحترشدن مفهوم عدالت پرداختهاند اما تطبیق آن بر مصادیق یک امر یا فعل خاص با مشکالت
زیادی همراه است و بحث پیرامون تطبیق یا عدم تطبیق مفهوم عدالت بر یک فعل انسانی ،دامنۀ
گستردهای دارد و حتی در برخی موارد ،موجب قضاوتهای متناقض دربارۀ یک پدیده شده است.
 .فان االسالم حین ادرج العدالة االجتماعیة ضمن المبادی االساسیة ،التی یتکون منها مذهبه االقتصادی لم یتبن
االجتماعیة

بمفهومها التجریدی العام ولم یناد بها بشکل مفتوح لکل تفسیر ،و ال اوکله الی المجتمعات

تختلف فی نظرتها للعدالۀ االجتماعیۀ ،باختالف افکارها

الحضاریة

العدالة

االنسانیة

التی

ومفاهیمها عن الحیاة (ر.ک :صدر ،محمدباقر،

اقتصادنا ،دارالتعارف ،بیروت1911 ،ق.)919 :
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اندیشمندان از مکاتب مختلف دربارۀ معیارهای عدالت دیدگاههایی مطرح کردهاند .از جمله
اندیشمندانی که کوشیدهاند معیارهایی برای عدالت ارائه دهند ،فالسفۀ حقوق هستند که در مکاتب
حقوقی کوشیدهاند معیارهایی برای تشخیص قوانین عادالنه از ناعادالنه ارائه دهند .در میان این
مکاتب ،مکتب حقوق طبیعی معتقد است خاستگاه همۀ قوانین ،فطرت یا طبیعت است (طالبی،
 .)11 :1921در مقابل ،مکتب حقوق پوزیتویستی ،قانون عادالنه را قانونی میداند که برگرفته و ناظر
به واقعیتهای اجتماعی باشد .در میان فیلسوفان اخالق ،مکتب فایدهگرایی معتقد است اصل عدالت
نهتنها با فایدهگرایی سرِ ناسازگاری ندارد بلکه معیار عدالت ،بیشینهکردن خشنودی برای بیشترین
افراد در جامعه است .مکتب وظیفهگرایی اخالقی هر امری را که به نحوی به امر مطلق و وجدان
اخالقی انسان بازگردد ،امری عادالنه میشمرد.
مکتب امر الهی که یکی از نحلههای اخالقی در الهیات مسیحی است ،مانند مکتب اشاعره در
تمدن اسالمی ،درک عدل و ظلم را از حیطۀ ادراکهای عقالنی و مستقل انسان خارج دانسته و هر
آنچه شریعت ،مصداق عدل و ظلم معرفی کند ،عادالنه یا غیرعادالنه میشمرد (فرانکنا.)19 :1929 ،
در مکتب اختیارگرایی ،عمده تأکید بر لزوم دخالتنکردنِ دولت در فرایندهای سیاسی و
اجتماعی در جامعه است و یگانه رسالت دولت را در دفاع از آزادیهای مشروع افراد جامعه خالصه
میکنند (نوزیک .)4 :1114 ،جان رالز نظریه «عدالت بهمثابه انصاف» را مطرح کرد و کوشید با
ترسیم موقعیتی فرضی که افراد در پسِ حجاب جهل قرار دارند ،اصولی کلی و بدون پیشداوری را
برای عدالت استخراج کند (رالز.)14 :1111 ،
باورمندان مکتب برابریگرایی« ،مطلق برابری» را واجد ارزش تلقی میکنند و به نوعی به عدالت
در نگرش سوسیالیستی تمایل پیدا میکنند .دستۀ معتدلتری از برابریگرایان که از آنها با عنوان
«اولویتگرایان» تعبیر میشود ،مطلق برابری را واجد ارزش نمیدانند ،بلکه برخی تفاوتهای طبیعی
و فطری را پذیرفته و برابری را صرفاً در حوزهای محدود توصیه میکنند.
از منظری دیگر ،در معیارپردازی برای عدالت دو دسته نظریه وجود دارد .برخی ارائه معیاری
واحد برای عدالت را امکانپذیر دانسته و قائل به این هستند که با داشتن آن میتوان افعال ،رویهها،
قراردادها و سایر شئونات اجتماعی را مورد قضاوت قرار داد .نظر دیگر که از جانب مکتب
1. Justice as Fairness
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اجتماعگرایان عنوان شده ،این است که ارائه معیار واحد برای عدالت ،صحیح نیست و منجر به ایجاد
نابرابری در عرصههای دیگری خواهد شد که آن معیار غیرمستقیم با آنها ارتباط دارد؛ ازاینرو
مفهومی با عنوان «برابری پیچیده» را مطرح میکنند (میلر و والتزر.)211 :1115 ،
انتخاب معیار واحد ،سبب بروز مشکلی در امر معیارپردازی برای عدالت میشود و چه بسا
ندانستن همین مسئله موجب شده است که تاکنون معیار روشنی دربارۀ عدالت ارائه نشود .اگر مکتبی
فلسفی یا اخالقی به ارائه معیار واحدی برای عدالت بپردازد ،در تطبیق این معیار بر بسیاری از موارد به
دلیل پیچیدگیها و ظرایف موجود در رفتارهای انسانی و اجتماعی ،با مشکل روبهرو خواهد شد و چه
بسا ارائه معیار واحد موجب شود اموری را که همۀ ما عادالنه میدانیم ،فاقد آن معیار باشند و از
شمولیت و جامعیت کافی برخوردار نباشند .با توجه به همین مهم بود که در این نوشته ،معیارهای
مختلف ناظر به عرصههای کسب قدرت ارائه شده است و با توجه به جایگاه برابری در عدالت سیاسی
و اهمیت برابریِ فرصت و برابری همگان در قبال قانون ،بهطور ویژه مورد بررسی قرار گرفته است.
 .4معیارهای عدالت در عرصه سیاسی
شاید عامترین مفهومی که میتوان پدیدههای سیاسی را در آن جای داد ،مفهوم قدرت باشد که
جوهرۀ امر سیاسی است .هرگونه رفتار سیاسی که در جامعه شکل میگیرد ،به نحوی با قدرت در
پیوند است؛ حتی هدایت جامعه و تدبیر امور نظام سیاسی نیز که در اندیشۀ سیاسی اسالم ،بر آن
تأکید میشود ،بدون قدرت حال نرم یا سخت ،امکانپذیر نیست .در این معنا ،قدرت شامل همۀ
تعاملها و روابط سیاسی در جامعه میشود.
میتوان ظهور پدیدهای سیاسی و رصد عدالت در آن را به مرحلۀ «پیش از کسب قدرت» ،مرحلۀ
«فرایند کسب قدرت» و «پس از کسب قدرت» تقسیم کرد .ناظر به این مراحل ،معیارهای چندگانهای
برای عدالت سیاسی پیشنهاد میشود.
 .4-معیار عدالت پیش از کسب قدرت سیاسی

یکی از عرصههایی که میتوان معیار عدالت سیاسی را در آن رصد کرد ،عرصۀ پیش از کسب قدرت
سیاسی است؛ جایی که فرض بر آن است که هنوز قدرت همانند بستهای است که به کسی واگذار
1. Complex Equality
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نشده است و همگان در رسیدن به آن ،دارای حق هستند و کسی نمیتواند شهروندان را از رسیدن به
آن باز دارد .به نظر میرسد در این مرحله ،همۀ مسلمانان در جامعۀ اسالمی در جهت برخورداری از
این مزیت برابر هستند و لذا میتوان معیار برابری را برای این مرحله پیشنهاد کرد .در این مضمون به
دلیل اینکه همۀ افراد واجد شرایط ،دارای استحقاق برابر برای ورود به مرحله فرایند رقابت هستند،
هرگونه برخورداری تبعیضآمیز و امتیاز دوگانه بهمنزله ناعدالتی و نابرابری ،مذموم است.
شرکتکنندگان در جامعۀ اسالمی ،همگی به حکم اینکه برابر آفریده شدهاند و حقوق یکسان دارند،
بهصورت بالقوه حق شرکت در فرایندهای رقابت سیاسی برای کسب قدرت و منصب سیاسی را
خواهند داشت .در اثبات معیار برابری در این مرحله ،از این واقعیت استفاده میشود که همگی در
خلقت ،برابر و بدون تبعیض هستند؛ در نتیجه همه دارای حقوقی یکسان برای کسب مناصب
سیاسی ،جایگاهها و تعیین سرنوشت هستند.
در نگاه دینی نیز خلقت اولیه بشر به منشأ واحدی نسبت داده میشود تا برابری انسانها را
گوشزد کند :یا أَیهَا الناسُ اتقُوا رَبکمُ الذی خَلَقَکمْ منْ نَفْسٍ واحدَةٍ وَ خَلَقَ منْها زَوْجَها وَ بَث منْهُما
رجاالً کثیراً وَ نساءً (نساء.)11 :
در این مرحله ،حقوقی که به اصل انسانیت انسان و به تعبیری به نوع انسان تعلق میگیرد و
اقتضای برابری همگان در امتیازات و امکانات را دارد ،میتوان به عرصۀ سیاسی نیز سرایت داد و
معیار «برابری» را مرحلۀ پیش از رقابت سیاسی و کسب قدرت در نظر گرفت.
عالمه طباطبایی ذیل آیه شریفه «وَ ال یتخذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً منْ دُون اهلل» (آل عمران )04 :بحث
برابری انسانها در حقیقت انسانیت را مطرح کرده و مینویسد« :مجتمع انسانی با همۀ کثرتی که در
افراد آن و اختالفی که در اشخاص آن هست ،روی هم جزئی از یک حقیقت است و آن حقیقت نوع
انسان است ،بنابراین آنچه از لیاقت و استعداد که دست آفرینش ،در تکتک افراد به ودیعه نهاده و
بهطور مساوی در بین انسانها تقسیم کرده است ،اقتضا میکند تا حق حیات نیز در بین افراد مساوی
باشد و همه در بهرهمندی از آن در یک سطح باشند .گرچه احوال افراد و استعدادشان در
بهدستآوردن مزایای زندگی مختلف است و بعضی میتوانند از اینجا و آنجا بیشتر از دیگران آن
مواهب را به دست آورند ،ولی نوع انسانیت باید این حق را به او بدهد که عقل هم به آن حکم
میکند؛ اما به مقداری که استعداد آن افراد درخواست آن را دارد .برداشت عالمه طباطبایی از
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انسانشناسی قرآنی برابری انسانها به مقتضای مشترکبودن در نوع انسانیت است که سبب ایجاد
حقوقی متناسب با این حقیقت نوعیه برای همه موجوداتی است که دارای این حقیقت هستند
(طباطبائی :1914 ،ج .)915 :9
معنی عدالت و مساوات این است که باید ناهمواریها و پستی و بلندیها و باال و پایینها و
تبعیضهایی که منشأ آن سنتها ،عادتها ،یا زور و ظلم است ،محو شود و از بین برود ولی آن
اختالفها و تفاوتهایی که منشأ آن لیاقت ،استعداد ،عمل ،کار و فعالیت افراد است ،باید محفوظ
بماند .همانطور که در مسابقهها ،میدان مسابقه باید هموار باشد ،مساوی و همسطح باشد ،برای همه
یکجور باشد ،امکانات اجتماعی نیز باید برای همه بالسویه فراهم شود .تا آنجا که به میدان مسابقه
یعنی امکانات اجتماعی مربوط است همه مساوی هستند و باید مساوی باشند اما در مسابقه یک چیز
دیگر هست که مربوط به میدان مسابقه یا شرایط مسابقه نیست ،بلکه به خودِ مسابقهدهندگان مربوط
است؛ یکی چابکتر است ،یکی الغرتر ،یکی با عزیمتتر و با همتتر و کوشاتر است ،یکی سابقۀ
تمرین بیشتر دارد ،این تفاوتها در نتیجۀ مسابقه دخالت دارد و نباید آنها را نادیده گرفت ،باید به
آنها احترام گذاشت و در نتیجۀ اینها است که تقدم و تأخر پیش میآید» (مطهری.)129 :1921 ،
 .4-معیار عدالت در فرایند کسب قدرت

مرحلۀ دوم ،عرصۀ کارزار و رقابت سیاسی است .در این مرحله همۀ آنان که صالحیت و شایستگی
و تمایل دارند ،وارد عرصۀ رقابت برای کسب قدرت و امتیاز سیاسی میشوند .طبیعی است در این
مرحله ،هرکه تالش بیشتری کند و تکاپویی منسجمتر ،سنجیدهتر و برنامهای عملیاتی و کاربردیتر
داشته باشد ،مورد اقبال جامعه قرار خواهد گرفت .پس در این فرایند که در حین رقابت سیاسی انجام
میپذیرد ،معیار «کارآمدی» مطرح میشود .در این مرحله ،رقابتهای سیاسی باید به شیوهای
تنظیمشده و سازمانیافته باشد که کارآمدترین افراد بتوانند حائز رتبههای باال در فرایند رقابت سیاسی
شوند .بیتردید جامعه در کسب مناصب و جایگاههای اجتماعی و سیاسی با نوعی کمبود منابع
روبهروست و افرادی که خواهان تصرف مناصب هستند ،معموالً بیش از جایگاههای موجود هستند.
فرایند عادالنه در این مرحله باید تضمین کند کارآمدترین افراد به رتبهها و مناصب شایسته دست
یابند .بنابراین هنگامی میتوانیم از عدالت سیاسی در این مرحله صحبت کنیم که سازوکارها و
بسترهای الزم و کافی برای رویکارآمدنِ شایستگان و کارآمدان فراهم شده باشد؛ بنابراین عدالت
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فرایندی اقتضا دارد مدیران و مسئوالنی که بدون شایستگی ،جایگاه گرفته و منصب عطا میکنند ،از
فرایند سیاسی کنار گذاشته شوند .رسول خدا(ص) در روایتی ،انتصاب و انتخاب بدون معیار
شایستگی و بدون توجه به کارآمدی را خیانت در حق خدا و رسولش دانسته است:

مَن استَعمَلَ عامالً منَ المُسلمینَ وَ هُوَ یعلَمُ اَن فیهم اَولَی بذلکَ منهُ وَ اَعلَمُ بکتاب اهلل وَ ُسنة نَبیه

فَقَد خانَ اهللَ وَ رَسولَه وَ جَمیعَ المُسلمینَ« :هرکس در میان چند مسلمان یک نفرشان را رییس قرار
دهد و بداند در میان آن چند نفر کسی بهتر و الیقتر و عالمتر به کتاب خدا و سنت نبیاش وجود
دارد ،به خدا و رسولش و همه مسلمانان خیانت کرده است» (طبری :1929 ،ج .)415 :1
در روایت دیگری از رسول خدا(ص) نقل شده است:
أیما رجل استعمل رجال علی عشرة أنفس علم أن فی العشرة أفضل ممن استعمل فقد غش اهلل و
غش رسوله و غش

جماعة

المسلمین« :هر کس مردی را بر ده تن ریاست دهد و بداند میان آنها

کسی هست که از او برتر است ،پس با خدا و رسول خدا و جماعت مسلمین تقلب کرده است»
(متقی هندی.)11 :1411 ،
توجه به این مراحل و امور مهم آنگاه عملیاتی میشود و جامعۀ سیاسی را به عدالت نزدیک
میکند که معیار شایستهساالری و کارآمدی در نظر گرفته شود و مبنای عمل باشد.
 .4-3معیار عدالت پس از کسب قدرت سیاسی

این مرحله زمانی است که رقابت سیاسی در فرایندی سنجیده و اخالقی به پایان رسیده باشد .طبیعی
است که خطیرترین مرتبۀ اجرای عدالت ،همین مرحله است زیرا برندۀ رقابت ،توان مییابد تا قدرت و
ثروت فراوانی را در اختیار گیرد که هر آینه ممکن است از آنها سوءاستفاده کرده و از مسیر عدالت
دور افتد و طیف و جریان بازندۀ رقابت ،مورد بیعدالتی قرار گیرد؛ ازاینرو در این مرحله و پس از
تخصیص امتیازها و مناصب ،معیار «رعایت بیشینۀ حقوق سیاسی» مطرح میشود و این معیار بیشتر
 .در این زمینه به روایتی دیگر در منابع روایی اشاره میشود :عن النبی (صلّیاهلل علیه و آله) أنّه قال :من تولّی شیئا
من امور المسلمین فولّی رجال شیئا من أمورهم و هو یعلم مکان رجل هو أعلم منه فقد خان اللّه و رسوله و المؤمنین:
«روایت کنند از پیغمبر(ص) که فرمود :هرکه متصدی کاری از مسلمانان باشد و مردی را بر یکی از کارهایشان
بگمارد و بداند جای مردی را که از او عالمتر است ،البته که خیانت کرده به خدا و رسول خدا(ص) و همۀ مؤمنان
(کنز الفوائد ،ج .)229 :2
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شامل رعایت حقوق اقلیت سیاسی ،مخالفان ،منتقدان ،اقلیتهای دینی و حتی گروههای معارض
میشود .براساس معیار کارآمدی و کارایی که به همراه خود شایستهساالری را نیز میآورد ،نوبت به
عملکردن براساس حفظ حقوق و بیشینهکردن بهرهمندیهای دیگران میرسد ،زیرا فرض بر آن است
که تا این مرحله ،عملکرد جامعه براساس معیارهای پیشین یعنی برابری و کارآمدی ،عادالنه بوده است.
حال نوبت به مرحلۀ اصلی که همانا استیفای حقوق باشد ،میرسد که کارکرد تخصیص مناصب
یا امتیازات است .از جمله مستندات وجود چنین معیاری ،میتوان به مفاد عهدنامه رسول اکرم(ص)
با یهودیان مدینه اشاره کرد .در عهدنامۀ مدینه در سالهای ابتدایی حکومت ایشان ،پیامبر یکسری
حقوق سیاسی را برای این اقلیت در حکومت خود در نظر گرفتند .از جمله بندهای این توافقنامه
این بود که هیچکس حق تعرّض به یهودیان را ندارد .حتی پیامبر ،ایشان را جزئی از امت اسالمی به
شمار آورد و برایشان حقوقی چون انجام فرائض و عبادت به روش شریعت خود ،داشتن مسکن و
آزادی انجام عبادتهای جمعی ،امنیت وغیره را در نظر گرفتند .در این زمینه توجه به عبارت« :مَن
تبعهم و لَحق بهم» (طبری :1912 ،ج )411 :2در صحیفۀ مدینه حائز اهمیت است .منظور از این
جمله ،یهودیان است که طرف دوم قرارداد سیاسی ـ اجتماعی مدینه بودند؛ با این وصف در این
منشور ،مقصود از واژۀ «امت» صرف مفهوم عقیدتی آن نیست بلکه مرادف اصطالح «جامعه سیاسی
واحد» است و نبی مکرم اسالم(ص) بدین معنا یهودیان را واجد حقوقی دانسته است که برای
مسلمانان نیز وجود دارد؛ هرچند با آن حضرت مخالف بودند .آنسان که علی(ع) در برخورد با مردم
به مالک اشتر گوشزد میکند که مردم در جامعۀ تحت امر تو یا برادر دینی تو هستند یا همانند تو
آفرینش «فَإنهُمْ صنْفَان :إما أَخٌ لَک فی الدین وَ إما نَظیرٌ لَک فی الْخَلْق» (فیضاالسالم،)59 :1911 ،
پس با هر دو گروه باید به انصاف و عدل رفتار کرد.
جدول شماره  .معیارهای عدالت سیاسی در مراحل سهگانۀ کسب مزیت قدرت
مراحل کسب قدرت

معیارهای عدالت

پیش از کسب قدرت

برابری

حین انجام رقابت سیاسی برای کسب قدرت

کارآمدی و شایستهساالری

پس از کسب قدرت

رعایت حداکثر حقوق شهروندان بهویژه منتقدان و مخالفان

منبع :یافتههای تحقیق
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 .5رصد برابری در عدالت سیاسی
یکی از اصول و ارکان اندیشۀ اسالمی ،اصل مساوات و نفی تبعیض است .از نظر اسالم ،انسانها بر
حسب گوهر و ذات برابرند و مردم از این نظر دو گونه یا چند گونه آفریده نشدهاند و چون نیک
بنگریم ،در هر سه مرحله از مراحل فوق ،میتوان نوعی از برابری را رصد کرد ،یعنی عالوهبر اینکه
برابری ،معیار عدالتورزی در مرحلۀ پیش از کسب قدرت معرفی شد ،در مراحل دوم و سوم نیز
نوعی برابری متناسب با آن مرحله وجود دارد .برای مثال ،در مرحله حین کسب قدرت نیز هرگاه دو
نفر دارای کارآمدی یکسان باشند ،حقوقی مساوی برای کسب قدرت خواهند داشت .همچنین در
مرحله سوم ،بیشینۀ حقوق برای افرادی که از تمامی جهتها یکسان هستند ،باید بهطور برابر و
یکسان تأمین شود .با توجه به اهمیت و شمولیت این معیار ،در ادامه به بررسی برخی از ساحتهای
معیار برابری میپردازیم.
 .5-حذف بسترهای نابرابری

برای فهم بهتر «فرصت برابر» برای «افراد برابر» ،برآمده از عدالت اجتماعی ،باید توجه کنیم
نابرابریها از کجا سرچشمه میگیرد« .زمینههای نابرابری اجتماعی از چهار منبع ناشی میشود که این
منابع بدون ارادۀ انسان زوالیافتنی نیست و آنها عبارت است از:
 .1قدرت منابع :در تمامی اعصار بین تقاضای مردم با منابع موجود در آن زمان ،شکافی وجود داشته
و کفاف نیاز همگان را نمیدهد؛ بنابراین بیشک رقابت وجود خواهد داشت؛
 .2عامل روانی که بر حس زیادتطلبی و قناعتناپذیری انسان ناظر است؛
 .9عامل اجتماعی ـ قانونی که به چگونگی توزیع بر حسب قوانین موجود مربوط میشود ،مانندِ
قانون ارث در جوامع مختلف که ممکن است سبب تولید نابرابر در جامعه شود؛
 .4قدرت سیاسی که گاه پاسدار نابرابریها میشود و خود هم ممکن است سبب ایجاد آنها شود
(بشیریه.)21 :1910 ،
طبیعی است اگر بخواهیم این عوامل نابرابری را از جامعه برداریم ،چارهای جز آن نیست که دستورها
و قوانینی در جامعه حاکم شود که در عرصۀ فردی و جمعی بتواند فرصتهای برابر را در اختیار
همه قرار دهد؛ ازاینرو در اندیشه و سنت دینی ،بسترهای نابرابری حذف شده و بر مالکهایی چون
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تقوا تأکید میشود .پیامبر گرامی اسالم(ص) پس از فتح مکه ،باز مالک برتری را تقوی اعالم کرد
(قرطبی ،1904 ،ج  .)942 :10در همین روز بود که این آیۀ قرآن کریم را در برابر طعنه و کنایۀ کفار
قریش به اذان بالل حبشی در کعبه بار دیگر یادآور شد:
یا أَیهَا الناسُ اتقُوا رَبکمُ الذی خَلَقَکمْ منْ نَفْسٍ واحدَة (نساء :)1 :ای مردم ،بترسید از خدایی که
شما را از یک نفس آفریده است.
با توجه به دگرگونی ارزشها به واسطۀ اسالم ،پیامبر(ص) خطاب به علی(ع) یادآور شد که
خداوند به واسطۀ اسالم ،نخوت و تکبر جاهلی و فخرفروشی به نیاکان را از میان برد؛ آگاه باشید که
مردم همه از آدمند و آدم از خاک بود و برترین مردم نزد خداوند باتقواترین آنهاست (صدوق؛
1410؛ ج .)909 :4همچنین تأکید داشت خداوند دوست ندارد بندهای را بین یارانش با امتیاز
مخصوص ببیند (قمی.)211 :1909 ،
علی(ع) دربارۀ حضرت محمد(ص) اشاره دارد که او به واسطۀ قرآن ،قانون برابر را برای جامعه
به ارمغان آورد تا بسترهای ناعدالتی از میان رود .او موهومات طبقاتی را لغو کرد و مسلمانان را در
مقابل قانون مقدس قرآن ،بدون استثنا مساوی و برابر قرار داد ،توانگران خیرهسر که از میراث دیگران
سیم و زر اندوخته بودند و بر کارگران تهیدست و زحمتکش آقایی میفروختند ،نمیتوانستند از
موقعیت نامیمون خویش استفاده کنند (فیضاالسالم.)222 :1911 ،
 .5-نفی امتیازها در راستای فرصت برابر

در معیار فرصتهای برابر ،این پیشفرض وجود دارد که هیچیک از انسانها بر دیگری برتری ندارد
و همه در انسانبودن ،برابرند و لذا در حقوق انسانی برابر؛ هرچند در جامعۀ اسالمی تفاوتهایی
میان حقوق مسلمان و غیرمسلمان وجود دارد .اسالم همۀ فخرفروشیها ،امتیازهای نژادی و
برتریجوییهای اجتماعی را نفی کرده و بهصراحت در قرآن کریم اعالم کرده است :یا أَیهَا الناسُ إنا
خَلَقْنَاکمْ منْ ذَکرٍ وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لتَعَارَفُوا إن أَکرَمَکمْ عنْدَ اهلل أَتْقَاکمْ (حجرات.)19 :
پس در احقاق حقوق انسانها و شهروندان ،ایمان یا اسالم مطرح نیست؛ در عرصۀ اجتماعی،
حقوق انسانها به رسمیت شناخته میشود؛ حال مسلمان باشد یا کافر .فرمانروای مسلمان نمیتواند
کسی را به جرم آنکه مسلمان نیست ،از حقوق سیاسی ـ اجتماعیِ شناختهشدهاش بازدارد ،بلکه او نیز
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براساس مبنای انسانبودن و بر پایۀ قرارداد ذمه ،باید به حقوق خود دست یابد و کسی حق پایمالکردن
آنها را ندارد .دریافتن این نکته الزم است که افراد پس از گروش به اسالم ،از نظر فقهی دارای حقوق
ویژهای میشوند که برای تشویق مسلمانان و ترغیب دیگران برای گرایش به اسالم ،قابل بررسی است؛
آنسان که فردی که بر کفر خود باقی بماند ،حق والیت بر جامعۀ اسالمی را نخواهد یافت.
بااینهمه ،در راستای نفی امتیازها ،خداوند به پیامبر اسالم(ص) تأکید میکند حتی اگر در میان
دروغگویان و آنان که بسیار مال حرام میخورند ،حکم میکند ،دادگرانه باشد :سَماعُونَ للْکذب
أَکالُونَ للسحْت فَإنْ جَاءُوک فَاحْکمْ بَینَهُمْ أَوْ أَعْرضْ عَنْهُمْ وَإنْ تُعْرضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یضُروک شَیئًا وَإنْ
حَکمْتَ فَاحْکمْ بَینَهُمْ بالْقسْط (مائده.)11 :
همچنین خداوند میفرماید :یا أَیهَا الذینَ آمَنُوا کونُوا قَوامینَ بالْقسْط شُهَداءَ هلل وَ لَوْ عَلی أَنْفُسکمْ
أَو الْوالدَین وَ الْأَقْرَبین (نساء.)195 :
این عدالت ،حق همه را ادا میکند و در این حق ،همه نزد خداوند از مؤمن و غیرمؤمن ،خویشان
و دیگران ،دوستان و دشمنان ،بینوایان و ثروتمندان مساوی هستند .اینکه فرمود «شهداء هلل» برای آن
است که عدالتورزی ،تعامل مستقیم با خداوند است نه برای مصلحت یک فرد یا جماعت یا
گروهی خاص ،بلکه تنها برای شهادت و گواهی خداوند و معاملۀ با اوست؛ امری که به دور از
هرگونه میل ،هوس ،مصلحت و اعتبار است (سید قطب :1412 ،ج « .)110 :2این عدل ،مطلق است
که ترازوی آن با حب و بغض کج نمیشود ،هیچ دوستی و دشمنی فواید آن را تغییر نمیدهد و
تحت تأثیر خویشاوندی افراد و دشمنی آنها قرار نمیگیرد و افراد ملتهای اسالمی همگی از آن
بهره میبرند و هیچ حسب و نسب و مال و مقامی سبب جدایی بین آنان نمیشود؛ چنانکه ملتهای
دیگر از آن بهره میبرند؛ گرچه بین آنان و مسلمانان دشمنی باشد و عدالت ،روشی است که هیچ
قانون داخلی و بینالمللی تاکنون به پای آن نرسیده است» (سید قطب.)102 :1911 ،
بحث کلیدی دراینباره آن است که انسانها پس از برابری در آفرینش ،در استعدادها ،توانمندیها
و باورها دارای تفاوتند .از نظرگاه اسالمی ،آن تفاوتها و اختالفها نیز عادالنه است؛ برای نمونه،
بحث حقوق اقلیتها ،دیه ذمی و مسلمان و تفاوت حقوق زن از این دست است .به بیانی دیگر ،در
این نگرش ،انسانها بیش از آنکه حقوق و تکالیف برابر داشته باشند ،با توجه به شرایط و
توانمندیها حقوق و تکالیف عادالنه دارند .در روایتی از «حفص بن غیاث» نقل شده است که
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میگوید ،شنیدم از امام صادق(ع) دربارۀ تقسیم بیتالمال پرسیدند ،ایشان فرمودند:
أَهْلُ الْإسْلَام هُمْ أَبْنَاءُ الْإسْلَام أُسَوی بَینَهُمْ فی الْعَطَاء وَ فَضَائلُهُمْ بَینَهُمْ وَ بَینَ اهلل أُجْملُهُمْ کبَنی رَجُلٍ
وَاحدٍ لَا نُفَضلُ أَحَداً منْهُمْ لفَضْله وَ صَلَاحه فی الْمیرَاث عَلَی آخَرَ ضَعیفٍ مَنْقُوصٍ وَ قَالَ هَذَا هُوَ فعْلُ
رَسُول اهلل ص فی بَدْو أَمْره وَ قَدْ قَالَ غَیرُنَا أُقَدمُهُمْ فی الْعَطَاء بمَا قَدْ فَضلَهُمُ اهللُ بسَوَابقهمْ فی الْإسْلَام:
«اهل اسالم ،فرزندان آن محسوب میشوند ،در امکانات بیتالمال ،من برابرشان میدانم .امتیازات
معنوی آنان بین آنها و خدا محاسبه میشود؛ ازاینرو همانند فرزندان یک نفر که فضیلت و
صالحیت ،سبب فزونی ارثبردن یکی بر دیگری که ضعیف و ناقص است ،نمیشود( ،مسلمانان نیز
اینچنین هستند) .در ادامه فرمود :پیامبر(ص) در آغاز اسالم ،چنین رفتار میکرد ولی دیگران (غیر ما
اهل بیت) گفتند :ما برخی را براساس سابقۀ بیشتر در اسالم ،از نظر عطای بیتالمال امتیاز میبخشیم»
(طوسی :1904 ،ج 140 :4؛ حر عاملی :1911 ،ج.)110 :15
بنابراین عدالت به گونهای است که شرایط و فرصتها را به تساوی در اختیار همۀ شهروندان
قرار میدهد .این امر به معنای تساوی در همۀ سطوح نیست که همواره ناهمواریها و اختالفهایی
در جامعه وجود دارد که گاه پایبندنبودن به آنها ناعادالنه خواهد بود و امور آنگاه عادالنه خواهد بود
که تساوی در شرایط مساوی و اختالف در شرایط متفاوت ،لحاظ شود.
 .5-3فرصت مساوی در داوری برابر

یکی دیگر از جلوههای برابری فرصتها ،تساوی و برخورداری همگان از فرصت داوری عادالنه
است .در آیاتی از قرآن کریم ،انبیای الهی و مردم به قضاوت عادالنه دعوت شدهاند .خداوند
میفرماید :یا دَاوُودُ إنَا جَعَلْنَاک خَلیفَۀً فی الْأَرْض فَاحْکمْ بَینَ النَاس بالْحَق وَلَا تَتَبع الْهَوَی فَیضلَک عَنْ
سَبیل اللَه :ای داود! ما تو را در زمین خلیفه گردانیدیم ،پس در میان مردم بهحق داوری کن و زنهار از
هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در میکند (ص.)20 :
در این آیه ،خداوند داود پیامبر(ع) را به دادگستری در میان همۀ «ناس» امر میکند؛ بیآنکه برخی
بر دیگران امتیازی داشته باشند .در آیهای دیگر این معنا تأکید میشود :إذَا حَکمْتُمْ بَینَ الناس أَنْ
تَحْکمُوا بالْعَدْل (نساء.)52 :
همچنین در کالم الهی آمده است هر امتی ،رسولی داشته و هدفش آن بوده است تا میان همۀ آنان

اصول معیارپردازی در عدالت سیاسی با تأکید بر معیار برابری

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

099

ُ

به عدل و برابری ،قضاوت کند ،خواه به آن پیامبر ایمان آورده باشند یا نه :وَلکل أمةٍ رَسُولٌ فَإذَا جَاءَ
رَسُولُهُمْ قُضی بَینَهُمْ بالْقسْط وَهُمْ لَا یظْلَمُونَ :برای هر امتی رسولی است؛ هنگامی که رسولشان به
سوی آنان بیاید ،به عدالت در میان آنها داوری میشود؛ و ستمی به آنها نخواهد شد (یونس.)41 :
برابری فرصت و مساوات دربارۀ قانون نیز میتواند معنایی ملموس پیدا کند؛ یعنی قانون و
قانونگذاران و مجریان آن ،افراد را به یک چشم نگاه کنند و میان افراد تبعیض قائل نشوند بلکه
حقوق مردم و معیار استحقاقها را رعایت کنند .خداوند در کالم خویش بهصراحت خطاب به پیامبر
اسالم(ص) دربارۀ داوری منصفانه میفرماید :إنا أَنزَلْنَا إلَیک الْکتَابَ بالْحَق لتَحْکمَ بَینَ الناس بمَا أَرَاک
اهللُ :ما این کتاب را بهحق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به موجب آنچه خدا به تو آموخته داوری
کنی و زنهار جانبدار خیانتکاران مباش (نساء.)115 :
«کتاب» بهعنوان مظهر قانون و «حق» ،در کنار یکدیگر بیان شدهاند که مبنای رفتار و داوری برابر
و قانونمند در میان «ناس» قرار میگیرد؛ همۀ مردم در اینجا مطرح میشوند و بر حکم حق و عدل
برای همۀ افراد ،تأکید میشود .افرادی که از نظر خلقت در شرایط مساوی هستند ،قانون باید دربارۀ
آنها به مساوات رفتار کند اما افرادی که خودشان در شرایط مساوی نیستند ،قانون هم نباید دربارۀ
آنها مساوی رفتار کند؛ بلکه باید مطابق شرایط خودشان با آنها رفتار کند (مطهری.)914 :1921 ،
 .6نتیجهگیری
در این تحقیق با اشارهای گذرا به مکاتب و نظریههای مختلفی که در زمینۀ معیارهای عدالت و عرصههای
مختلف آن ارائه شده است ،به معیارهای عدالت سیاسی و مسائل و مشکالت معیارپردازی در زمینۀ
عدالت پرداخته شد .مشکل یا مسئله اساسی که سبب شده است کمتر به مفهوم عدالت جامۀ عمل
پوشانده شود ،ناشی از معرفینکردنِ معیارهایی برای عدالتورزی یا افعال عادالنه است .آنچه این نوشته
در جستوجوی آن بود ،ارائه معیارهای عدالت از منظر اندیشۀ سیاسی اسالم بود .در راستای این امر،
تأکید شد که با توجه به حقوق اساسی و اولیۀ انسانی ،معیار عدالتورزی در مرحلۀ پیش از کسب قدرت،
«برابری» و به هنگام رقابت« ،کارآمدی» و «شایستهساالری» و پس از کسب قدرت« ،رعایت بیشینۀ حقوق
شهروندان بهویژه منتقدان و مخالفان» خواهد بود و با آنها میتوان معیارهای تحقق عدالت در جامعه
سیاسی و میزانی برای تشخیص امر سیاسی عادالنه از ناعادالنه را به کف آورد.
برای مثال ،میتوان این مراحل سهگانه را در برگزاری انتخابات بهعنوان یکی از مراحل عمدۀ
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عمل سیاسی تطبیق کرد .پیش از برگزاری انتخابات در یک جامعه ورود افراد در فرایند انتخابات،
زمانی متضمن عدالت است که همه افراد واجد شرایط بتوانند به نحو برابر نامزد احراز مناصب
سیاسی شوند؛ بنابراین معیار عدالت پیش از فرایند انتخابات به ما میگوید ،رویهها و خطمشیهای
برگزاری انتخابات باید به گونهای برای جامعه فراهم آید که همۀ افرادی که واجد شرایط شرکت در
انتخابات هستند ،حق برابر برای شرکت در این فرایند سیاسی داشته باشند.
در حین فرایند انتخابات نیز معیار کارآمدی متضمن این است که رأیدهندگان براساس کارآمدی
افراد ،قضاوت کرده و افراد صالح و شایسته را انتخاب کنند؛ بنابراین معیار کارآمدی برای تحقق
عدالت در این مرحله ،تکلیف رفتار عادالنه توسط رأیدهندگان را نیز با رعایت کارآمدی ،ضمانت
میکند؛ آن گونه که همین معیار ،تالش نظاممند و حسابشده از سوی انتخابشوندگان و نامزدها را
نیز تضمین میکند .پس از اتمام رقابت سیاسی ،کسانی که موفق به کسب جایگاه سیاسی شدهاند باید
براساس معیار عدالت ،حقوق دیگران را رعایت کرده و بتوانند حداکثر حقوق شهروندی را برای
سایرین به رسمیت شناخته و از مزایای آن منصب سیاسی در جهت بیشینهکردن حقوق سایرین
بهویژه بازندگان عرصۀ انتخابات ،مخالفان ،منتقدان و اقلیتهای دینی و سیاسی استفاده کنند.
عدالت ،ارمغانآور برابری در عین تناسب و تعادل در برنامهها و تصمیمهای سیاسی برای جامعه
است« ،تناسب» یعنی هر کس به میزانی که شایستگی دارد ،به حقوق سیاسی خود دست مییابد و
«تعادل» ،با توجه به اصل لغت «عدالت» ،یعنی جامعهای به دور از افراط و تفریط و احساسات بیپایه.
این چنین سیاست و جامعهای ،رفتاری عقالیی و سنجیده در پیش میگیرد و به

«امة

وسط» (بقره:

 )149نزدیک میشود که قرآن کریم از آن یاد میکند و جامعۀ اسالمی را به آن وصف ،میستاید.
ساحتی دیگر از معیارهای عدالت سیاسی را میتوان در حکومتکنندگان و حکومتشوندگان رصد
کرد؛ گاه مجری هرکدام از معیارها شهروندان هستند .برای نمونه آنان شایستگی را در انتخاب کارگزاران
لحاظ میکنند و به تحقق عدالت سیاسی یاری میرسانند؛ گاه ـ و البته اغلب ـ حکومتکنندگان و
فرمانروایان وظیفه دارند برای برابری یا تأمین حقوق همۀ شهروندان و منتقدان ،انجام وظیفه کنند؛ ازاینرو
همۀ افراد در جامعۀ اسالمی وظیفه دارند برای تحقق عدالت سیاسی تالش کنند.
نکتۀ دیگر در عدالت سیاسی و برابری ،برابری شهروندان در مشارکت سیاسی ،انتخابگری،
انتخابشدگی و تساوی همگان در قبال قانون است؛ چنانکه در این عرصه باید امتیازهای اولی در
روابط اجتماعی مانند کرامت انسان ،عزت و شخصیت و آزادی او نیز در نظر گرفته شود.
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