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 مقدمھ

پرسشی است کھ از زبان سقراط در کتاب جمھور افالطون مطرح » عدالت چیست؟«
می شود و پس از توضیحات فراوان سرانجام در جلد چھارم کتاب بھ این تعریف می رسد کھ 

 ).، الحیات1393راغفر،». (عدالت عبارت است از اینکھ ھرکس کارخود را انجام دھد«

از رنسانس در اروپا با برداشتی کھ در اندیشھ متفکران این دوران بوجود آمد مفھوم  بعد
ماکیاولی ارتباط . عدالت نیز دگرگون شد، شاید بتوان بیشترین نقش را بھ ماکیاولی و ھابز داد

. میان سیاست با عدالت را بھ معنای چیزی کھ خارج از حاکمیت بشر قراردارد کامال نفی کرد
ھای مردم در اجرای بھ نظر ھابز نیز عدالت را باید ھمان عادت). 148:1373راوس،لئو اشت(

عدالت، رفتارکردن برحسب ضوابط مستقل از اراده ی . ھا دانستقراردادھا و وفای بھ پیمان
بشری نیست و ھیچ یک از اصول مادی عدالت دیگر اعتباری ذاتی ندارند و ھمھ ی تکالیف 

درمیان اندیشمندان قرن بیستم جان رالز ). 207:1373لئو اشتراوس،(تندزاییده توافق دو طرف ھس
تدوین نظریھ عدالت برپایھ آموزه . بھ لحاظ توجھ بھ فلسفھ ی سیاسی دارای جایگاه ویژه ای است

درنظریھ عدالت رالز، نظریات اخالقی و . ھای لیبرالی توسط جان رالز عمق و جامعیت پیداکرد
بحث شده اند و برای شرح آن ھا از علومی مانند اقتصاد و روانشناسی  سیاسی در ارتباط با ھم
 . نیز استفاده شده است

ھای اسالمی نیز یکی از مھم ترین مشخصھ ھای ادیان توحیدی تاکید از جایگاه آموزه
در پاسخ بھ شخصی کھ از ) ع(حضرت علی . جدی آن بر مسالھ عدالت و برپایی عدل می باشد

عدالت برتر است یا بخشش؟ می فرمایند با برقراری عدالت ھرچیزی سرجای ایشان سوال کرد 
درمیان اندیشمندان معاصر، شھید . خود قرار می گیرد و در این صورت نیازی بھ بخشش نیست

بھشتی بھ عنوان یکی ازصاحب نظران انقالب اسالمی یکی از ارکان اندیشھ خودر را تاکید بر 
و نیز یکی از ارکان ) ٩٠-95:1385خبر،(ماعی قرار می دھداصل عدالت و بویژه عدالت اجت

ضرورت این نوشتار از این جھت حائزاھمیت بھ . حکومت دینی را برقراری عدالت می داند
نوعی اتفاق نظر در بین متفکران علوم انسانی و اجتماعی بوجود  21نظر می رسد کھ در قرن 

زیرا در اثر انقالب ھایی . انتقال پیدا کرده است آمده کھ مسالھ علوم اجتماعی از آزادی بھ عدالت
ظاھر کرده، جھان بھ شکلی بی  20کھ دستاوردھای خود را بھ طور فزاینده از ربع آخر قرن

بھ عنوان . سابقھ با نابرابری ھا چھ در درون کشورھا و چھ در بین کشورھا روبھ رو بوده است
مجموع ارزش  2009ح می کند کھ در سال تصری» ابرطبقھ«در اثر خود » دیوید راتکاف«مثال

خالص دارایی ھای حدود ھزار نفر از ثروتمند ترین مردم جھان، تقریبا دو برابر ارزش دارایی 
 ).، شرق1384مومنی،. (میلیارد نفر از فقیرترین ھمنوعان ما در مقیاس جھانی است 5/2ھای 

 

 نظریھ عدالت جان رالز

ترین و مھم ترین نظریھ ھای مربوط بھ عدالت نظریھ عدالت جان رالز یکی از جدی 
در عقالنیت لیبرال است کھ بر مبنای فلسفھ اخالق کانت و با تکیھ بر مفھوم حق در برابر خیر 

رالز با ارائھ چنین نظریھ ای در تالش است تا ثابت کند کھ لیبرالیسم با عدالت . شکل می گیرد
ز ویژگی ھای نظریھ عدالت رالز این است کھ یکی ا). 749:1373بلوم،(اجتماعی سازگاری دارد
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الز خود دراین باره چنین ). 366:1377ایچ،.( این نظریھ ازجملھ نظریات قرارداد اجتماعی است
ھدف من ارائھ برداشتی از عدالت است کھ تئوری آشنای قرارداد اجتماعی را، کھ الک :می گوید

عمیم می دھد و بھ سطح باالتری از انتزاع و روسو و کانت در اظھارتشان بھ آن پرداختھ اند، ت
رالز از بین پارادایم ھای مختلف فکری، فلسفھ اخالق کانت را بھ ). 132:1376توسلی،(می برد

عنوان مبحثی قابل توجھ برای احیای اصولی لیبرالیسم انتخاب کرده و از عناصرکانتی مانند 
یمت خود را نقد مکتب فایده گرایی قرار آزادی انسان و عامل اخالقی، استفاده نموده و نقطھ عز

فایده گرایان بر این باور بودند کھ انسان ھا ھمیشھ می کوشند تا لذت خود را بھ . داده است
می » خیر«عدالت در دیدگاه فایده گرایان بر محور. حداکثر و رنج خود را بھ حداقل برسانند

رایان عدالت مکانیستی محسوب می از دید فایده گ. کمتر توجھ می شود»حق«چرخد و بھ مفھوم
نظام توزیع «شود کھ لذت جویی افراد را کنترل نموده و نابرابری در سطح اجتماع را بر اساس 

از این رو فایده گرایان حصول منفعت را غایت عدالت می . تعدیل می نماید»خیرات
 ).48:1382نصیری،(دانند

ی نیست، بلکھ حقایقی اخالقی وجود بھ نظر رالز اعمال انسان تنھا ناشی از منفعت طلب
من مانند کانت معتقدم کھ انسان ھا : رالز می گوید. دارند کھ آن ھا معیار عمل عادالنھ است

منفعت (یکسری حقوق طبیعی دارند کھ باید آن ھا را تامین کنند و نمی توان خیرھای اجتماعی
رایط آزاد و برابر قرار گیرند آن را بر آن حقوق طبیعی مقدم داشت و اگر انسان ھا در ش) افراد

ھا بر سر اصولی توافق خواھند کردکھ حقوق طبیعی آن ھا را تامین خواھد 
 ).84:1376رالز،(کرد

یا فایده مھم ترین مفھومی است کھ گسترش آن اصل انصاف را در » خیر«بھ نظر رالز 
چون . ق جایگزین می کندجامعھ از بین می برد و او برای جلوگیری از این اتفاق ، خیر را با ح

انگیزه عمل عادالنھ در اندیشھ . بھ نظر او عمل عادالنھ فی نفسھ فضیلت دارد و ابزارگونھ نیست
» آزادی«بنابراین در چنین وضعیتی رالز میان .رالز نھ سود و فایده بلکھ اخالق و بی طرفی است

ا طرح می ر»عدالت بھ مثابھ انصاف«سازش برقرار کرده و نظریھ » برابری«و 
 ). 116:1376بشیریھ،(نماید

رالز بھ دنبال وضعیتی است کھ در آن قدرت و ثروت بھ صورت متناسب بین افراد 
یعنی رالز بھ دنبال . است»عدالت اجتماعی« منظور رالز از عدالت در واقع. جامعھ توزیع شود

تضاد منافع  فضیلت اشخاص نیست، بلکھ در تالش است اصولی را برای عدالت تنظیم کند تا
در زمینھ عدالت ).  80:1376ملکیان،(افراد در اجتماع را بطور منصفانھ حل و فصل نماید

ترین افراد آن توزیعی، بھ تعبیر رالز این گونھ بیان می شود کھ بیشترین منافع متوجھ محروم
 .جامعھ شود

ت در بھ نظر رالز عدالت زمانی محقق می شود کھ بھ توزیع صحیح سود و مسئولی 
. ھمکاری اجتماعی برسیم و این امر مربوط بھ ساخت جامعھ و نھادھای تشکیل دھنده آن است

زیرا نھادھای اجتماعی شیوه دسترسی افراد بھ منابع را معین می کنند و قواعد تعیین حقوق و 
رالز ). 117:1376بشیریھ،(امتیازات و رسیدن بھ قدرت سیاسی و انباشت سرمایھ را در بردارند

عتقد است کھ افراد خواھان رسیدن بھ سود بیشتر ھستند و این سوال را مطرح می کند کھ م
چگونھ افراد خواھند توانست بھ سود بیشتر دست یابند و جامعھ ھم عادالنھ باشد؟ و برای پاسخ بھ 

رالز معتقد است کھ ).365:مایکل ایچ(کمک می گیرد»قرارداد اجتماعی«این سوال از نظریھ 
تنھا از طریق احیای نظریھ »گفتگو«می توانند بھ توافق برسند و این » گفتگو«از طریق  انسان ھا

است از این » تضاد منافع«بھ نظر او مشکل عدالت در جامعھ. قرارداد اجتماعی قابل تصور است
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رو الزم است کھ بھ شیوه ای این عدم توافق را بھ توافق تبدیل کنیم کھ شیوه مناسب جھت این 

 .است»قرارداد اجتماعی«مان تبدیل ھ

 

 محورھای اصلی نظریھ عدالت رالز 

 :وضع اولیھ

منظور او از وضع نخستین، . مھم ترین بخش نظریھ عدالت رالز را تشکیل می دھد
در ). 33:1382بشیریھ،(وضعی فرضی و ایده آل است کھ در آن اصول عدالت گزینش می شود

. ه خود، اصول زندگی اجتماعی را گزینش می کننداین وضع افراد بدون اطالع از موقعیت آیند
 :وضعیت نخستین یک وضعیت فرضی است و ویژگی ھایی دارد

یعنی افراد بدون ھیچ فشار و مانعی بھ گفتگو می پردازندو ھیچ گونھ : آزاد بودن-1
 .اجباری وجود ندارد

بطھ بین ھدف این عقالنیت بھ معنای عقالنیت ابزاری است، یعنی افراد را: عاقل بودن-2
 .و وسیلھ را درک می کنند و برای تامین اھدافشان بھترین وسیلھ را انتخاب می کنند

یعنی افراد در گزینش اصول عدالت اصولی را انتخاب می کنندکھ : سودجو بودن-3
 .بیشترین نفع آن ھا را تامین می نماید

ھر خصوصیتی کھ  از مفاھیم کلیدی فلسفھ سیاسی رالز است و افراد از: حجاب جھل-4
این ویژگی باعث ). 235،238: 1382بشیریھ،(آن ھا را از دیگران متمایز می کند بی خبر ھستند 

در این وضعیت در واقع . می شود کھ دیدگاه رالز رنگ و بوی فرھنگ و نژاد و ملیت نگیرد
موقعیت افراد بسیاری حقایق را نمی دانند، حقایقی مثل نژاد، جنسیت، دین، طبقھ اقتصادی، 

Rawl)(اجتماعی s گره می »انصاف«ھمین جاست کھ نظریھ عدالت رالز با مفھوم . 1971:137,
زیرا در جایگاه نخستین ھیچ کس نمی داند چھ خواھد شد و ھمھ علی رغم آنکھ در پی . خورد

منافع شخصی خود ھستند تصمیم ھای خود را مبتنی بر انصاف می گیرند چون نمی دانند در 
تنھا چیزی کھ افراد اطالع دارند این است کھ در جامعھ ای کھ آن ھا .فاقی خواھد افتادآینده چھ ات

ھمھ می خواھند بھ بھترین شرایط دست یابند . وجو دارد» تضاد منافع«می خواھند زندگی کنند 
رالز بھ این دلیل افراد ). 321:1382موحد،(اما ھیچ کس درصدد تجاوز و تعدی بھ دیگری نیست

ب جھل ترسیم می کندکھ اگر افراد بدانند موقعیت آن ھا در جامعھ واقعی چیست، را در حجا
ھرفرد سعی می کند ھمان اصولی را گزینش کند کھ فقط بھ نفع خودش باشد بنابراین افراد بھ 

 . توافق و قرارداد نخواھند رسید

ان بھ عنو» فرد«ھستھ ی اصلی محسوب می شود و » عقل گرایی« در تفکر لیبرالیستی
این ویژگی مکتب لیبرالیستی مانع از بھ خطر افتادن . موجود خودبنیاد فقط بھ عقل متکی است

Rawl(قرارداداجتماعی می شود s رالز می گوید انسان در وضع نخستین حاضر ). 1971:14,
نیست ھیچ خطری را بپذیرد و از این رو سعی می کند بھترین حالت را برای خود در بدترین 

بدترین حالت در دنیای واقعی . ن است در دنیای واقعی داشتھ باشد انتخاب کندحالتی کھ ممک
محروم بودن از آزادی و جز طبقات پایین و فقیر جامعھ : عبارت است از 

 ).190-195:1379بھشتی،(بودن

 

 اصول عدالت رالز 
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 زیرا بھ نظر او برابری مطلق نھ.  رالز برابری مطلق در توزیع خیرھا را نمی پذیرد
تنھا ممکن نیست بلکھ در نھایت موجب رکود اقتصادی، از بین رفتن انگیزه فعالیت و باعث 

پس بھ اعتقاد رالز حدی از نابرابری الزم است ولی حد این . کاھش ثروت عمومی می شود
نابرابری تا جایی است کھ بھ نفع پایین ترین طبقات باشد و این وجھ از نابرابری را افراد در 

جامعھ رالز جامعھ ای است کھ بھ سطح معقولی از ). 35:1382بشیریھ،(ن می پذیرندوضع نخستی
. تعریف می شود»خیرھای بنیادین«در جامعھ عادی عدالت بھ مجموعھ ای از . ثروت رسیده است

اھمیت بیشتری » آزادی ھای بنیادین«اما در جامعھ رالز با سطح ثروتی معقول برخی خیرھا مثل 
. است» برابری«و »آزادی«ن عدالت رالز مبتنی بر تحقق دو اصل مھم بنابرای. می یابد

آزادی بھ عنوان اصل اول رالز محسوب می شود و نابرابری ھای اجتماعی ). 378:1377ایچ،(
بیشترین : نابرابری ھای اجتماعی باید بھ گونھ ای تنظیم گردند کھ. اصل دوم بھ حساب می آید

شخاص برساند  و فرصت ھای برابر برای دستیابی بھ مشاغل و منفعت را بھ کم بھره مند ترین ا
بھ عبارتی دیگر آزادی،  برابری را برقرار می کند و پس از آن اصل . مناصب وجود داشتھ باشد

 .دوم نابرابری ھای اجتماعی و اقتصادی را تنظیم می کند

متیازات بی عدالت عبارت از حذف ا: رالز در نھایت عدالت را این گونھ معنا می کند
وجھ و ایجاد تعادلی واقعی در میان خواستھ ھای متعارض انسان ھا در ساختار یک نھاد و 

Fr(اجتماع می باشد eeman,1993:47 .( 

رالز تحت عنوان برابری فرصت ھا بھ دنبال آن است کھ مناصب قدرت برپایھ توانایی 
است تا ناممکن بودن برابری در  افراد باشد نھ رابطھ ھای فردی و ھمچنین رالز بھ دنبال اصلی
زیرا نابرابری تا اندازه ای موجب . بین افراد را تصدیق کند و در عین حال آثار آن را کاھش دھد

تالش و در نھایت موجب شکوفایی اقتصادی می شود کھ در نتیجھ بھ نفع ھمھ خواھد بود و حد 
نظریھ عدالت .جامعھ شود این نابرابری جایی است کھ موجب بھترشدن وضعیت طبقات پایین

 .رالز مفھومی دموکراتیک از عدالت را در جوامعی دموکراتیک عرضھ می کند

 

 نظریھ عدالت شھید بھشتی

درمیان متفکران بزرگ اسالمی قرن بیستم، چھار نفر دقت نظر بیشتری در زمینھ 
ی و امام موسی عدالت داشتھ اند؛ آیت هللا سید محمدباقرصدر،آیت هللا بھشتی، آیت هللا مطھر

صدرو ھرکدام از آن ھا دیدگاه ھای منحصر بھ فردی در این زمینھ عرضھ کرده اند، اما بھ نظر 
ایشان عالوه بر این کھ مانند ھمھ . می رسد بھشتی بحث ھای روشمندتر و جامع تری دارند

ند بھ فقیھان درباره ابعاد چیستی و چرایی مسالھ عدالت اجتماعی بحث ھایی را مطرح کرده ا
از دیدگاه شھید ) ، شرق 1384مومنی،(مسالھ دانش چگونگی برپایی عدالت نیز توجھ داشتھ اند

بھشتی در زمان غیبت امامان معصوم شکل گیری جامعھ اسالمی کھ حکومت اسالمی عھده دار 
شھید بھشتی جامعھ اسالمی را جامعھ قسط و عدل . آن است بر اساس یک قرارداد اجتماعی است

تامین عدالت اجتماعی و و عدالت اقتصادی را از ویژگی ھای ماھوی و جدایی ناپذیر . دمی دان
ھرجا کھ می گویند دین اسالم ھست اما عدالت : یک جامعھ اسالمی معرفی می کند و می گوید

شھید بھشتی عدالت ). 95:1377بھشتی،(اجتماعی نیست بدانید کھ آن دین و اسالم قالبی است
یی را خصلت فطری انسان ھا می داند و تنھا راه پاسخ بھ این نیاز فطری خواھی و عدالت جو

اگر در «بشر برای نیل بھ کمال و کرامت انسانی را ایجاد جامعھ عادالنھ اسالمی می داند؛ 
جامعھ اسالمی کوششی برای اقامھ عدل نباشد کسی بھ سراغ ما نمی آید و بلکھ برعکس جوان ما 

 .»ای اقامھ عدل گام برداشتھ اند، چھ خدا و اسالم باشد چھ نباشدھم بھ جایی می رود کھ بر
ایشان عدالت اخالقی را زیربنای جامعھ اسالمی می داند و مھم ترین رکن  )86:1390قاسمی،(
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پیش نیاز برخورد عادالنھ، «عدالت اخالقی را برخورد از روی انصاف با افراد و عقاید است؛ 

است و حق مدار بودن در کلیھ ارتباطات اجتماعی و دشمنی  رعایت انصاف در تعامل با دیگران
 .»نورزیدن با حق، حتی اگر بھ ضرر انسان باشد جملگی از مصادیق رعایت انصاف ھستند

شھید بھشتی معنای عدالت را در سھ بخش تقسیم می کند؛ عدالت بھ معنای  )127:1378بھشتی،(
عدالت از دیدگاه فلسفی عبارت است . القیعرفی، عدالت در معنای فلسفی، عدالت در معنای اخ

عدالت بھ معنای عرفی، بھ . از معتدل بودن و بھ سمتی تجاوز نکردن و پاک بودن از انحراف
عدالت بھ معنای اخالقی ھم، ھمان قانون زرین . معنی جلوگیری از تضییع حقوق دیگران است

میزان بودن انسان در : یف می کندبر این اساس شھید بھشتی عدالت را این گونھ تعر. عدالت است
تمام جھات زندگی بطوری کھ ھیچ گونھ تجاوزی در زندگی راه نداشتھ باشد و بر اساس این 

 :اصل را برای عدالت برمی شمارد 4تعریف 

 .عدالت مقولھ ای است کھ ابتدا باید در ھر فرد ملکھ شود-1

رفتاری ھر فرد و سپس عدالت مفھومی است کھ باید در ساحات بینشی، گرایشی و -2
 .جامعھ جاری شود

عدالت مقولھ ای است کھ معنای بسیار وسیعی دارد و تنھا در یک ساحت خاص -3
 .اجتماعی یا فردی محسوب نمی شود

اگر انسان مسیر قرب الھی را طی کند، یعنی بھ اعالی درجھ آن کھ مقام خالفت الھی -4
 ).1392( باشد، برسد، باید ملکھ عدل را دارا باشد

 

 :چارچوب ھای اندیشھ عدالت در اسالم از نگاه شھید بھشتی

اینجا ھدف خود انسان . «در این عالم ھیچ چیز بیھوده آفریده نشده است: ھدفداری عالم-1
 ).77:1378بھشتی،»(چون از اوست و بسوی او باز می گردد. نیست، ھدف انسان، خداست

از ). 81:1378بھشتی،(و احسان استمنشا عدل خدا امر : عدالت یک حق الھی است-2
این معنا بر می آید کھ از نظر شھید بھشتی عدالت یک حق الھی است، نھ یک حق قراردادی و 

در جایی قرار بگیرد کھ ھدف کلی آفرینش » باید«اینکھ چیزی حق است یعنی . نسبی
al(است hayat .i r( 

ی انسان می شود کھ روح انسان زمان. فطرت انسان با حق پیوندی اصیل دارد: انسان-3
 ).134:1378بھشتی،(الھی در او دمیده شود

انسان موجودی است کھ باید انتخاب گر بدنیا بیاید، انتخاب گر بزرگ : آزادی انتخاب-4
ھرجا انسان از انتخاب گری ....شود، انتخاب گر بھ راه فساد برود، انتخاب گر بھ راه صالح برود

 ).171:1378بھشتی،(ارج انسانی او رعایت نشده استبیفتد، دیگر انسان نیست، دیگر 

یک سلسلھ معیارھای اصیل برای خوب و بد و زشت و زیبا وجود دارد کھ : فطرت-5
اگر اصال دینی ھم درکار نبود، بشر ھوشیار می توانست بفھمد مقداری از کارھا بد است، زشت 

در ). 77-76:1378بھشتی،(تاست، ناپسند است، این یکی از اصول اساسی اعتقاد بھ عدل اس
کسانی کھ تحت . انسان کشش ھای فطری  دیگری وجود دارند کھ او را از حق منحرف می کنند

تاثیر جاذبھ نیرومند پول و ثروت قرار گیرند و در دو راھی حق و ضد حق بدلیل اصطحکاک 
 ). 146-147:1378بھشتی،(حق گرایی با ثروت گرایی و پول دوستی، از حق روی می گردانند
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اینکھ چرا ظرفیت ھای انسانی : نظام اجتماعی مسئول حفظ عزت نفس انسانھاست-6
تحت فشارھای زندگی بھ فساد و تباھی منجر می شود را باید در جامعھ بیمار جستجو 

جامعھ ای کھ در آن گناه و فساد و تباھی و ظلم و ستم و عدوان وجود دارد، چنین جامعھ .«کرد
ی رشد نقطھ ھای ضعف بشری و پژمردگی نقطھ ھای قوت و خیر بشری ای محیط مساعدی برا

جامعھ ای کھ از یک سو قدرت انتخاب گری انسان را از او ). 170-169:1378بھشتی،»(است
سلب کند و از سوی دیگر ارزش ھای مادی و تجمل گرایی و ثروت گرایی را در وی ترغیب 

ر این حال یا حیوان بارکش و باربری است کھ بھ د«کند، انسان ھا را بھ فساد و تباھی می کشاند
او خوب می دھند بخورد، بپوشد، بنوشد، عیش و نوش کند، ھرزگی کند ولی خوب بار بکشد  و 

 ). 172-171:1378بھشتی،...»(او دیگر انسان نیست. خوب بار بدھد 

ھر نوع قدرتی : امربھ معروف و نھی از منکر، ضرورت تحقق حکومت عدل و حق-7
این شما و این جامعھ ھستید کھ باید توجھ بھ . در جامعھ در معرض خطر انحراف از حق است

اھمیت و نقش بسیار موثر صاحبان قدرت و کسانی کھ بر منصب ھای گوناگون اجتماعی تکیھ 
سیدن بھ فرد فرد شما باید بدانید راه رسیدن بھ سعادت و راه ر....زده اند ، در سعادت خود بکوشید

حکومت حق و عدل این است کھ شما از طریق امر بھ معروف و نھی از منکر بھ چنین ھدفی 
آیت هللا بھشتی با استناد بھ وصیت امام علی بھ فرزندان خود کھ ). 161-160:1378بھشتی،(برسید

امربھ معروف و نھی از منکر را ترک نکنید کھ در این صورت حکوت بدست اشرار خواھد 
این یک قانون است کھ برخورداری از حکومت حق «ھرچھ دعا کنید مستجاب نمی شود؛ افتاد و

 ).157:1378ھمان،»(و عدل مشروط است بھ رعایت کامل امر بھ معروف و نھی از منکر

انصاف یعنی آنچھ برای خود نمی پسندی برای دیگران : انصاف متن عدالت اسالمی-8
 ). 103:1378بھشتی،» (با یک دیده نگاه کردن انصاف یعنی خود و دیگران را.«ھم نپسند

باتوجھ بھ گفتھ شھید بھشتی کھ عدالت وجوه مختلفی دارد و مھم ترین وجھ آن اخالق 
باتوجھ . است، فلسفھ اخالقی شھید بھشتی کرامت انسانی است کھ بھ انسان ارزش داتی می بخشد

ر بودن انسان، ایشان آزادی بیان و بھ تاکید ایشان بھ امربھ معروف و نھی از منکر و انتخاب گ
 . آزادی انتخاب را دو اصل ضروری برای محقق شدن کرامت انسانی می داند

ایشان . است» حق و باطل از دیدگاه قرآن كریم«یكی از شاھكارھای شھید بھشتی كتاب 
كنند، یدار بودن نظام ھستی معرفی مدر این كتاب بعد از آنكھ حق را از دیدگاه قرآن كریم، جھت

گیرد و حق و ناحق گوید كھ در این برداشت حق بودن ھستی در برابر پوچ بودن آن قرار میمی
در مقررات و قوانین اسالمی بر حسب انطباق و ھماھنگی این مقررات با جھت و ھدفی كھ قرآن 

 55ایشان نھایتا در صفحھ . شودبرای نظام ھستی و آفرینش اعالم كرده است، سنجیده می
آورد این است كھ گوید، آن چیزی كھ آفرینش انسان را از پوچ بودن، بیھوده بودن بیرون میمی

انسان سرانجام و فرجامی دارد، سرنوشتی كھ با عمل او در این قلمرو وسیع و رنگارنگ تعریف 
ترین كاركرد آن از نظر شود یعنی از دید ایشان نظام ھستی، نظام حق و عدل است و مھممی

گوید اما از منظر اجتماعی می. كندیز آن است كھ انسان را در برابر نھیلیسم محافظت میفردی ن
در غیاب یك جامعھ عادالنھ كھ تكلیف خود را عدالت در سطح نظر و در سطح عمل مشخص 

 .شویمھایی خطرناك مواجھ مینكرده، با آسیب

د کھ  موجب می شود شھید بھشتی فقدان عدالت در جامعھ را موجب ھرج و مرج می دان
ایشان . کھ علم و عقل و اخالق رشد نکند و جامعھ در حالت سرگشتگی و بی ھدفی قرار می گیرد

كند كھ ركن ركین در كتاب بانكداری، ربا و مسائل مالی در اسالم، مكررا این ایده را مطرح می
اھایی كھ تصریحی در بھ نظر ایشان حتی در ج. فھم احكام اسالمی، پایبندی بھ مسالھ عدالت است
ھای ھا و استنباطتوانیم درستی یا نادرستی برداشتاحكام اسالمی نداشتھ باشیم، با میزان عدل می

ھای میان اندیشھ شھید مطھری و شھید از این نظر شباھت. دینی در ھر مسالھ را محك بزنیم
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ایشان در . اندوتر بردهبھشتی نزدیك است اما مسالھ آن است كھ شھید بھشتی چند گام بحث را جل

ھای غیرموجھ باشد، یقینا گوید كھ اگر پیامد استنباطی از دین توجیھ نابرابریاین كتاب مكرر می
ھای غیرموجھ از یی كھ در آن نابرابریجامعھ: كندایشان تصریح می. ھا غلط استاین استنباط

توان بھ آن نسبت اسالمی ھ نمیوجحدود متعارف فراتر رفتھ باشد، بھ لجن آلوده شده و بھ ھیچ
بھشتی عدالت رامنحصر بھ نگرش دینی نمی داند و آن را برا کل بشیریت قابل .اطالق كرد

سوره اعراف  158ایشان در كتاب حق و باطل نقطھ شروعش استناد بھ آیھ . استفاده می داند
آقای بھشتی . یكم جمیعاهللا الیا ایھا الناس انی رسول: فرمایدمی) ص(در این آیھ پیامبر. است
ھا و ھا در ھمھ زمانھمھ انسان(شود كھ مخاطب پیام قرآن ناسگوید از این آیھ مشخص میمی

بھ باور ایشان بھ این اعتبار . است، بخش اعظم این ناس اساسا باور بھ اسالم ندارند) ھمھ مكان ھا
كھ ما باید اسالم را چھ در  شود و آن ھم این استیك الزام روش شناختی بسیار مھم پدیدار می

بھ طوری كھ وقتی . فرآیند فھم و شناخت و چھ در فرآیند تبلیغ بر محور عقل و علم عرضھ كنیم
منطق قرآن ارائھ شد، ھر انسان منصف غیر مسلمانی نیز خود را ناگزیر از پذیرش منطق قرآن 

كتاب  47و  46ان در صفحات ایش. بھشتی معتقد بھ تقدم معرفت شناختی اخالق بر دین است. ببیند
) ص(اصرار ما بر این است كھ اسالم از وحی و پیغمبر : گویدمی» حق و باطل از دیدگاه قرآن«

شود و در مسیر خود بھ وحی ھای بشر شروع میترین شناختشود، اسالم از روشنشروع نمی
خواھد اسالم می. ستكند و بنابراین در ادامھ راھش با عقل و وحی ھر دوو پیغمبر برخورد می

ترین روندھا آغاز ھا و با روشنترین نقطھبشر با شناخت روشن اندیشھ تحلیلگر خود از بدیھی
رسد بھ عنوان یك واقعیت عینی می) ص(تر برود، بھ وحی و پیغمبر وقتی پیش. كند و پیش برود

غمبر و قرآن بگذاریم، راه اگر از اول پایھ را روی پی. و اگر نرسد واقعا بھ دین الھی نرسیده است
راه قرآن، راه مبتنی بر عقل و علم است و از این زاویھ است كھ اسالم یك دین . ایمقرآن را نرفتھ
بھشتی و ھم در نظریھ شناخت و ھم در نظریھ ربا، با ھمین اسلوب روش شناختی . جھانی است

ھای اسالمی گیرینقل جھتكند و بدون اینكھ بھ ھای خود را آغاز مییعنی منطق فطرت، بحث
دھد و از این زاویھ مرزبندی اسالم ھای منطقی و جھانی آموزه اسالمی را توضیح میبرسد، پایھ
منطق فطرت : گویدمثال در نظریھ مالكیت می. كندھای متداول روز را روشن میبا نظریھ

از این زاویھ وقتی . پذیردبرای پدیدآورنده یك شیء حق تصرف در آن را می) ھای فطریانسان(
. نامیم، امری فطری است یعنی این امری حقیقی و غیرقراردادی استخدا را مالك جھان می

از چند زاویھ نظریھ عدالت شھید بھشتی با نظریھ . شودبحث عدل ھم از ھمین حیث مطرح می
كھ از دید  ساز است، آن استآنچھ برای ایران و جھان اسالم سرنوشت. مالكیت در ھم تنیده است

دلیل انحطاط مسلمین  مھمترینشھید بھشتی، از یك سو فقدان یك درك نظری و عملی از عدالت 
بنابراین جامعھ برای برون رفت از این وضعیت باید خود را بھ دانش كافی در این زمینھ . است

ایشان یك بھ ھمین دلیل . مسالھ بعدی خطر بد فھمیدن و بد دفاع كردن از عدالت است. مجھز كند
 .كندسلسلھ متغیرھای كنترلی را برای فھم مطابق با منطق قرآن مطرح می

بھشتی در بحثی با عنوان عدل و میدان گسترده آن در اسالم در کتاب شناخت اسالم  
بر اساس بینش اسالم سراسر جھان واقعیتی است کھ بر اساس عدالت بر :بیان می کند کھ

ھمھ چیز تابع نظم و .آسمان ھا وزمین بھ عدل برپاست» رضبالعدل قامت السماوات واال«پاست
. آسمان را برافراشت و برای ھرچیز میزان قرار داد» السماءرفعھا و وضع المیزان«حساب است

ھرچیزی بھ جای خود قرار گیرد، : بر اساس گفتاری از حضرت علی عدل عبارت است از اینکھ
بھشتی ). 139:1386بھشتی،(خود خارج شوداست کھ ھر چیزی از جای » جور«در برابر آن 

معتقد است کھ عدل بر انسان بخاطر وجود اراده بصورت خاصی حاکم است، زیرا در بین ھمھ 
گروھی با توجھ بھ آیاتی کھ ذلت و .عوامل،  عامل اراده و قدرت انتخاب نقش اساسی را دارد
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کھ انسان از خود ھیچ اراده ای عزت و ھدایت و ضالل را بدست خدا می دانندبدین نتیجھ رسیدند 
ندارد، این بینش از سوی فرصت طلبان زمان تایید می شد زیرا زبان مردم را از اعتراض می 
بست و اگر آن ھمھ عزت و شکوه  و ثروت را در دستگاه حاکم می دیدند و خویش را دچار فقر 

کھ بخواھد عزت می و ذلت نبایستی دم بر می آوردند چون ھمھ چیز بدست خداست و ھرکس را 
در اسالم ھیچ گونھ راھی ). 143:1386بھشتی،(دھد و ھر کس را کھ بخواھد خوار و ذلیل می کند

برای درجھ بندی نژادھا،قبایل،طبقات و گروه ھای اجتماعی باز نشده و ھمھ مردم از نظر خلقت 
ینش بھشتی مذھب عدلیھ را ھمان ب). 144:1386بھشتی،(و سرشت در یک صف قرار دارند

اصیب شیعھ می داند کھ در بین دو بینش افراط و تفریط بینش حدواسط و معتدلی از اسالم را 
 ).145:1386بھشتی،(معرفی می کند

: بھشتی در بحثی بنام عدل و معاد، معتقد است کھ عدل الھی در معاد تجلی خاصی دارد
یی دقیق صفوف از عدل در پاداش و مجازات و درجھ بندی اعمال و مراتب انسان ھا و جدا

وقتی قرار شد عمل آدمی .یکدیگرو ظھور نھادھا و خصلت ھای انسان ھا ھمانگونھ کھ بوده است
محصول اراده آزاد خود او باشد و انسان در برابر عمل و آینده اش مسول شناختھ شود و بازده 

شد و بر این عمل یا اثر منفی آن از طریق دعوت پیامبران و تشخیص عقل و وجدان آگاه شده با
اساس عملی آگاھانھ و ارادی انجام دھدو یا تالشی برای شکل دادن و جھت بخشیدن بھ خصلت 
ھا روحی خود و تعدیل و یا انحراف تمایالت درونی خویش داشتھ باشد و باالخره تمام آنچھ را 

است  در این صورت عدالت کامل آن.کھ در راه بھسازی یا تباه سازی خود رو جامعھ انجام دھد
تمام این موارد بازدھی دقیق و مناسب و درست و با حفظ حدود و اندازه این اعمال و آثار : کھ

ھرکس انچھ را کھ در راه آن کوشش ).«148:1386بھشتی،(مثبت و منفی اش در پی داشتھ باشد
 ).19احقاف»(کرده ، بھ تمام می یابد و بھ آنان ستم نمی شود

و نظام الھی را استقرار  عدالت می  بھشتی یکی از مشخصات زمان ظھور
ھنگامی کھ قائم برخیزد بھ عدالت حکم می کند و در روزگارش ستم از بین می رود و «داند

 ).255:1386بھشتی،»(راھھا امن می گردد و حق بھ اھلش می رسد

اگر در جامعھ عدالت ھمھ جانبھ برقرار : ایشان در مورد نظام عادالنھ اجتماعی می گوید
حیط برای رشد و تکامل فراھم است  و روند عمومی حرکت تکاملی جامعھ ھماھنگ با بود، م

در مقابل ھرنوع بی عدالتی موجب،اختالل،فساد، ارتجاع و .روند تکاملی کل جھان خواھد بود
از ھدف ھای اساسی اسالم برقرار کردن عدل و قسط در جامعھ و بوجود آوردن . سقوط می شود

 ).404:1386بھشتی،(جامعھ اسالمی است اعتدال کامل در امت و

 

 :اصول و عوامل ایجاد اعتدال اجتماعی از دیدگاه شھید بھشتی                      

در اسالم برا ی افراد مختلف جامعھ اصوال موضع خاصی در نظر : برابری انسان ھا-1
 .رک دارندگرفتھ نشده چون مردم از نظر بنیادی دارای تفاوت نیستند و ھمھ سرشت مشت

با این جھان بینی کھ اسالم نسبت بھ افراد انسان ھا دارد، از نظر :  عدل حقوقی-2
اصولی و طبیعی بین ھمھ افراد انسان نوعی وحدت ، ھماھنگی و تساوی در حقوق اساسی 
ضرورت دارد، وقتی انسان ھا از نظر سرشتی باھم برابرندف ھیچ کس و ھیچ گروھی نمی 

 .مشاغل عالی را در انحصار خود بداند تواند مناصب باال و

اگر انسان را صرفا با یک دید مادی بنگریم : رفع تبعیض در سایھ بینش توحیدی-3
امکان این لغزش فکری و انحراف ایدئولوژیک بیشتر است کھ انسان عبارت است از جانداری 

ھای  کھ دارای اندام ھای مختلف است و سازواره ای محصور در رفتارھا و فعالیت
اما در بینش الھی اسالم ، کھ انسانیت انسان نھ در گرو رگ و پوست .فیزیولوژیک و بیولوژیک
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در این . و استخوان اوست بلکھ موجودی است دارای اراده مستقل و خودآگاھی و قدرت انتخاب 

 .  بینش جایی برای تبعیض انسانی و طبیعی باقی نمی ماند

خدا متمرکز می شود و عدل اجتماعی در مسائل ریشھ مالکیت در : عدل اقتصادی -4
 .مالی بھره وری ھمھ از ھمھ نیازھای زندگی است

پس جامعھ .انسان استعداد اندیشیدن و انتخاب کردن دارد: آزاد اندیشی و علم اموزی-5
عادل جامعھ ای است کھ برای انسان ھا امکاناندیشیدن فراھم سازد و آزادی اندیشھ فراھم باشد نھ 

جامعھ عادل، جامعھ ای . ل اراده و فکر و فلسفھ ای در جھت تامین منافع طبقھ ای خاص تحمی
است کھ برای ھمھ افراد، امکان باسواد شدن و ترقی علمی و پیداکردن مھارت و فنون فراھم 

 .سازد

بھره گیری از منابع طبیعی حق ھمھ افراد : بھره گیری در سایھ کار و فعالیت ھمگانی-6
 . میسر خواھد شد» کار«سایھ است کھ در 

انسان موجودی اجتماعی است و در جامعھ با : محروم بخاطر تجاوز در بھره وری-7
تجاوز و طغیان برخی . دیگران زندگی می کند و بھره برداری از نعمت ھا حق ھمھ افراد است

ت افراد از حقوق خویش باعث محروم ماندن دیگران از حق خودشان می شود و بھ قول حضر
 .علی ھیچ ثروت انباشتھ ای ندیدم جز اینکھ در کنار آن حقی بر باد رفتھ باشد

در یک جامعھ عادل قوانینی وجود داردکھ حقوق افراد را : قانون عدل و مجری عدل-8
 .تامین می کند و وجود دستگاه ھای بھ عنوان ضامن این حقوق الزامی است

زمینھ مدیریت جامعھ نیز بدان  عدالت در: صالحیت در احراز مناصب اجتماعی-9
معنی است ھرچیز بجای خود قرار گیرد و احراز موقعیت ھای اجتماعی بر اساس شایستگی ھا 

 .و صالحیت باشد

احساس مسولیت از مھم ترین عوامل حفظ ضمانت اجرایی : احساس مسولیت -10
 . عدالت اجتماعی است

مھر و محبت افراد متقابل است و  در جامعھ اسالمی پیوند روحی و: والیت اسالمی -11
و اخوت اسالمی مورد توجھ بسیار است  و این از مھم ترین عوامل حفظ حدود و » والیت«

 .حقوق افراد است

تاکید اسالم بر خودسازی و تالش مداوم در جھاد اکبر : خودسازی و مبارزه با فساد-12
چھ بسا . عادالنھ اجتماعی است و پرورش معنوی و اخالقی افراد،عامل مھم ایجاد بقاء نظام

بھشتی و (خودخواھی و سودجویی ھدف ھای اولیھ را بدست فراموشی می سپارد
 ). 409-405:1386دیگران،

قانون، ضمانت اجرای : بھشتی عوامل الزم برای استقرار نظام عادالنھ اجتماعی را
 .قانون، رھبری و حکومت می داند

  

ھای دینی دانست کھ ارزشتصادی را مطلوب میدر زمینھ عدالت اقتصادی، بھشتی اق
ای آل شھید بھشتی جامعھرا حفظ کند و یک نظام اخالقی سالم بھ ھمراه داشتھ باشد، جامعھ ایده

 بود کھ در آن فاصلھ طبقاتی اندک باشد
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 نتیجھ گیری                    

ان رالز می توان باتوجھ بھ مباحث گفتھ شده عمده ترین نقدی کھ بھ نظریھ عدالت ج
داشت؛غیرقابل تحقق بودن جامعھ فرضی اوست زیرا شرایطی کھ او برای تحقق عدالت 
اجتماعی تصور کرده اساسا خیالی و فرضی است و نمی تواند بھ خوبی مشخص سازد کھ این 
تصمیم گیری در پشت پرده جھل تا چھ اندازه دارای اعتبار است؟ یعنی اگرپدران و اجداد ما در 

پرده جھل تصمیم گیری کرده اند آیا برای فرزندان آنان نیز معتبر است؟در نظریھ عدالت  پشت
رالز، محتوای عدالت اجتماعی از طریق یک قرارداد و توافق اجتماعی تعریف و مشخص شده 
است درحالی کھ شھید بھشتی عدالت را یک حق الھی می داند و روابط اجتماعی را ساختھ 

-ھرچند کھ برخی بر این باورند کھ نظریھ عدالت رالز برای جوامع لیبرال. انسان ھا می داند
دموکراسی قابل تعمیم است ، اما در واقع رالز در پرده جھل تالش می کند کھ تئوری او رنگ 
نژاد و قومیت و ملیت نگیرد، براساس دیدگاه شھید بھشتی نیز عدالت بر اساس مبانی اسالمی 

از . است زیرا یک نیاز فطری انسان و یک ارزش جھانشمول استقابل تعمیم بھ ھمھ جوامع 
دیگر اشتراکات رالز و شھید بھشتی ،یکی تاکید ھر دو بر وجود  ساختارھا و نھادھایی در 
جامعھ، برای شکوفایی و تحقق ارزش ھایی نظیر عدالت است و دیگری تاکید ھردو بر 

ا وجود تاکید ھر دو اندیشمند بر اصل ب.  محوریت اخالق در عدالت در برابر منفعت گرایی
انصاف ، اما از مواردی است کھ بھ نظر می رسد در دیدگاه این دو اندیشمند با اختالف نظر 
مواجھ است؛رالز در پرده جھل تاکید می کند کھ افراد شرایطی را انتخاب می کنند کھ بیشترین 

ھ ای زندگی خواھند کرد کھ تضاد منافع نفع را برای آن ھا داشتھ باشد و افراد می دانند در جامع
وجود دارد اما براساس آموزه ھای اسالمی شھید بھشتی انصاف را بھ معنی ھرچھ را برای خود 
می پسندی برای دیگران ھم بپسند تعریف می کند کھ بر این اساس دیگر تضاد منافعی در میان 

رانگیزترین اصول در تاریخ حیات یکی از پرماجراترین و جنجال ب)) عدالت((اصل . نخواھد بود
اندیشھ ... فکری و اجتماعی بشر بوده است، چھ در جوامع لیبرال ،یا جوامع کمونیستی، اسالمی و

 .عدالت خواھی در صدد پاسخ بھ نیاز برخاستھ از فطرت انسان بوده است
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