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بهعدالت عادالنه فعل مصداق تعیین یا مشخصورزی شایدرغم و بودن
دغدغهبدیهی از عدالتهنوز مفهوم وبودن فلسفی مکاتب و بشری مهم های

اخالقیاست ساحتمفهوم. از گذر میان، این سنجهدر به آن تبدیل وو ها
اندازه قابل شکلمعیارهای در قضاوت، و اهمیتگیری از عادالنه جامعۀ دادن
است بسزاییبرخوردار توصیفیو. روشتحلیلیو از استفاده با اینمقاله در

دادهبهره از کتابخانهگیری عدالتهای معیارهای به تا است شده تالش ای
هایدستیابیتأکیدبرمعیاربرابری،برخیازساحتسیاسیپرداختهشودوبا

بهآننیزموردبررسیقرارگیرد؛بنابراینعالوهبرارائهتعریفیدقیقازمفهوم
شدهدردیدگاهفیلسوفانمطرح«اعتباریهایاداراک»عدالتبااستفادهازمبانی

ارهشدهوبرایناسالمی،بهمشکالتیکهدرمعیارپردازیعدالتوجوددارد،اش
می که است شده تأکید سهفرضیه در را سیاسی عدالت معیارهای گانۀتوان

ومرحلۀ«درفرایندرقابتبرایکسبقدرت»،«پیشازکسبقدرت»عدالت
رصدوپی«پسازکسبقدرت» به، جوییکردکهناظربههرکدامازمراحل،

کردنبیشینه»و«ساالریوشایستهکارآمدی»،«برابری»ترتیبمعیارهاییمانند
.معرفیشدهاست«ویژهمخالفانومنتقدانتأمینحقوقشهروندانبه

عدالتسیاسی،معیارها،عدالتتوزیعی،برابری،کارآمدی،حقوق:واژگان کلیدی
.شهروندی

                                                      
 sbaqeri86@yahoo.com  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیدانشیار .  

  mhm92@chmail.ir  (ره)امام خمینی آموزشی پژوهشی موسسهعلوم اقتصادی دانش پژوه دکتری  . 

mailto:mhm92@chmail.ir


 ه علمی ـ پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانیفصلنامدو 09

 

 مقدمه و بیان مسئله

شروع زندگی اجتماعی به دنبال  کم از دوران ای به درازای تاریخ بشریت، دست آرمان عدالت، دغدغه

های مشخص دارند و هرگاه بشر  باره آموزه این بیشترِ ادیان الهی و حتی ادیان باستان در. داشته است

ترین مسائل، رابطۀ میان  منظور زندگی بهتر اقدام به تشکیل جوامعی کرده است، از ابتدایی به

. حبان منصب اجتماعی و سیاسی بوده استورزی عادالنۀ صا فرمانروایان و مردم و چگونگی قدرت

در برقراری عدالت و ها  آموزهبهترین ، ا فرستادن انبیا و ابالغ شریعت، بعدالتبرای تحقق خداوند 

ضمن آنکه عقل نیز خود در   .قرار داده است ها انسانواالترین راه و روش در اجرای آن را در اختیار 

 .این مسیر راهبر بوده و هست

هایی که با سرنوشت اجتماع و احقاق حقوق مردم پیوند جدی دارد،  ترین عرصه میکی از مه

گیری قدرت، محدودۀ اختیارات  در روند شکل. عرصه سیاست، کسب و اعمال قدرت سیاسی است

های صحیح رسیدن افراد به قدرت در جوامع  حکمرانان، وظایف و حقوق متقابل دولت و ملت، رویه

. ل اساسی دیگر وجود دارند که حکایت از اهمیت تأمل در این بحث داردنوین و بسیاری از مسائ

این سؤال همیشه مطرح بوده است که فرایندهای کسب قدرت سیاسی، توزیع مواهب و امتیازات 

تواند به توزیع عادالنه منجر شده و زمینۀ  های سیاسی، چگونه می سیاسی مانند مناصب و جایگاه

 .گیری جامعۀ دادگرانه را فراهم آورد و شکلرضایت عمومی از حکمرانان 

به عقیدۀ اندیشمندان اسالمی، عدالت اجتماعی از اعتباریات پیش از اجتماع بوده و پیش از 

ها نسبت به  منشأ اعتبار این مفهوم نیز حب ذات انسان. تشکیل جامعه، این مفهوم اعتبار شده است

حب ، ویژه فرد انسان و به وانیجهان و از آن جمله ح یها دهیاز پد دهیهر پد»در واقع . یکدیگر است

راه احساس انس  نیو از ا ندیب یخود م ندنوع خود را همان ذات را داشته و خود را دوست دارد و هم

                                                      
که « عدالت» یبرا ،عنوان مثال به. شده است بیان یعدالت در موارد متعدد ،زین انیمکتوب اد راثیمترین  یمیدر قد.  

 شپاطیم ایو ( عدالت)، صداقا (عدل، داد)کلمات صدق  یدر زبان عبر ،شود یمعنا م« و داد یدادگر»در لغت به 

 بیانبار در کتاب مقدس  424 شپاطیم ۀدفعه و کلم 151بار، صداقا  111صدق  ۀکلم. درو یبه کار م( عادالنه یداور)

، به نقل از پایگاه انجمن 1: 1911، المللی ادیان توحیدی کنفرانس بینزار، خاخام یونس،  حمامی الله: ک.ن)اند  شده

 (. کلیمیان تهران
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با تأکید بر معیار برابری اصول معیارپردازی در عدالت سیاسی

« دهد یم تیفعل، و به اجتماع خواهد ینوعان خود را م به هم شیگرا و آمده دیپد یدر درون و

 یزینوع استخدام است که به سود احساس غر ک، یآمدن هم گردبنابراین  ؛(212 :  1911طباطبائی، )

همان  که دهد یم، اجتماع را نتیجه طور مشابه موجود است در همه به زهیغر نیچون ا. ردیگ یانجام م

عدل بودن  و اینجا مفهوم خوب« همه با همه تأمین شود های اجیکه احتاست  یاجتماع تعاون»

، اما در این دیدگاه، هر گزارۀ اعتباری بر ادراکی (212: 1911ایی، طباطب)شود  ی، اعتبار میاجتماع

بر آن  های اعتباری مبتنی حقیقی تکیه کرده و بسته به اینکه آن گزارۀ حقیقی ثابت یا متغیر باشد، گزاره

هایی که الزمۀ نوعیت نوع انسان و مقتضای ساختمان  نیز ثابت یا متغیر خواهد شد؛ بنابراین گزاره

 .های ثابت هستند تغییر بوده و از نوع گزاره قابل غیر( 211: همان)وجودی وی هستند، طبیعت 

سیاسی از منظر اسالمی   در این مقاله تالش شده است تا با تأکید بر معیار برابری، معیارهای عدالت

در در عرصه سیاسی از دیدگاه اسالم کدامند؟ و   پرسش اصلی آن است که معیارهای عدالت. رصد شود

راستای این دغدغه، این فرضیه طرح شده است که برای فهم و دستیابی به معیارهای عدالت سیاسی، 

و « فرایند رقابت برای کسب قدرت»، در «پیش از کسب قدرت»گانۀ عدالت  ها را در سه توان آن می

معیارهای جویی کرد که ناظر به هرکدام از مراحل، به ترتیب  ، رصد و پی«پس از کسب قدرت»مرحلۀ 

« ویژه مخالفان و منتقدان کردن حقوق شهروندان به بیشینه»و « ساالری کارآمدی و شایسته»، «برابری»

 .روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی با استناد به منابع روایی و دینی است. معرفی شده است

 تبیین مفاهیم.  

 عدالت سیاسی.  - 

فراهم  افراد در امور سیاسیفعاالنه و آزادانۀ ارکت مشدر فرایند عدالت سیاسی، بسترهای الزم برای 

شدن  حق بیان، حق انتقاد، تشکیل اجتماعات، حق انتخاببرای تحقق های گوناگون  آزادیشود و  می

. آید و شهروندان در اظهار دیدگاه خود، دارای مصونیت سیاسی هستند به وجود می کردن و انتخاب

شدن آن، امور جامعه در پیوند با  ی ارزشی است که با فراگیردر این نوشته، منظور از عدالت سیاس

شود؛ با عدالت  گیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا می قدرت، به تناسب در جای خود قرار می

، فراهم و مسیر جامعه برای رسیدن به «محدودیت قدرت»و « انتخاب شهروندان»سیاسی، بستر 

 .شود گشوده می« حقوق سیاسی»
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 برابری.  - 

که به موجب آن در همه امور  یاسیو س یاست حقوق یاصل»عدالت  برخی بر این باورند که

افراد و  یدر مورد برخ ییرفتار استثنا یرفتار شود، مگر در آنجا که برا کسانی دیبا همه با یاجتماع

مفهومی معموالً « مساوات»(. 01: 1914آشوری، ) «و خاص وجود داشته باشد یکاف لیدالها  گروه

یابیم که  دقت نگریسته شود، درمی چون به. شود آید اما کمتر از آن تعیین مراد می پسندیده به شمار می

ای، ناسنجیده، مساوات و برابری حاکم  تنها دادگری به معنای مساوات نیست، بلکه اگر در جامعه نه

 .شود، به ناعدالتی خواهد انجامید

مساوات در باری در این اندیشه، . ی مطلق پذیرفته نشده استدر اندیشۀ اسالمی، مساوات به معنا

سان که در کالم  آن (.121: اعراف)« ةهُوَ الذی خَلَقَکمْ منْ نَفْسٍ واحدَ»: ی مقبول استحقوق انسان

مَنْ قَتَلَ »برای همگان  اتیح حقو ( 11: اسراء)« آدَمَ  وَ لَقَدْ کرمْنا بَنی»خداوند بر کرامت ذاتی انسان 

الناسُ »: فرماید شود و پیامبر گرامی اسالم می تأکید می( 92: مائده)« فَکأَنما قَتَلَ الناسَ جَمیعاً... فْساًنَ

نیز  یمساوات در حقوق اجتماعکه  همچنان( 911: 4ج  :  1410صدوق، ) «کأَسْنَان الْمُشْط سَوَاءٌ

ند حقوق مسلمان و غیرمسلمان یا البته این امر به معنی تساوی در همۀ حقوق مان. پذیرفته شده است

که تساوی در شرایط متفاوت پذیرفته  سان حقوق زن و مرد نیست که شرایط خاص خود را دارد؛ آن

 .نیست که التزام به آن، ناعدالتی است

 معیار.  -3

، سنجش اسیمق، شود دهیسنج یزیکه با آن چ یآلتدر لغت به معنای وسیله سنجش عیار، « معیار»

« معیار»مراد از (. 921 :  1909عمید، )آمده است  سنجش طال یسنگ محک و ترازو برا، مانهیپ، اندازه

به بیان دیگر، . گیرد سازی قرار می پردازی و شاخص در این مقاله، حلقۀ واسطی است که میان نظریه

شده در  آمدن آن بتوانیم بگوییم آن مفهوم تعریف وجود وجوی آن واقعیتی که با به معیار، یعنی جست

 انواعکه ما را در تشخیص  استای  معیار عدالت، مالک و ضابطه. حیطۀ نظریه، تحقق یافته است

و مصادیق  تعیین های معتبر، روش معرفتی منابع از عادالنه گیری عدالت، بهره موضوع به ناظر مفاهیم

 جامعۀ از را ادلع جامعۀ توان می معیارها کمک به. دهد گذر از فاصلۀ مفهوم به مصداق، یاری می

. استبه اهداف  یکینزد ۀدرج صیشناخت و تشخسنجۀ و  معیار، سازوکار. بازشناخت عادل غیر
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با تأکید بر معیار برابری اصول معیارپردازی در عدالت سیاسی

 .شود می شسنجآن سیاستی، با توجه به  یانبودن هر انتخاب، فعل   بودن یا عادالنه

 پیشینه مسئله و پژوهش.  

به حکمرانی مطلوب و عادالنه، توان در قالب وظایف دولت نسبت  هایی از عدالت سیاسی را می رگه

برای . نبود تبعیض در داوری، برابری در قانون و توزیع عادالنۀ امکانات در تاریخ بشر ردیابی کرد

 بر»: همچنین در انجیل متی آمده است  خورد، مثال، در آیاتی از کتاب مقدس این امر به چشم می

 (.15بند : 5متی، باب )« کنیم اجرا کامل طور به را عدالت که ماست

در زمینه ( 1910)شجاعیان و طاهری . در زمینۀ معیارهای عدالت سیاسی تحقیقاتی انجام شده است

بودن وجود انسان، هر برداشتی از عدالت باید  ساختی معیارهای عدالت سیاسی معتقدند با توجه به دو

معیار توزیع . ر گرفتمعطوف به هر دو ساحت وجودی انسان بوده و دو نوع حقوق برای انسان در نظ

قدرت از دیدگاه این تحقیق، بسته به میزان رشد و تعالی فرد داشته و هر چقدر تعالی فردی بیشتر باشد، 

های میان معیارهای عدالت اجتماعی از  در توضیح شباهت( 1921)قلیچ . سهم او از قدرت بیشتر است

ها  متناسب با استحقاق افراد و بازتوزیع دارایی دیدگاه شهید مطهری و رالز، برابری امکانات اولیه، توزیع

( 1911)زاده و خجسته  جمعه امام. داند را معیارهای مشترک عدالت از دیدگاه این دو اندیشمند می

معیارهای عدالت سیاسی را مشارکت سیاسی برابر، گزینش سیاسی برابر و امنیت سیاسی برای همه 

البالغه، حقوق و معیارهای سیاسی یک  های نهج اساس آموزهمعتقد است بر( 1925)صحرایی . دانند می

مثابه ادای امانت الهی و همچنین توزیع قدرت براساس سه اصل تقوا،  جامعه عبارتند از حکومت به

معتقد است عقل بشر در « اصول عدالت سیاسی»در مقاله ( 1910)حقیقت . مدیریت و بینش سیاسی

شود و ازآنجاکه  شناختی، دچار لغزش می ثیر از محیط و مسائل روانیافتن مصادیق عدالت با توجه به تأ

توان از قاعدۀ مالزمۀ حکم عقل و شرع نیز بهره برد؛ بنابراین  عقل حکمی یقینی در این زمینه ندارد، نمی

( 1912)حسینی . عدالت در نظام سیاست و اقتصاد اسالم، مقتضیِ تفسیری باز در حوزه سیاست است

ت معیارهای عدالت اجتماعی از دیدگاه اسالم ناظر به هر سه مرحله مبدأ، فرایند و نتیجه نیز معتقد اس

در تحقیقات فوق تالشی برای ارائه مبنایی منطقی برای معیارپردازی عدالت انجام نشده است و . است

                                                      
عطا فرما تا قومت را عادالنه  میات دل فه ه بندهب( ایخدا)»: از خداوند آمده است( ع)مانیحضرت سلدعای  در.  

 (.1 هیآ ،9فصل  ،1، ج پادشاهان)« ...مینما یداور
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. ه استدر برخی موارد نیز جایگاه معیار عدالت با راهبرد اجرای عدالت، به جای یکدیگر به کار رفت

ای پس از مبانی  نوآوری این مقاله آن است که در نگرشی فرایندی، معیارهای عدالت سیاسی را مرحله

ای پیش از ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق عدالت معرفی کند و  های عدالت سیاسی و مرحله و مؤلفه

 . ها را جویا شود ناظر به مراحل مختلف قدرت آن

 چهارچوب نظری. 3

 فهوم عدالت و معیارپردازیم. 3- 

دادن هر چیز  عدالت به معنای قرار. در تعابیر دینی برای مفهوم عدالت دو تعریف مشهور وجود دارد

 542: 11ج : 1915کلینی، )حقی به او  و عدالت به معنای دادن حق هر صاحب  در جای مناسب خود

چون . کند برای عدالت نمی تعریف اول عدالت، کمکی به معیارسازی(. 945 : 1921و حکیمی، 

اند، به نحوی همان موضع مناسب برای  پردازی کرده هریک از این مکاتبی که در عدالت نظریه

ها و  به بیان دیگر، شاید تعریف نخست از عدالت بیشتر ناظر به نظریه. اند گرفتن امور را پذیرفته قرار

همۀ مکاتب نظری عدالت، صدق کرده و  های مربوط به عدالت است که در باب معیارپردازی بر تلقی

برای مثال، هنگامی که مکتب . توان از این رهگذر به معیار مشخصی برای عدالت دست یافت نمی

کند، در  گرا حداکثرسازی مطلوبیت و خشنودی برای اکثریت افراد را معیار عدالت معرفی می فایده

ریف اول عدالت مشخص کرده است و به را در تع« اشیا»و « موضع مناسب»ضمنِ نظر خود، حقیقت 

همین ترتیب، مکتب اختیارگرایی نیز موضع مناسب و آنچه را باید در موضع خود قرار گیرد، آزادی 

  .داند حداکثری افراد و دخالت حداقلی دولت می

حقٌ حَقُه معنا شده است، دال مرکزی آن، حقوق  در تعریف دیگری که عدالت به اعطای کل ذی

آید این است که آن حقوق برخاسته از چه چیز هستند و از کجا به  شی که در اینجا برمیاست و پرس

کند  آیند؟ در یک فرض، ممکن است گفته شود همان حقوقی است که شرع مقدس بیان می وجود می

منزله تحقق عدالت است اما باید دانست این مطلب کمکی به معیارسازی برای  و اعطای آن حقوق به

کند، زیرا در این صورت، عدالت یعنی همان اجرای احکام دین و در حقیقت بحث  نه نمیامر عادال

                                                      
 .491االسالم، حکمت  ، ترجمه و تصحیح فیضالبالغه نهج: ک.ر. «موضعه یف ءیوضع الش».  

  .اند، تعقیب کرد ای ارائه داده ظریهرا در همۀ مکاتبی که به شکلی دربارۀ عدالت، ن« موضع مناسب»توانیم  به همین ترتیب می.  
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های دینی است؛ ضمن آنکه جایگاه عقل در فهم عدالت نادیده  از گزاره« گویی همان»از عدالت نوعی 

 .شود انگاشته می

ن در این یکی از مشکالت اساسی در معیارپردازی برای عدالت اجتماعی این است که اگر نتوا

دینی شده و نتوانیم « گرایی متن»سو ممکن است گرفتار  یک عرصه به معیارپردازی صحیحی رسید، از

ورزی  عنوان مصداق عدالت مصادیقی غیر از آنچه را شریعت اسالمی برای احکام معین کرده است، به

شده و اموری را که  گرایی در برداشت از مفهوم عدالت فراهم دیگر امکان نسبی تعیین کنیم و ازسوی

این مسئله دوم همان تهدیدی است . در تضاد با یکدیگر قرار دارند، مصداق عدالت اجتماعی بدانیم

نیز در تعریف عدالت اجتماعی به آن توجه کرده و در مقام تبیین عدالت اجتماعی ( ره)که شهید صدر

  .مدنظر اسالم، سعی در معیارپردازی آن کرده است

که عدالت در اصطالح در سلسله  بر آرای عقالست و این در اینجا حقوقی مبتنیمقصود از حقوق 

کند  به بیان دیگر آنچه عدل است، دین به آن حکم می. ها علل احکام است نه در سلسلۀ معلول

؛ بنابراین حقوقی در این تعریف مد نظر ماست که از تبار مستقالت عقلیه (14 :  1411مطهری، )

 .کنند قال این حقوق را درک میشود و ع محسوب می

 معیارپردازی عدالت سیاسی و مکاتب حقوقی. 3- 

با تمام اهمیتی که عدالت در میان جوامع مختلف داشته و ذهن بسیاری از اندیشمندان اجتماعی و 

ورزی  فالسفه را به خود مشغول ساخته است، در بسیاری موارد، تعیین مصادیق امر عادالنه یا عدالت

اند معیارهایی برای  پردازان عدالت هنوز نتوانسته بیشترِ نظریه. برد ای از ابهام به سر می پرده هنوز در

های لفظی، هرچند  تشخیص فعل عادالنه از غیرعادالنه ارائه دهند و تنها با انجام یک سلسله تعریف

ل خاص با مشکالت اند اما تطبیق آن بر مصادیق یک امر یا فع شدن مفهوم عدالت پرداخته تر به واضح

زیادی همراه است و بحث پیرامون تطبیق یا عدم تطبیق مفهوم عدالت بر یک فعل انسانی، دامنۀ 

 .های متناقض دربارۀ یک پدیده شده است ای دارد و حتی در برخی موارد، موجب قضاوت گسترده

                                                      
 لةالعدا تبنیلم  یمنها مذهبه االقتصاد تکونی یالت، ةیساالسا یضمن المباد ةیعاالجتما لةادرج العدا نیفان االسالم ح.  

 یتال ةینسانالمجتمعات اال یو ال اوکله الر، یبها بشکل مفتوح لکل تفس نادیالعام ولم  یدیبمفهومها التجر ةیعاالجتما

، حمدباقر، مصدر: ک.ر) ةایعن الح مهایومفاه ةیافکارها الحضار ۀ، باختالفینظرتها للعدالۀ االجتماع یتختلف ف

 (.919 :ق1911روت، ی، دارالتعارف، باقتصادنا
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از جمله . دان هایی مطرح کرده اندیشمندان از مکاتب مختلف دربارۀ معیارهای عدالت دیدگاه

اند معیارهایی برای عدالت ارائه دهند، فالسفۀ حقوق هستند که در مکاتب  اندیشمندانی که کوشیده

در میان این . اند معیارهایی برای تشخیص قوانین عادالنه از ناعادالنه ارائه دهند حقوقی کوشیده

طالبی، ) است ، فطرت یا طبیعتنیقوان ۀخاستگاه هممکاتب، مکتب حقوق طبیعی معتقد است 

داند که برگرفته و ناظر  در مقابل، مکتب حقوق پوزیتویستی، قانون عادالنه را قانونی می(. 11 :  1921

گرایی معتقد است اصل عدالت  در میان فیلسوفان اخالق، مکتب فایده. های اجتماعی باشد به واقعیت

کردن خشنودی برای بیشترین  ، بیشینهگرایی سرِ ناسازگاری ندارد بلکه معیار عدالت تنها با فایده نه

گرایی اخالقی هر امری را که به نحوی به امر مطلق و وجدان  مکتب وظیفه. افراد در جامعه است

 .شمرد اخالقی انسان بازگردد، امری عادالنه می

های اخالقی در الهیات مسیحی است، مانند مکتب اشاعره در  مکتب امر الهی که یکی از نحله

های عقالنی و مستقل انسان خارج دانسته و هر  ی، درک عدل و ظلم را از حیطۀ ادراکتمدن اسالم

 (.19: 1929، کنافران)شمرد  آنچه شریعت، مصداق عدل و ظلم معرفی کند، عادالنه یا غیرعادالنه می

نکردنِ دولت در فرایندهای سیاسی و  در مکتب اختیارگرایی، عمده تأکید بر لزوم دخالت

های مشروع افراد جامعه خالصه  جامعه است و یگانه رسالت دولت را در دفاع از آزادیاجتماعی در 

را مطرح کرد و کوشید با   «مثابه انصاف عدالت به»جان رالز نظریه (. 4 :  1114نوزیک، )کنند  می

داوری را  ترسیم موقعیتی فرضی که افراد در پسِ حجاب جهل قرار دارند، اصولی کلی و بدون پیش

 (.14 :  1111 رالز، )ی عدالت استخراج کند برا

کنند و به نوعی به عدالت  را واجد ارزش تلقی می« مطلق برابری»گرایی،  باورمندان مکتب برابری

ها با عنوان  گرایان که از آن تری از برابری دستۀ معتدل. کنند در نگرش سوسیالیستی تمایل پیدا می

های طبیعی  دانند، بلکه برخی تفاوت برابری را واجد ارزش نمیشود، مطلق  تعبیر می« گرایان اولویت»

 .کنند ای محدود توصیه می و فطری را پذیرفته و برابری را صرفاً در حوزه

برخی ارائه معیاری . از منظری دیگر، در معیارپردازی برای عدالت دو دسته نظریه وجود دارد

ها،  توان افعال، رویه این هستند که با داشتن آن می پذیر دانسته و قائل به واحد برای عدالت را امکان

نظر دیگر که از جانب مکتب . قراردادها و سایر شئونات اجتماعی را مورد قضاوت قرار داد

                                                      
1. Justice as Fairness 
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گرایان عنوان شده، این است که ارائه معیار واحد برای عدالت، صحیح نیست و منجر به ایجاد  اجتماع

رو  ها ارتباط دارد؛ ازاین د که آن معیار غیرمستقیم با آنهای دیگری خواهد ش نابرابری در عرصه

 (.211 :  1115میلر و والتزر، )کنند  را مطرح می  «برابری پیچیده»مفهومی با عنوان 

شود و چه بسا  انتخاب معیار واحد، سبب بروز مشکلی در امر معیارپردازی برای عدالت می

اگر مکتبی . معیار روشنی دربارۀ عدالت ارائه نشودهمین مسئله موجب شده است که تاکنون  ندانستن

فلسفی یا اخالقی به ارائه معیار واحدی برای عدالت بپردازد، در تطبیق این معیار بر بسیاری از موارد به 

رو خواهد شد و چه  ها و ظرایف موجود در رفتارهای انسانی و اجتماعی، با مشکل روبه دلیل پیچیدگی

دانیم، فاقد آن معیار باشند و از  موجب شود اموری را که همۀ ما عادالنه میبسا ارائه معیار واحد 

با توجه به همین مهم بود که در این نوشته، معیارهای . شمولیت و جامعیت کافی برخوردار نباشند

های کسب قدرت ارائه شده است و با توجه به جایگاه برابری در عدالت سیاسی  مختلف ناظر به عرصه

 .طور ویژه مورد بررسی قرار گرفته است رابریِ فرصت و برابری همگان در قبال قانون، بهو اهمیت ب

 معیارهای عدالت در عرصه سیاسی. 4

های سیاسی را در آن جای داد، مفهوم قدرت باشد که  توان پدیده ترین مفهومی که می شاید عام

گیرد، به نحوی با قدرت در  هرگونه رفتار سیاسی که در جامعه شکل می. جوهرۀ امر سیاسی است

پیوند است؛ حتی هدایت جامعه و تدبیر امور نظام سیاسی نیز که در اندیشۀ سیاسی اسالم، بر آن 

در این معنا، قدرت شامل همۀ . پذیر نیست شود، بدون قدرت حال نرم یا سخت، امکان تأکید می

 .شود ها و روابط سیاسی در جامعه می تعامل

، مرحلۀ «پیش از کسب قدرت»ای سیاسی و رصد عدالت در آن را به مرحلۀ  توان ظهور پدیده می

ای  گانه ناظر به این مراحل، معیارهای چند. تقسیم کرد« پس از کسب قدرت»و « فرایند کسب قدرت»

 .شود برای عدالت سیاسی پیشنهاد می

 معیار عدالت پیش از کسب قدرت سیاسی. 4- 

ار عدالت سیاسی را در آن رصد کرد، عرصۀ پیش از کسب قدرت توان معی هایی که می یکی از عرصه

ای است که به کسی واگذار  سیاسی است؛ جایی که فرض بر آن است که هنوز قدرت همانند بسته

                                                      
1. Complex Equality 
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تواند شهروندان را از رسیدن به  نشده است و همگان در رسیدن به آن، دارای حق هستند و کسی نمی

ن مرحله، همۀ مسلمانان در جامعۀ اسالمی در جهت برخورداری از رسد در ای به نظر می. آن باز دارد

در این مضمون به . توان معیار برابری را برای این مرحله پیشنهاد کرد این مزیت برابر هستند و لذا می

دلیل اینکه همۀ افراد واجد شرایط، دارای استحقاق برابر برای ورود به مرحله فرایند رقابت هستند، 

. منزله ناعدالتی و نابرابری، مذموم است آمیز و امتیاز دوگانه به رداری تبعیضهرگونه برخو

اند و حقوق یکسان دارند،  کنندگان در جامعۀ اسالمی، همگی به حکم اینکه برابر آفریده شده شرکت

صورت بالقوه حق شرکت در فرایندهای رقابت سیاسی برای کسب قدرت و منصب سیاسی را  به

شود که همگی در  اثبات معیار برابری در این مرحله، از این واقعیت استفاده می در. خواهند داشت

خلقت، برابر و بدون تبعیض هستند؛ در نتیجه همه دارای حقوقی یکسان برای کسب مناصب 

 .ها و تعیین سرنوشت هستند سیاسی، جایگاه

ها را  برابری انسان شود تا در نگاه دینی نیز خلقت اولیه بشر به منشأ واحدی نسبت داده می

ٍیا أَیهَا الناسُ اتقُوا رَبکمُ الذی خَلَقَکمْ منْ نَفْسٍ واحدَ: گوشزد کند وَ خَلَقَ منْها زَوْجَها وَ بَث منْهُما  ة 

 (.11: نساء) رجاالً کثیراً وَ نساءً

گیرد و  در این مرحله، حقوقی که به اصل انسانیت انسان و به تعبیری به نوع انسان تعلق می

توان به عرصۀ سیاسی نیز سرایت داد و  قتضای برابری همگان در امتیازات و امکانات را دارد، میا

 .را مرحلۀ پیش از رقابت سیاسی و کسب قدرت در نظر گرفت« برابری»معیار 

ث بح( 04: آل عمران)« وَ ال یتخذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً منْ دُون اهلل»عالمه طباطبایی ذیل آیه شریفه 

کثرتی که در  ۀمجتمع انسانی با هم»: نویسد ها در حقیقت انسانیت را مطرح کرده و می برابری انسان

ی از یک حقیقت است و آن حقیقت نوع ئجز روی هم، افراد آن و اختالفی که در اشخاص آن هست

ه نهاده و ودیعه تک افراد ب در تکآفرینش، انسان است، بنابراین آنچه از لیاقت و استعداد که دست 

در بین افراد مساوی  نیزحق حیات تا کند  ، اقتضا میاست تقسیم کرده ها انسانطور مساوی در بین  به

احوال افراد و استعدادشان در  چهگر. مندی از آن در یک سطح باشند باشد و همه در بهره

از دیگران آن  توانند از اینجا و آنجا بیشتر آوردن مزایای زندگی مختلف است و بعضی می دست به

حکم  هم به آن عقلکه باید این حق را به او بدهد  نوع انسانیتولی مواهب را به دست آورند، 

برداشت عالمه طباطبایی از . اما به مقداری که استعداد آن افراد درخواست آن را دارد؛ کند می
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است که سبب ایجاد بودن در نوع انسانیت  ها به مقتضای مشترک شناسی قرآنی برابری انسان انسان

حقوقی متناسب با این حقیقت نوعیه برای همه موجوداتی است که دارای این حقیقت هستند 

 (.915: 9ج  :  1914طباطبائی، )

ها و  ها و باال و پایین و بلندی یها و پست معنی عدالت و مساوات این است که باید ناهمواری

آن  لیمحو شود و از بین برود و، ر و ظلم استیا زو ها، عادت ،ها سنت أ آنهایی که منش تبعیض

باید محفوظ ، کار و فعالیت افراد است ،عمل ،استعداد ،لیاقتآن  أکه منش ییها ها و تفاوت اختالف

سطح باشد، برای همه  ها، میدان مسابقه باید هموار باشد، مساوی و هم طور که در مسابقه همان. بماند

تا آنجا که به میدان مسابقه  .باید برای همه بالسویه فراهم شودز نیجور باشد، امکانات اجتماعی  یک

یعنی امکانات اجتماعی مربوط است همه مساوی هستند و باید مساوی باشند اما در مسابقه یک چیز 

دهندگان مربوط  مسابقه به خودِبلکه دیگر هست که مربوط به میدان مسابقه یا شرایط مسابقه نیست، 

 ۀتر و کوشاتر است، یکی سابق تر و با همت است، یکی الغرتر، یکی با عزیمتتر  یکی چابک ؛است

باید به ، ها را نادیده گرفت مسابقه دخالت دارد و نباید آن ۀها در نتیج تمرین بیشتر دارد، این تفاوت

 (.129 :  1921مطهری، )« آید ها است که تقدم و تأخر پیش می این ۀها احترام گذاشت و در نتیج آن

 معیار عدالت در فرایند کسب قدرت. 4- 

در این مرحله همۀ آنان که صالحیت و شایستگی . مرحلۀ دوم، عرصۀ کارزار و رقابت سیاسی است

طبیعی است در این . شوند و تمایل دارند، وارد عرصۀ رقابت برای کسب قدرت و امتیاز سیاسی می

تر  ای عملیاتی و کاربردی تر و برنامه یدهتر، سنج مرحله، هرکه تالش بیشتری کند و تکاپویی منسجم

پس در این فرایند که در حین رقابت سیاسی انجام . داشته باشد، مورد اقبال جامعه قرار خواهد گرفت

ای  های سیاسی باید به شیوه در این مرحله، رقابت. شود مطرح می« کارآمدی»پذیرد، معیار  می

های باال در فرایند رقابت سیاسی  رین افراد بتوانند حائز رتبهیافته باشد که کارآمدت شده و سازمان تنظیم

های اجتماعی و سیاسی با نوعی کمبود منابع  تردید جامعه در کسب مناصب و جایگاه بی. شوند

. های موجود هستند روست و افرادی که خواهان تصرف مناصب هستند، معموالً بیش از جایگاه روبه

ها و مناصب شایسته دست  باید تضمین کند کارآمدترین افراد به رتبهفرایند عادالنه در این مرحله 

توانیم از عدالت سیاسی در این مرحله صحبت کنیم که سازوکارها و  بنابراین هنگامی می. یابند

آمدنِ شایستگان و کارآمدان فراهم شده باشد؛ بنابراین عدالت  کار بسترهای الزم و کافی برای روی
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، از کنند عطا میمنصب گرفته و  ی، جایگاهستگیکه بدون شا ینو مسئوال رانیمد فرایندی اقتضا دارد

در روایتی، انتصاب و انتخاب بدون معیار ( ص)رسول خدا. فرایند سیاسی کنار گذاشته شوند

 :شایستگی و بدون توجه به کارآمدی را خیانت در حق خدا و رسولش دانسته است

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

در میان چند مسلمان یک نفرشان را رییس قرار  سهرک»: فَقَد خانَ اهللَ وَ رَسولَه وَ جَمیعَ المُسلمینَ

وجود ش ا تر به کتاب خدا و سنت نبی تر و عالم دهد و بداند در میان آن چند نفر کسی بهتر و الیق

 (.415: 1ج  :  1929طبری، )« خیانت کرده است ان، به خدا و رسولش و همه مسلماندارد

 :نقل شده است( ص)رسول خدااز   در روایت دیگری

أفضل ممن استعمل فقد غش اهلل و  ةأنفس علم أن فی العشر ةأیما رجل استعمل رجال علی عشر

ها  هر کس مردی را بر ده تن ریاست دهد و بداند میان آن»: المسلمین عةغش رسوله و غش جما

« پس با خدا و رسول خدا و جماعت مسلمین تقلب کرده است ،کسی هست که از او برتر است

 (.11 :  1411متقی هندی، )

شود و جامعۀ سیاسی را به عدالت نزدیک  توجه به این مراحل و امور مهم آنگاه عملیاتی می

 .ساالری و کارآمدی در نظر گرفته شود و مبنای عمل باشد که معیار شایستهکند  می

 معیار عدالت پس از کسب قدرت سیاسی. 3-4

طبیعی . این مرحله زمانی است که رقابت سیاسی در فرایندی سنجیده و اخالقی به پایان رسیده باشد

یابد تا قدرت و  رقابت، توان میاست که خطیرترین مرتبۀ اجرای عدالت، همین مرحله است زیرا برندۀ 

ها سوءاستفاده کرده و از مسیر عدالت  ثروت فراوانی را در اختیار گیرد که هر آینه ممکن است از آن

رو در این مرحله و پس از  عدالتی قرار گیرد؛ ازاین دور افتد و طیف و جریان بازندۀ رقابت، مورد بی

شود و این معیار بیشتر  مطرح می« نۀ حقوق سیاسیرعایت بیشی»تخصیص امتیازها و مناصب، معیار 

                                                      
من تولّی شیئا : أنّه قال( آله  اهلل علیه و صلّی)بی عن الن: شود در این زمینه به روایتی دیگر در منابع روایی اشاره می.  

: من امور المسلمین فولّی رجال شیئا من أمورهم و هو یعلم مکان رجل هو أعلم منه فقد خان اللّه و رسوله و المؤمنین

 نشایمتصدی کاری از مسلمانان باشد و مردی را بر یکی از کارها  هرکه: که فرمود( ص)کنند از پیغمبر روایت»

مؤمنان  ۀو هم( ص)خدا و رسول خداه تر است، البته که خیانت کرده ب که از او عالم را بگمارد و بداند جای مردی

 (.229: 2  ج، الفوائد کنز)
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های معارض  های دینی و حتی گروه شامل رعایت حقوق اقلیت سیاسی، مخالفان، منتقدان، اقلیت

آورد، نوبت به  ساالری را نیز می براساس معیار کارآمدی و کارایی که به همراه خود شایسته. شود می

رسد، زیرا فرض بر آن است  های دیگران می مندی دن بهرهکر کردن براساس حفظ حقوق و بیشینه عمل

 .که تا این مرحله، عملکرد جامعه براساس معیارهای پیشین یعنی برابری و کارآمدی، عادالنه بوده است

رسد که کارکرد تخصیص مناصب  حال نوبت به مرحلۀ اصلی که همانا استیفای حقوق باشد، می

( ص)توان به مفاد عهدنامه رسول اکرم وجود چنین معیاری، می از جمله مستندات. یا امتیازات است

سری  های ابتدایی حکومت ایشان، پیامبر یک در عهدنامۀ مدینه در سال. با یهودیان مدینه اشاره کرد

نامه  از جمله بندهای این توافق. حقوق سیاسی را برای این اقلیت در حکومت خود در نظر گرفتند

حتی پیامبر، ایشان را جزئی از امت اسالمی به . عرّض به یهودیان را نداردکس حق ت این بود که هیچ

شمار آورد و برایشان حقوقی چون انجام فرائض و عبادت به روش شریعت خود، داشتن مسکن و 

ن مَ»: در این زمینه توجه به عبارت. های جمعی، امنیت وغیره را در نظر گرفتند آزادی انجام عبادت

منظور از این . در صحیفۀ مدینه حائز اهمیت است( 411 : 2 ج: 1912طبری، ) «محق بهتبعهم و لَ

این  ؛ با این وصف در دمدینه بودناجتماعی ـ که طرف دوم قرارداد سیاسی است یهودیان جمله، 

جامعه سیاسی »مفهوم عقیدتی آن نیست بلکه مرادف اصطالح صرف « امت» ۀمقصود از واژمنشور، 

بدین معنا یهودیان را واجد حقوقی دانسته است که برای ( ص)کرم اسالمت و نبی ماس« دواح

در برخورد با مردم ( ع)سان که علی آن. مسلمانان نیز وجود دارد؛ هرچند با آن حضرت مخالف بودند

کند که مردم در جامعۀ تحت امر تو یا برادر دینی تو هستند یا همانند تو  به مالک اشتر گوشزد می

، (59 :  1911االسالم،  فیض)« إما أَخٌ لَک فی الدین وَ إما نَظیرٌ لَک فی الْخَلْق: مْ صنْفَانفَإنهُ»آفرینش 

 .پس با هر دو گروه باید به انصاف و عدل رفتار کرد

 گانۀ کسب مزیت قدرت معیارهای عدالت سیاسی در مراحل سه.  جدول شماره 

 معیارهای عدالت مراحل کسب قدرت

 ابریبر پیش از کسب قدرت

 ساالری کارآمدی و شایسته حین انجام رقابت سیاسی برای کسب قدرت

 ویژه منتقدان و مخالفان رعایت حداکثر حقوق شهروندان به پس از کسب قدرت

 های تحقیق یافته: منبع
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 رصد برابری در عدالت سیاسی. 5

 رها ب انسان ،اسالم از نظر. است ضیاصل مساوات و نفی تبع، اسالمیاندیشۀ از اصول و ارکان  یکی

و چون نیک  اند نشده دهیگونه آفر چند اینظر دو گونه  نیمردم از ا و حسب گوهر و ذات برابرند

بر اینکه  توان نوعی از برابری را رصد کرد، یعنی عالوه بنگریم، در هر سه مرحله از مراحل فوق، می

د، در مراحل دوم و سوم نیز ورزی در مرحلۀ پیش از کسب قدرت معرفی ش برابری، معیار عدالت

برای مثال، در مرحله حین کسب قدرت نیز هرگاه دو . نوعی برابری متناسب با آن مرحله وجود دارد

همچنین در . نفر دارای کارآمدی یکسان باشند، حقوقی مساوی برای کسب قدرت خواهند داشت

طور برابر و  تند، باید بهها یکسان هس مرحله سوم، بیشینۀ حقوق برای افرادی که از تمامی جهت

های  با توجه به اهمیت و شمولیت این معیار، در ادامه به بررسی برخی از ساحت. یکسان تأمین شود

 .پردازیم معیار برابری می

 حذف بسترهای نابرابری. 5- 

، برآمده از عدالت اجتماعی، باید توجه کنیم «افراد برابر»برای « فرصت برابر»برای فهم بهتر 

که این  شود منبع ناشی می چهار های نابرابری اجتماعی از زمینه». گیرد ها از کجا سرچشمه می ابرینابر

 :عبارت است ازها  آن یافتنی نیست و زوال  منابع بدون ارادۀ انسان

داشته  آن زمان، شکافی وجود در منابع موجود بین تقاضای مردم با تمامی اعصار در:  قدرت منابع. 1

 ؛ داشت خواهد شک رقابت وجود دهد؛ بنابراین بی نمی همگان را کفاف نیاز و

 ؛ است ناپذیری انسان ناظر قناعت طلبی و عامل روانی که بر حس زیادت. 2

شود، مانندِ  مربوط می به چگونگی توزیع بر حسب قوانین موجود که قانونی عامل اجتماعی ـ. 9

 جامعه شود؛ در نابرابر جوامع مختلف که ممکن است سبب تولید قانون ارث در

شود ها  آن هم ممکن است سبب ایجاد خود و شود می ها نابرابری که گاه پاسدار قدرت سیاسی. 4

 (.21 :  1910بشیریه، )

ای جز آن نیست که دستورها  طبیعی است اگر بخواهیم این عوامل نابرابری را از جامعه برداریم، چاره

های برابر را در اختیار  عرصۀ فردی و جمعی بتواند فرصتو قوانینی در جامعه حاکم شود که در 

هایی چون  رو در اندیشه و سنت دینی، بسترهای نابرابری حذف شده و بر مالک همه قرار دهد؛ ازاین
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مکه، باز مالک برتری را تقوی اعالم کرد تح پس از ف( ص)پیامبر گرامی اسالم. شود تقوا تأکید می

در همین روز بود که این آیۀ قرآن کریم را در برابر طعنه و کنایۀ کفار (. 942: 10ج ، 1904، قرطبی)

 :قریش به اذان بالل حبشی در کعبه بار دیگر یادآور شد

ای مردم، بترسید از خدایی که (: 1: نساء) ةیا أَیهَا الناسُ اتقُوا رَبکمُ الذی خَلَقَکمْ منْ نَفْسٍ واحدَ

 .شما را از یک نفس آفریده است

یادآور شد که ( ع)خطاب به علی( ص)ها به واسطۀ اسالم، پیامبر ه به دگرگونی ارزشبا توج

خداوند به واسطۀ اسالم، نخوت و تکبر جاهلی و فخرفروشی به نیاکان را از میان برد؛ آگاه باشید که 

؛ صدوق)هاست  تقواترین آن مردم همه از آدمند و آدم از خاک بود و برترین مردم نزد خداوند با

ای را بین یارانش با امتیاز  بنده خداوند دوست نداردهمچنین تأکید داشت (. 909: 4 ج؛ 1410

 (.211: 1909قمی، ) مخصوص ببیند

دارد که او به واسطۀ قرآن، قانون برابر را برای جامعه  اشاره( ص)حضرت محمد دربارۀ( ع)علی

طبقاتی را لغو کرد و مسلمانان را در  او موهومات. به ارمغان آورد تا بسترهای ناعدالتی از میان رود

سر که از میراث دیگران  مساوی و برابر قرار داد، توانگران خیره مقابل قانون مقدس قرآن، بدون استثنا

توانستند از  فروختند، نمی آقایی می  دست و زحمتکش سیم و زر اندوخته بودند و بر کارگران تهی

 (.222 :  1911االسالم،  فیض)خویش استفاده کنند  نامیمونموقعیت 

 نفی امتیازها در راستای فرصت برابر. 5- 

ها بر دیگری برتری ندارد  یک از انسان فرض وجود دارد که هیچ های برابر، این پیش در معیار فرصت

هایی  بودن، برابرند و لذا در حقوق انسانی برابر؛ هرچند در جامعۀ اسالمی تفاوت و همه در انسان

و  ینژاد هایازیامتها،  همۀ فخرفروشی اسالم. مسلمان وجود دارد مان و غیرمیان حقوق مسل

یا أَیهَا الناسُ إنا : در قرآن کریم اعالم کرده استصراحت  کرده و به یرا نف یاجتماع یها ییجو یبرتر

 (.19 : حجرات) مْ عنْدَ اهلل أَتْقَاکمْخَلَقْنَاکمْ منْ ذَکرٍ وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لتَعَارَفُوا إن أَکرَمَک

در عرصۀ اجتماعی، اسالم مطرح نیست؛ ها و شهروندان، ایمان یا  احقاق حقوق انسانپس در 

تواند  فرمانروای مسلمان نمی. شود؛ حال مسلمان باشد یا کافر حقوق انسانها به رسمیت شناخته می

اش بازدارد، بلکه او نیز  شده  شناخته  اجتماعیِ کسی را به جرم آنکه مسلمان نیست، از حقوق سیاسی ـ
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کردن  بودن و بر پایۀ قرارداد ذمه، باید به حقوق خود دست یابد و کسی حق پایمال براساس مبنای انسان

این نکته الزم است که افراد پس از گروش به اسالم، از نظر فقهی دارای حقوق  دریافتن. ها را ندارد آن

رای تشویق مسلمانان و ترغیب دیگران برای گرایش به اسالم، قابل بررسی است؛ شوند که ب ای می ویژه

 .سان که فردی که بر کفر خود باقی بماند، حق والیت بر جامعۀ اسالمی را نخواهد یافت آن

کند حتی اگر در میان  تأکید می( ص)همه، در راستای نفی امتیازها، خداوند به پیامبر اسالم این با

سَماعُونَ للْکذب : کند، دادگرانه باشد خورند، حکم می آنان که بسیار مال حرام می گویان و دروغ

أَکالُونَ للسحْت فَإنْ جَاءُوک فَاحْکمْ بَینَهُمْ أَوْ أَعْرضْ عَنْهُمْ وَإنْ تُعْرضْ عَنْهُمْ فَلَنْ یضُروک شَیئًا وَإنْ 

 (.11 :  مائده)حَکمْتَ فَاحْکمْ بَینَهُمْ بالْقسْط 

أَنْفُسکمْ   یا أَیهَا الذینَ آمَنُوا کونُوا قَوامینَ بالْقسْط شُهَداءَ هلل وَ لَوْ عَلی: فرماید ن خداوند میهمچنی

 (.195 : نساء)  أَو الْوالدَین وَ الْأَقْرَبین

کند و در این حق، همه نزد خداوند از مؤمن و غیرمؤمن، خویشان  این عدالت، حق همه را ادا می

برای آن « شهداء هلل»اینکه فرمود . و دشمنان، بینوایان و ثروتمندان مساوی هستند و دیگران، دوستان

ورزی، تعامل مستقیم با خداوند است نه برای مصلحت یک فرد یا جماعت یا  است که عدالت

گروهی خاص، بلکه تنها برای شهادت و گواهی خداوند و معاملۀ با اوست؛ امری که به دور از 

مطلق است ، عدل نیا»(. 110 : 2 ج  :  1412سید قطب، )مصلحت و اعتبار است هرگونه میل، هوس، 

و  دهد ینم ریید آن را تغیواف یو دشمن یدوستچ یه، شود یآن با حب و بغض کج نمی که ترازو

از آن  یهمگ یاسالم یها و افراد ملت ردیگ یها قرار نم آن یافراد و دشمنی شاوندیتحت تأثیر خو

 یها که ملت چنان ؛شود ینمآنان  نیب ییجدا سبب یحسب و نسب و مال و مقام چیو ه برند یبهره م

 چیاست که ه یروش، باشد و عدالت یآنان و مسلمانان دشمن نیگرچه ب ؛برند یاز آن بهره م گرید

 (.102 :  1911سید قطب، ) «است دهیآن نرس یتاکنون به پا یالملل و بین یقانون داخل

ها  ها پس از برابری در آفرینش، در استعدادها، توانمندی آن است که انسان باره این بحث کلیدی در

ها نیز عادالنه است؛ برای نمونه،  ها و اختالف از نظرگاه اسالمی، آن تفاوت. و باورها دارای تفاوتند

به بیانی دیگر، در . از این دست است ها، دیه ذمی و مسلمان و تفاوت حقوق زن حقوق اقلیتبحث 

شته باشند، با توجه به شرایط و حقوق و تکالیف برابر داها بیش از آنکه  گرش، انساناین ن

نقل شده است که  «حفص بن غیاث»در روایتی از . دارند حقوق و تکالیف عادالنهها  توانمندی
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 :فرمودند یشانالمال پرسیدند، ا م بیتتقسی دربارۀ( ع)شنیدم از امام صادق، گوید می

هُمْ أَبْنَاءُ الْإسْلَام أُسَوی بَینَهُمْ فی الْعَطَاء وَ فَضَائلُهُمْ بَینَهُمْ وَ بَینَ اهلل أُجْملُهُمْ کبَنی رَجُلٍ  أَهْلُ الْإسْلَام

وَاحدٍ لَا نُفَضلُ أَحَداً منْهُمْ لفَضْله وَ صَلَاحه فی الْمیرَاث عَلَی آخَرَ ضَعیفٍ مَنْقُوصٍ وَ قَالَ هَذَا هُوَ فعْلُ 

: ص فی بَدْو أَمْره وَ قَدْ قَالَ غَیرُنَا أُقَدمُهُمْ فی الْعَطَاء بمَا قَدْ فَضلَهُمُ اهللُ بسَوَابقهمْ فی الْإسْلَامرَسُول اهلل 

 ازاتیامت. دانم یالمال، من برابرشان م تیدر امکانات بشوند،  یاهل اسالم، فرزندان آن محسوب م»

و  لتینفر که فض کیهمانند فرزندان  رو ؛ ازاینشود یها و خدا محاسبه م آن نیآنان ب یمعنو

ز یمسلمانان ن)شود،  ینم ،و ناقص است فیکه ضع یگریبر د یکیبردن  ارث یسبب فزونت، یصالح

ما  ریغ) گرانید یول کرد یرفتار م نیدر آغاز اسالم، چن( ص)امبریپ: فرموددر ادامه . (هستند نیچن نیا

« میبخش یم ازیالمال امت بیت یدر اسالم، از نظر عطا شتریب ۀرا براساس سابق یما برخ: گفتند( تیاهل ب

 (.110 :  15 ج :  1911؛ حر عاملی، 140 : 4 ج  :  1904طوسی، )

ها را به تساوی در اختیار همۀ شهروندان  ای است که شرایط و فرصت بنابراین عدالت به گونه

هایی  و اختالف ها ناهمواریاره این امر به معنای تساوی در همۀ سطوح نیست که همو. دهد قرار می

ها ناعادالنه خواهد بود و امور آنگاه عادالنه خواهد بود  در جامعه وجود دارد که گاه پایبندنبودن به آن

 .که تساوی در شرایط مساوی و اختالف در شرایط متفاوت، لحاظ شود

 فرصت مساوی در داوری برابر. 3-5

تساوی و برخورداری همگان از فرصت داوری عادالنه ها،  های برابری فرصت یکی دیگر از جلوه

خداوند . اند در آیاتی از قرآن کریم، انبیای الهی و مردم به قضاوت عادالنه دعوت شده. است

 عَنْ فَیضلَکیا دَاوُودُ إنَا جَعَلْنَاک خَلیفَۀً فی الْأَرْض فَاحْکمْ بَینَ النَاس بالْحَق وَلَا تَتَبع الْهَوَی : فرماید می

حق داوری کن و زنهار از  ما تو را در زمین خلیفه گردانیدیم، پس در میان مردم به! ای داود :  بیل اللَهسَ

 (.20 :  ص)کند  هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در می

آنکه برخی  کند؛ بی امر می« ناس»را به دادگستری در میان همۀ ( ع)در این آیه، خداوند داود پیامبر

إذَا حَکمْتُمْ بَینَ الناس أَنْ : شود ای دیگر این معنا تأکید می در آیه. ران امتیازی داشته باشندبر دیگ

 (.52 :  نساء) تَحْکمُوا بالْعَدْل

همچنین در کالم الهی آمده است هر امتی، رسولی داشته و هدفش آن بوده است تا میان همۀ آنان 
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ٍوَلکل : امبر ایمان آورده باشند یا نهبه عدل و برابری، قضاوت کند، خواه به آن پی مة 
ُ
رَسُولٌ فَإذَا جَاءَ  أ

شان به  رای هر امتی رسولی است؛ هنگامی که رسولب: رَسُولُهُمْ قُضی بَینَهُمْ بالْقسْط وَهُمْ لَا یظْلَمُونَ

 .(41 :  یونس) ها نخواهد شد شود؛ و ستمی به آن ها داوری می عدالت در میان آنه سوی آنان بیاید، ب

تواند معنایی ملموس پیدا کند؛ یعنی قانون و  برابری فرصت و مساوات دربارۀ قانون نیز می

گذاران و مجریان آن، افراد را به یک چشم نگاه کنند و میان افراد تبعیض قائل نشوند بلکه  قانون

به پیامبر صراحت خطاب  خداوند در کالم خویش به. ها را رعایت کنند حقوق مردم و معیار استحقاق

إنا أَنزَلْنَا إلَیک الْکتَابَ بالْحَق لتَحْکمَ بَینَ الناس بمَا أَرَاک : فرماید دربارۀ داوری منصفانه می( ص)اسالم

 یمردم به موجب آنچه خدا به تو آموخته داور انیتا م میحق بر تو نازل کرد کتاب را به نیما ا: اهللُ

 .(115 :  اءنس) مباش انتکارانیو زنهار جانبدار خ یکن

اند که مبنای رفتار و داوری برابر  ، در کنار یکدیگر بیان شده«حق»عنوان مظهر قانون و  به« کتاب»

شوند و بر حکم حق و عدل  گیرد؛ همۀ مردم در اینجا مطرح می قرار می« ناس»و قانونمند در میان 

وی هستند، قانون باید دربارۀ افرادی که از نظر خلقت در شرایط مسا. شود برای همۀ افراد، تأکید می

ها به مساوات رفتار کند اما افرادی که خودشان در شرایط مساوی نیستند، قانون هم نباید دربارۀ  آن

 (.914 :  1921مطهری، )ها رفتار کند  ها مساوی رفتار کند؛ بلکه باید مطابق شرایط خودشان با آن آن

 گیری نتیجه. 6

های  های مختلفی که در زمینۀ معیارهای عدالت و عرصه به مکاتب و نظریه ای گذرا در این تحقیق با اشاره

مختلف آن ارائه شده است، به معیارهای عدالت سیاسی و مسائل و مشکالت معیارپردازی در زمینۀ 

مشکل یا مسئله اساسی که سبب شده است کمتر به مفهوم عدالت جامۀ عمل . عدالت پرداخته شد

آنچه این نوشته . ورزی یا افعال عادالنه است نکردنِ معیارهایی برای عدالت معرفیپوشانده شود، ناشی از 

در راستای این امر، . وجوی آن بود، ارائه معیارهای عدالت از منظر اندیشۀ سیاسی اسالم بود در جست

درت، ورزی در مرحلۀ پیش از کسب ق تأکید شد که با توجه به حقوق اساسی و اولیۀ انسانی، معیار عدالت

رعایت بیشینۀ حقوق »و پس از کسب قدرت، « ساالری شایسته»و « کارآمدی»و به هنگام رقابت، « برابری»

توان معیارهای تحقق عدالت در جامعه  ها می خواهد بود و با آن« ویژه منتقدان و مخالفان شهروندان به

 . آورد سیاسی و میزانی برای تشخیص امر سیاسی عادالنه از ناعادالنه را به کف

عنوان یکی از مراحل عمدۀ  گانه را در برگزاری انتخابات به توان این مراحل سه برای مثال، می
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پیش از برگزاری انتخابات در یک جامعه ورود افراد در فرایند انتخابات، . عمل سیاسی تطبیق کرد

احراز مناصب زمانی متضمن عدالت است که همه افراد واجد شرایط بتوانند به نحو برابر نامزد 

های  مشی ها و خط گوید، رویه سیاسی شوند؛ بنابراین معیار عدالت پیش از فرایند انتخابات به ما می

ای برای جامعه فراهم آید که همۀ افرادی که واجد شرایط شرکت در  برگزاری انتخابات باید به گونه

 .اشندانتخابات هستند، حق برابر برای شرکت در این فرایند سیاسی داشته ب

دهندگان براساس کارآمدی  در حین فرایند انتخابات نیز معیار کارآمدی متضمن این است که رأی

افراد، قضاوت کرده و افراد صالح و شایسته را انتخاب کنند؛ بنابراین معیار کارآمدی برای تحقق 

آمدی، ضمانت دهندگان را نیز با رعایت کار عدالت در این مرحله، تکلیف رفتار عادالنه توسط رأی

شوندگان و نامزدها را  شده از سوی انتخاب مند و حساب کند؛ آن گونه که همین معیار، تالش نظام می

اند باید  پس از اتمام رقابت سیاسی، کسانی که موفق به کسب جایگاه سیاسی شده. کند نیز تضمین می

حقوق شهروندی را برای براساس معیار عدالت، حقوق دیگران را رعایت کرده و بتوانند حداکثر 

کردن حقوق سایرین  سایرین به رسمیت شناخته و از مزایای آن منصب سیاسی در جهت بیشینه

 .های دینی و سیاسی استفاده کنند ویژه بازندگان عرصۀ انتخابات، مخالفان، منتقدان و اقلیت به

های سیاسی برای جامعه  ها و تصمیم آور برابری در عین تناسب و تعادل در برنامه عدالت، ارمغان

یابد و  یعنی هر کس به میزانی که شایستگی دارد، به حقوق سیاسی خود دست می« تناسب»است، 

. پایه ای به دور از افراط و تفریط و احساسات بی ، یعنی جامعه«عدالت»، با توجه به اصل لغت «تعادل»

: بقره)« وسط ةام»گیرد و به  یای، رفتاری عقالیی و سنجیده در پیش م این چنین سیاست و جامعه

 .ستاید کند و جامعۀ اسالمی را به آن وصف، می شود که قرآن کریم از آن یاد می نزدیک می( 149

شوندگان رصد  کنندگان و حکومت توان در حکومت ساحتی دیگر از معیارهای عدالت سیاسی را می

ه آنان شایستگی را در انتخاب کارگزاران برای نمون. کرد؛ گاه مجری هرکدام از معیارها شهروندان هستند

کنندگان و  رسانند؛ گاه ـ و البته اغلب ـ حکومت کنند و به تحقق عدالت سیاسی یاری می لحاظ می

رو  فرمانروایان وظیفه دارند برای برابری یا تأمین حقوق همۀ شهروندان و منتقدان، انجام وظیفه کنند؛ ازاین

 .فه دارند برای تحقق عدالت سیاسی تالش کنندهمۀ افراد در جامعۀ اسالمی وظی

گری،  نکتۀ دیگر در عدالت سیاسی و برابری، برابری شهروندان در مشارکت سیاسی، انتخاب

که در این عرصه باید امتیازهای اولی در  شدگی و تساوی همگان در قبال قانون است؛ چنان انتخاب

 .آزادی او نیز در نظر گرفته شود روابط اجتماعی مانند کرامت انسان، عزت و شخصیت و
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