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ﭼﮑﯿﺪه:
در اداره ی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ،آﻣﻮزه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف
ﻧﻤﻮده ﻣﻘﻮﻟﮫ ﻣﮭﻢ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ »ﻋﺪاﻟﺖ«اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻟﯿﺒﺮال ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ »ﺟﺎن راﻟﺰ(« ،اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ در ﺗﻼش ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای اﺻﻮل ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و آرﻣﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاھﯽ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و راھﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﺎﺑﺪ .در ﻣﯿﺎن
ﻣﺘﻔﮑﺮان و اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺰرگ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اراﺋﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ در آراء ﺟﺎن راﻟﺰ و ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﮫ
ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻋﺪاﻟﺖ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد؟ و ﺑﯿﺎن ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﺪﯾﺸﮫ اﯾﻦ دو اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﺿﯿﮫ ھﺎی ﺑﺤﺚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع
ﻧﮕﺮش ھﺮﯾﮏ ﺑﮫ ھﺴﺘﯽ و ﺟﮭﺎن در ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﺑﻞ طﺮح اﺳﺖ:
 ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﻲ ،زﯾﺮﺑﻨﺎي ھﻤﮫ ﻋﺪلھﺎ را اﺧﻼق ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺑﮫطﻮري ﻛﮫ »اﮔﺮ در ﯾﻚ ﻣﻘﻄﻌﻲ اززﻣﺎن دﯾﺪﯾﻢ ﻛﮫ ﻋﺪل اﺧﻼﻗﻲ را ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﺪل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺎ ﻋﺪل اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﮫ ﻋﺪل
اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪھﯿﻢ و ﻋﺪل اﺧﻼﻗﻲ را ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻨﯿﻢ«.
 راﻟﺰ از ﺑﯿﻦ ﭘﺎراداﯾﻢ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﮑﺮی  ،ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺧﻼق ﮐﺎﻧﺖ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی اﺻﻮﻟﯽﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و از ﻋﻨﺎﺻﺮﮐﺎﻧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادی اﻧﺴﺎن و ﻋﺎﻣﻞ اﺧﻼﻗﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻧﻘﻄﮫ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺧﻮد را ﻧﻘﺪ ﻣﮑﺘﺐ
ﻓﺎﯾﺪه ﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
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ﻣﻘﺪﻣﮫ
»ﻋﺪاﻟﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از زﺑﺎن ﺳﻘﺮاط در ﮐﺘﺎب ﺟﻤﮭﻮر اﻓﻼطﻮن ﻣﻄﺮح
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﺮاوان ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺟﻠﺪ ﭼﮭﺎرم ﮐﺘﺎب ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ
»ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﮫ ھﺮﮐﺲ ﮐﺎرﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دھﺪ«) .راﻏﻔﺮ ،1393،اﻟﺤﯿﺎت(.
ﺑﻌﺪ از رﻧﺴﺎﻧﺲ در اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﮫ در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺘﻔﮑﺮان اﯾﻦ دوران ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﻣﻔﮭﻮم
ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﮫ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ و ھﺎﺑﺰ داد .ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ارﺗﺒﺎط
ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺸﺮ ﻗﺮاردارد ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻔﯽ ﮐﺮد.
)ﻟﺌﻮ اﺷﺘﺮاوس .(148:1373،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ھﺎﺑﺰ ﻧﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﻋﺎدتھﺎی ﻣﺮدم در اﺟﺮای
ﻗﺮاردادھﺎ و وﻓﺎی ﺑﮫ ﭘﯿﻤﺎنھﺎ داﻧﺴﺖ .ﻋﺪاﻟﺖ ،رﻓﺘﺎرﮐﺮدن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اراده ی
ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﺻﻮل ﻣﺎدی ﻋﺪاﻟﺖ دﯾﮕﺮ اﻋﺘﺒﺎری ذاﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ھﻤﮫ ی ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
زاﯾﯿﺪه ﺗﻮاﻓﻖ دو طﺮف ھﺴﺘﻨﺪ)ﻟﺌﻮ اﺷﺘﺮاوس .(207:1373،درﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎن راﻟﺰ
ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ آﻣﻮزه
ھﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎن راﻟﺰ ﻋﻤﻖ و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﭘﯿﺪاﮐﺮد .درﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﺪاﻟﺖ راﻟﺰ ،ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺧﻼﻗﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮح آن ھﺎ از ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎد و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻣﻮزهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎی ادﯾﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺟﺪی آن ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻋﺪل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ از
اﯾﺸﺎن ﺳﻮال ﮐﺮد ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺶ؟ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ ھﺮﭼﯿﺰی ﺳﺮﺟﺎی
ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﯿﺴﺖ .درﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺷﮭﯿﺪ
ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ ازﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺧﻮدر را ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﻮﯾﮋه ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ)ﺧﺒﺮ (٩٠-95:1385،و ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ را ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺿﺮورت اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺣﺎﺋﺰاھﻤﯿﺖ ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ در ﻗﺮن  21ﻧﻮﻋﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪه ﮐﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از آزادی ﺑﮫ ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .زﯾﺮا در اﺛﺮ اﻧﻘﻼب ھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ طﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه از رﺑﻊ آﺧﺮ ﻗﺮن 20ظﺎھﺮ ﮐﺮده ،ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ھﺎ ﭼﮫ در درون ﮐﺸﻮرھﺎ و ﭼﮫ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ روﺑﮫ رو ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل»دﯾﻮﯾﺪ راﺗﮑﺎف« در اﺛﺮ ﺧﻮد »اﺑﺮطﺒﻘﮫ« ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﺳﺎل  2009ﻣﺠﻤﻮع ارزش
ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽ ھﺎی ﺣﺪود ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ارزش داراﯾﯽ
ھﺎی  2/5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ھﻤﻨﻮﻋﺎن ﻣﺎ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ) .ﻣﻮﻣﻨﯽ ،1384،ﺷﺮق(.
ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﺎن راﻟﺰ
ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﺎن راﻟﺰ ﯾﮑﯽ از ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﺪاﻟﺖ
در ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺧﻼق ﮐﺎﻧﺖ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﯿﺮ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .راﻟﺰ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ای در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﮔﺎری دارد)ﺑﻠﻮم .(749:1373،ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﺪاﻟﺖ راﻟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
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اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ازﺟﻤﻠﮫ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ).اﯾﭻ .(366:1377،اﻟﺰ ﺧﻮد دراﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:ھﺪف ﻣﻦ اراﺋﮫ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺌﻮری آﺷﻨﺎی ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ،ﮐﮫ ﻻک
و روﺳﻮ و ﮐﺎﻧﺖ در اظﮭﺎرﺗﺸﺎن ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی از اﻧﺘﺰاع
ﻣﯽ ﺑﺮد)ﺗﻮﺳﻠﯽ .(132:1376،راﻟﺰ از ﺑﯿﻦ ﭘﺎراداﯾﻢ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﮑﺮی ،ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺧﻼق ﮐﺎﻧﺖ را ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی اﺻﻮﻟﯽ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و از ﻋﻨﺎﺻﺮﮐﺎﻧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آزادی اﻧﺴﺎن و ﻋﺎﻣﻞ اﺧﻼﻗﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻧﻘﻄﮫ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺧﻮد را ﻧﻘﺪ ﻣﮑﺘﺐ ﻓﺎﯾﺪه ﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺮار
داده اﺳﺖ .ﻓﺎﯾﺪه ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﺬت ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ و رﻧﺞ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻋﺪاﻟﺖ در دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺎﯾﺪه ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻮر»ﺧﯿﺮ« ﻣﯽ
ﭼﺮﺧﺪ و ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم»ﺣﻖ«ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .از دﯾﺪ ﻓﺎﯾﺪه ﮔﺮاﯾﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﮫ ﻟﺬت ﺟﻮﯾﯽ اﻓﺮاد را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺮ اﺳﺎس »ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ
ﺧﯿﺮات«ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ رو ﻓﺎﯾﺪه ﮔﺮاﯾﺎن ﺣﺼﻮل ﻣﻨﻔﻌﺖ را ﻏﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ)ﻧﺼﯿﺮی.(48:1382،
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ راﻟﺰ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﻔﻌﺖ طﻠﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ اﺧﻼﻗﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﮫ آن ھﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻤﻞ ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﺳﺖ .راﻟﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎ
ﯾﮑﺴﺮی ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ آن ھﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺧﯿﺮھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)ﻣﻨﻔﻌﺖ
اﻓﺮاد( را ﺑﺮ آن ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ ﻣﻘﺪم داﺷﺖ و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ھﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ آن
ھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮدﮐﮫ ﺣﻘﻮق طﺒﯿﻌﯽ آن ھﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد)راﻟﺰ.(84:1376،
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ راﻟﺰ »ﺧﯿﺮ« ﯾﺎ ﻓﺎﯾﺪه ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺴﺘﺮش آن اﺻﻞ اﻧﺼﺎف را در
ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و او ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق  ،ﺧﯿﺮ را ﺑﺎ ﺣﻖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او ﻋﻤﻞ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻀﯿﻠﺖ دارد و اﺑﺰارﮔﻮﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﮕﯿﺰه ﻋﻤﻞ ﻋﺎدﻻﻧﮫ در اﻧﺪﯾﺸﮫ
راﻟﺰ ﻧﮫ ﺳﻮد و ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻠﮑﮫ اﺧﻼق و ﺑﯽ طﺮﻓﯽ اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ راﻟﺰ ﻣﯿﺎن »آزادی«
و »ﺑﺮاﺑﺮی« ﺳﺎزش ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻧﻈﺮﯾﮫ »ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ اﻧﺼﺎف«را طﺮح ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ)ﺑﺸﯿﺮﯾﮫ.(116:1376،
راﻟﺰ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد .ﻣﻨﻈﻮر راﻟﺰ از ﻋﺪاﻟﺖ در واﻗﻊ» ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ راﻟﺰ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل
ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺷﺨﺎص ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﻼش اﺳﺖ اﺻﻮﻟﯽ را ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻓﺮاد در اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ)ﻣﻠﮑﯿﺎن .(80:1376،در زﻣﯿﻨﮫ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺗﻮزﯾﻌﯽ ،ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ راﻟﺰ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد آن
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻮد.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ راﻟﺰ ﻋﺪاﻟﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در
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
اﻣﺘﯿﺎزات و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ را در ﺑﺮدارﻧﺪ)ﺑﺸﯿﺮﯾﮫ .(117:1376،راﻟﺰ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﺮاد ﺧﻮاھﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﭼﮕﻮﻧﮫ اﻓﺮاد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻢ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺳﻮال از ﻧﻈﺮﯾﮫ »ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد)ﻣﺎﯾﮑﻞ اﯾﭻ.(365:راﻟﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ
اﻧﺴﺎن ھﺎ از طﺮﯾﻖ »ﮔﻔﺘﮕﻮ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ و اﯾﻦ »ﮔﻔﺘﮕﻮ«ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ اﺣﯿﺎی ﻧﻈﺮﯾﮫ
ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ»ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ« اﺳﺖ از اﯾﻦ
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رو ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ای اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ را ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮭﺖ اﯾﻦ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ھﻤﺎن »ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«اﺳﺖ.
ﻣﺤﻮرھﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﺪاﻟﺖ راﻟﺰ
وﺿﻊ اوﻟﯿﮫ:
ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﺪاﻟﺖ راﻟﺰ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .ﻣﻨﻈﻮر او از وﺿﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ،
وﺿﻌﯽ ﻓﺮﺿﯽ و اﯾﺪه آل اﺳﺖ ﮐﮫ در آن اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد)ﺑﺸﯿﺮﯾﮫ .(33:1382،در
اﯾﻦ وﺿﻊ اﻓﺮاد ﺑﺪون اطﻼع از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ،اﺻﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ھﺎﯾﯽ دارد:
-1آزاد ﺑﻮدن :ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻓﺸﺎر و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪو ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ
اﺟﺒﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد.
-2ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻮدن :اﯾﻦ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ اﺑﺰاری اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد راﺑﻄﮫ ﺑﯿﻦ ھﺪف
و وﺳﯿﻠﮫ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اھﺪاﻓﺸﺎن ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
-3ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﻮدن :ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد در ﮔﺰﯾﻨﺶ اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ اﺻﻮﻟﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮐﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻔﻊ آن ھﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
-4ﺣﺠﺎب ﺟﮭﻞ :از ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪی ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ راﻟﺰ اﺳﺖ و اﻓﺮاد از ھﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﮐﮫ
آن ھﺎ را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ھﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺸﯿﺮﯾﮫ .(235،238 :1382،اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ دﯾﺪﮔﺎه راﻟﺰ رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻓﺮھﻨﮓ و ﻧﮋاد و ﻣﻠﯿﺖ ﻧﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در واﻗﻊ
اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ،ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﮋاد ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،دﯾﻦ ،طﺒﻘﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) .(Rawl s ,1971:137ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﺪاﻟﺖ راﻟﺰ ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم »اﻧﺼﺎف«ﮔﺮه ﻣﯽ
ﺧﻮرد .زﯾﺮا در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﻤﮫ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﮫ در ﭘﯽ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺎی ﺧﻮد را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺼﺎف ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻮن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ در
آﯾﻨﺪه ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد.ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ اﻓﺮاد اطﻼع دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ آن ھﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ »ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ« وﺟﻮ دارد .ھﻤﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ
اﻣﺎ ھﯿﭻ ﮐﺲ درﺻﺪد ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺪی ﺑﮫ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ)ﻣﻮﺣﺪ .(321:1382،راﻟﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺮاد
را در ﺣﺠﺎب ﺟﮭﻞ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﮫ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن ھﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ واﻗﻌﯽ ﭼﯿﺴﺖ،
ھﺮﻓﺮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ھﻤﺎن اﺻﻮﻟﯽ را ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ
ﺗﻮاﻓﻖ و ﻗﺮارداد ﻧﺨﻮاھﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
در ﺗﻔﮑﺮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ »ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﯽ« ھﺴﺘﮫ ی اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و »ﻓﺮد« ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮدﺑﻨﯿﺎد ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻋﻘﻞ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن
ﻗﺮارداداﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد) .(Rawl s ,1971:14راﻟﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻧﺴﺎن در وﺿﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ھﯿﭻ ﺧﻄﺮی را ﺑﭙﺬﯾﺮد و از اﯾﻦ رو ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  :ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدن از آزادی و ﺟﺰ طﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻓﻘﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﻮدن)ﺑﮭﺸﺘﯽ.(190-195:1379،
اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ راﻟﺰ
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راﻟﺰ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻄﻠﻖ در ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﯿﺮھﺎ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد .زﯾﺮا ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻄﻠﻖ ﻧﮫ
ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎھﺶ ﺛﺮوت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد راﻟﺰ ﺣﺪی از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻻزم اﺳﺖ وﻟﯽ ﺣﺪ اﯾﻦ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ وﺟﮫ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را اﻓﺮاد در
وﺿﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ)ﺑﺸﯿﺮﯾﮫ .(35:1382،ﺟﺎﻣﻌﮫ راﻟﺰ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ از
ﺛﺮوت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺎدی ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از »ﺧﯿﺮھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ«ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ راﻟﺰ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺛﺮوﺗﯽ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺮﺧﯽ ﺧﯿﺮھﺎ ﻣﺜﻞ »آزادی ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ« اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ راﻟﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ دو اﺻﻞ ﻣﮭﻢ »آزادی«و »ﺑﺮاﺑﺮی« اﺳﺖ.
)اﯾﭻ .(378:1377،آزادی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ اول راﻟﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺻﻞ دوم ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﮫ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻨﻔﻌﺖ را ﺑﮫ ﮐﻢ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺸﺎﻏﻞ و
ﻣﻨﺎﺻﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن اﺻﻞ
دوم ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
راﻟﺰ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺒﺎرت از ﺣﺬف اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﯽ
وﺟﮫ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدﻟﯽ واﻗﻌﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺘﻌﺎرض اﻧﺴﺎن ھﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﻧﮭﺎد و
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ).(Fr eeman,1993:47
راﻟﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﺪرت ﺑﺮﭘﺎﯾﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫ راﺑﻄﮫ ھﺎی ﻓﺮدی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ راﻟﺰ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﺑﺮاﺑﺮی در
ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﺛﺎر آن را ﮐﺎھﺶ دھﺪ .زﯾﺮا ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻼش و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھﻤﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺣﺪ
اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﮭﺘﺮﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ طﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻮد.ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﺪاﻟﺖ
راﻟﺰ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺟﻮاﻣﻌﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ
درﻣﯿﺎن ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻣﯿﻨﮫ
ﻋﺪاﻟﺖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ؛ آﯾﺖ ﷲ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮﺻﺪر،آﯾﺖ ﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ ،آﯾﺖ ﷲ ﻣﻄﮭﺮی و اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ
ﺻﺪرو ھﺮﮐﺪام از آن ھﺎ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻋﺮﺿﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﺤﺚ ھﺎی روﺷﻤﻨﺪﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮی دارﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮫ
ﻓﻘﯿﮭﺎن درﺑﺎره اﺑﻌﺎد ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺤﺚ ھﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﮫ
ﻣﺴﺎﻟﮫ داﻧﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ)ﻣﻮﻣﻨﯽ ،1384،ﺷﺮق ( از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﮭﯿﺪ
ﺑﮭﺸﺘﯽ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﮭﺪه دار
آن اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ را ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل
ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و و ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﺎھﻮی و ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ھﺮﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ دﯾﻦ اﺳﻼم ھﺴﺖ اﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ آن دﯾﻦ و اﺳﻼم ﻗﻼﺑﯽ اﺳﺖ)ﺑﮭﺸﺘﯽ .(95:1377،ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺧﻮاھﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮﯾﯽ را ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺗﻨﮭﺎ راه ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻓﻄﺮی
ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﮫ ﮐﻤﺎل و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ؛ »اﮔﺮ در
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﮫ ﻋﺪل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺳﺮاغ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺟﻮان ﻣﺎ
ھﻢ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﮫ ﻋﺪل ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،ﭼﮫ ﺧﺪا و اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ«.
)ﻗﺎﺳﻤﯽ (86:1390،اﯾﺸﺎن ﻋﺪاﻟﺖ اﺧﻼﻗﯽ را زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ
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ﻋﺪاﻟﺖ اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﺮﺧﻮرد از روی اﻧﺼﺎف ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺖ؛ »ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺎدﻻﻧﮫ،
رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎف در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﺣﻖ ﻣﺪار ﺑﻮدن در ﮐﻠﯿﮫ ارﺗﺒﺎطﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﺷﻤﻨﯽ
ﻧﻮرزﯾﺪن ﺑﺎ ﺣﻖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺿﺮر اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻠﮕﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎف ھﺴﺘﻨﺪ«.
)ﺑﮭﺸﺘﯽ (127:1378،ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺳﮫ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ﻋﺮﻓﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﻌﻨﺎی اﺧﻼﻗﯽ .ﻋﺪاﻟﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮدن و ﺑﮫ ﺳﻤﺘﯽ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮدن و ﭘﺎک ﺑﻮدن از اﻧﺤﺮاف .ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺮﻓﯽ ،ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﻼﻗﯽ ھﻢ ،ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن زرﯾﻦ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﯿﺰان ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن در
ﺗﻤﺎم ﺟﮭﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻄﻮری ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﺠﺎوزی در زﻧﺪﮔﯽ راه ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ  4اﺻﻞ را ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺎرد:
-1ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻘﻮﻟﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ ﻓﺮد ﻣﻠﮑﮫ ﺷﻮد.
-2ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﺣﺎت ﺑﯿﻨﺸﯽ ،ﮔﺮاﯾﺸﯽ و رﻓﺘﺎری ھﺮ ﻓﺮد و ﺳﭙﺲ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺎری ﺷﻮد.
-3ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻘﻮﻟﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ دارد و ﺗﻨﮭﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎﺣﺖ ﺧﺎص
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻓﺮدی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
-4اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮب اﻟﮭﯽ را طﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ اﻋﻼی درﺟﮫ آن ﮐﮫ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ اﻟﮭﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﮑﮫ ﻋﺪل را دارا ﺑﺎﺷﺪ) .(1392
ﭼﺎرﭼﻮب ھﺎی اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻋﺪاﻟﺖ در اﺳﻼم از ﻧﮕﺎه ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ:
-1ھﺪﻓﺪاری ﻋﺎﻟﻢ :در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﮭﻮده آﻓﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ» .اﯾﻨﺠﺎ ھﺪف ﺧﻮد اﻧﺴﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ،ھﺪف اﻧﺴﺎن ،ﺧﺪاﺳﺖ .ﭼﻮن از اوﺳﺖ و ﺑﺴﻮی او ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد«)ﺑﮭﺸﺘﯽ.(77:1378،
-2ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﮏ ﺣﻖ اﻟﮭﯽ اﺳﺖ :ﻣﻨﺸﺎ ﻋﺪل ﺧﺪا اﻣﺮ و اﺣﺴﺎن اﺳﺖ)ﺑﮭﺸﺘﯽ .(81:1378،از
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﮏ ﺣﻖ اﻟﮭﯽ اﺳﺖ ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﺣﻖ ﻗﺮاردادی و
ﻧﺴﺒﯽ .اﯾﻨﮑﮫ ﭼﯿﺰی ﺣﻖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺎﯾﺪ« در ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ ھﺪف ﮐﻠﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ
اﺳﺖ) (al hayat .i r
-3اﻧﺴﺎن :ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺣﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪی اﺻﯿﻞ دارد .اﻧﺴﺎن زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ روح
اﻟﮭﯽ در او دﻣﯿﺪه ﺷﻮد)ﺑﮭﺸﺘﯽ.(134:1378،
-4آزادی اﻧﺘﺨﺎب :اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮ ﺑﺰرگ
ﺷﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮ ﺑﮫ راه ﻓﺴﺎد ﺑﺮود ،اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮ ﺑﮫ راه ﺻﻼح ﺑﺮود....ھﺮﺟﺎ اﻧﺴﺎن از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮی
ﺑﯿﻔﺘﺪ ،دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،دﯾﮕﺮ ارج اﻧﺴﺎﻧﯽ او رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ)ﺑﮭﺸﺘﯽ.(171:1378،
-5ﻓﻄﺮت :ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی اﺻﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﻮب و ﺑﺪ و زﺷﺖ و زﯾﺒﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ
اﮔﺮ اﺻﻼ دﯾﻨﯽ ھﻢ درﮐﺎر ﻧﺒﻮد ،ﺑﺸﺮ ھﻮﺷﯿﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﮭﻤﺪ ﻣﻘﺪاری از ﮐﺎرھﺎ ﺑﺪ اﺳﺖ ،زﺷﺖ
اﺳﺖ ،ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﻋﺪل اﺳﺖ)ﺑﮭﺸﺘﯽ .(77-76:1378،در
اﻧﺴﺎن ﮐﺸﺶ ھﺎی ﻓﻄﺮی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ او را از ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺎذﺑﮫ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و در دو راھﯽ ﺣﻖ و ﺿﺪ ﺣﻖ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺻﻄﺤﮑﺎک
ﺣﻖ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺛﺮوت ﮔﺮاﯾﯽ و ﭘﻮل دوﺳﺘﯽ ،از ﺣﻖ روی ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ)ﺑﮭﺸﺘﯽ.(146-147:1378،
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-6ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﺳﺖ :اﯾﻨﮑﮫ ﭼﺮا ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﺮد».ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ در آن ﮔﻨﺎه و ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ و ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﻋﺪوان وﺟﻮد دارد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ای ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای رﺷﺪ ﻧﻘﻄﮫ ھﺎی ﺿﻌﻒ ﺑﺸﺮی و ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﻧﻘﻄﮫ ھﺎی ﻗﻮت و ﺧﯿﺮ ﺑﺸﺮی
اﺳﺖ«)ﺑﮭﺸﺘﯽ .(170-169:1378،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮی اﻧﺴﺎن را از او
ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ارزش ھﺎی ﻣﺎدی و ﺗﺠﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺛﺮوت ﮔﺮاﯾﯽ را در وی ﺗﺮﻏﯿﺐ
ﮐﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ھﺎ را ﺑﮫ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ»در اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﺑﺎرﮐﺶ و ﺑﺎرﺑﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
او ﺧﻮب ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ،ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﺑﻨﻮﺷﺪ ،ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ﮐﻨﺪ ،ھﺮزﮔﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻮب ﺑﺎر ﺑﮑﺸﺪ و
ﺧﻮب ﺑﺎر ﺑﺪھﺪ  .او دﯾﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ)«...ﺑﮭﺸﺘﯽ.(172-171:1378،
-7اﻣﺮﺑﮫ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺪل و ﺣﻖ :ھﺮ ﻧﻮع ﻗﺪرﺗﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﺤﺮاف از ﺣﻖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
اھﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﻨﺼﺐ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﮑﯿﮫ
زده اﻧﺪ  ،در ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ....ﻓﺮد ﻓﺮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت و راه رﺳﯿﺪن ﺑﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ و ﻋﺪل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ از طﺮﯾﻖ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ھﺪﻓﯽ
ﺑﺮﺳﯿﺪ)ﺑﮭﺸﺘﯽ .(161-160:1378،آﯾﺖ ﷲ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ وﺻﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮐﮫ
اﻣﺮﺑﮫ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻨﮑﺮ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻮت ﺑﺪﺳﺖ اﺷﺮار ﺧﻮاھﺪ
اﻓﺘﺎد و ھﺮﭼﮫ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛»اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ
و ﻋﺪل ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻨﮑﺮ«)ھﻤﺎن.(157:1378،
-8اﻧﺼﺎف ﻣﺘﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ :اﻧﺼﺎف ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﮫ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪی ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
ھﻢ ﻧﭙﺴﻨﺪ».اﻧﺼﺎف ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺪه ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن« )ﺑﮭﺸﺘﯽ.(103:1378،
ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﮐﮫ ﻋﺪاﻟﺖ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد و ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﺟﮫ آن اﺧﻼق
اﺳﺖ ،ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺧﻼﻗﯽ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ارزش داﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ
ﺑﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ اﻣﺮﺑﮫ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮭﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ،اﯾﺸﺎن آزادی ﺑﯿﺎن و
آزادی اﻧﺘﺨﺎب را دو اﺻﻞ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ.
ﯾﻜﯽ از ﺷﺎھﻜﺎرھﺎی ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻛﺘﺎب »ﺣﻖ و ﺑﺎطﻞ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﻛﺮﯾﻢ« اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن
در اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﮫ ﺣﻖ را از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن ﻛﺮﯾﻢ ،ﺟﮭﺖدار ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻛﮫ در اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﻖ ﺑﻮدن ھﺴﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻮچ ﺑﻮدن آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺣﻖ و ﻧﺎﺣﻖ
در ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﻄﺒﺎق و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﺟﮭﺖ و ھﺪﻓﯽ ﻛﮫ ﻗﺮآن
ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ و آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﺸﺎن ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ در ﺻﻔﺤﮫ 55
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،آن ﭼﯿﺰی ﻛﮫ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن را از ﭘﻮچ ﺑﻮدن ،ﺑﯿﮭﻮده ﺑﻮدن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ
اﻧﺴﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ دارد ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ او در اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو وﺳﯿﻊ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ از دﯾﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺎم ھﺴﺘﯽ ،ﻧﻈﺎم ﺣﻖ و ﻋﺪل اﺳﺖ و ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻛﺎرﻛﺮد آن از ﻧﻈﺮ
ﻓﺮدی ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﻛﮫ اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮭﯿﻠﯿﺴﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ .اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
در ﻏﯿﺎب ﯾﻚ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻛﮫ ﺗﻜﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﻋﺪاﻟﺖ در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮ و در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻜﺮده ،ﺑﺎ آﺳﯿﺐھﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻓﻘﺪان ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﻮﺟﺐ ھﺮج و ﻣﺮج ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﮫ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ و اﺧﻼق رﺷﺪ ﻧﮑﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ و ﺑﯽ ھﺪﻓﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﺸﺎن
در ﻛﺘﺎب ﺑﺎﻧﻜﺪاری ،رﺑﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ در اﺳﻼم ،ﻣﻜﺮرا اﯾﻦ اﯾﺪه را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻛﻨﺪ ﻛﮫ رﻛﻦ رﻛﯿﻦ
ﻓﮭﻢ اﺣﻜﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﺘﯽ در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ در
اﺣﻜﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻋﺪل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺖھﺎ و اﺳﺘﻨﺒﺎطھﺎی
دﯾﻨﯽ در ھﺮ ﻣﺴﺎﻟﮫ را ﻣﺤﻚ ﺑﺰﻧﯿﻢ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺒﺎھﺖھﺎی ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﻣﻄﮭﺮی و ﺷﮭﯿﺪ
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ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻧﺰدﯾﻚ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﮫ آن اﺳﺖ ﻛﮫ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﺑﺤﺚ را ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در
اﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻜﺮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻛﮫ اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎطﯽ از دﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیھﺎی ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻘﯿﻨﺎ
اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎطھﺎ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﻛﻨﺪ :ﺟﺎﻣﻌﮫﯾﯽ ﻛﮫ در آن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیھﺎی ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﮫ از
ﺣﺪود ﻣﺘﻌﺎرف ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﻟﺠﻦ آﻟﻮده ﺷﺪه و ﺑﮫ ھﯿﭻوﺟﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﮫ آن ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻼﻣﯽ
اطﻼق ﻛﺮد.ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ راﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻧﮕﺮش دﯾﻨﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و آن را ﺑﺮا ﮐﻞ ﺑﺸﯿﺮﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ داﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ﻛﺘﺎب ﺣﻖ و ﺑﺎطﻞ ﻧﻘﻄﮫ ﺷﺮوﻋﺶ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ آﯾﮫ  158ﺳﻮره اﻋﺮاف
اﺳﺖ .در اﯾﻦ آﯾﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﯾﺎ اﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎس اﻧﯽ رﺳﻮلﷲ اﻟﯿﻜﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ .آﻗﺎی ﺑﮭﺸﺘﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﯾﻦ آﯾﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﻛﮫ ﻣﺨﺎطﺐ ﭘﯿﺎم ﻗﺮآن ﻧﺎس)ھﻤﮫ اﻧﺴﺎنھﺎ در ھﻤﮫ زﻣﺎنھﺎ و
ھﻤﮫ ﻣﻜﺎن ھﺎ( اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﻧﺎس اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎور ﺑﮫ اﺳﻼم ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﺎور اﯾﺸﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﯾﻚ اﻟﺰام روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد و آن ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻼم را ﭼﮫ در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﮭﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭼﮫ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ ﻋﺮﺿﮫ ﻛﻨﯿﻢ .ﺑﮫ طﻮری ﻛﮫ وﻗﺘﯽ
ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺮآن اراﺋﮫ ﺷﺪ ،ھﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺼﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺮآن
ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﺗﻘﺪم ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺧﻼق ﺑﺮ دﯾﻦ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن در ﺻﻔﺤﺎت  46و  47ﻛﺘﺎب
»ﺣﻖ و ﺑﺎطﻞ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺻﺮار ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ اﺳﻼم از وﺣﯽ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )ص(
ﺷﺮوع ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﺳﻼم از روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖھﺎی ﺑﺸﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ وﺣﯽ
و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﻛﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اداﻣﮫ راھﺶ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و وﺣﯽ ھﺮ دوﺳﺖ .اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ روﺷﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺧﻮد از ﺑﺪﯾﮭﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫھﺎ و ﺑﺎ روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ روﻧﺪھﺎ آﻏﺎز
ﻛﻨﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮود ،ﺑﮫ وﺣﯽ و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )ص( ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﯽرﺳﺪ
و اﮔﺮ ﻧﺮﺳﺪ واﻗﻌﺎ ﺑﮫ دﯾﻦ اﻟﮭﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ از اول ﭘﺎﯾﮫ را روی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﻗﺮآن ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،راه
ﻗﺮآن را ﻧﺮﻓﺘﮫاﯾﻢ .راه ﻗﺮآن ،راه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و از اﯾﻦ زاوﯾﮫ اﺳﺖ ﻛﮫ اﺳﻼم ﯾﻚ دﯾﻦ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﮭﺸﺘﯽ و ھﻢ در ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ھﻢ در ﻧﻈﺮﯾﮫ رﺑﺎ ،ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ اﺳﻠﻮب روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﻄﺮت ،ﺑﺤﺚھﺎی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﯽﻛﻨﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﻜﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ ﺟﮭﺖﮔﯿﺮیھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ آﻣﻮزه اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ و از اﯾﻦ زاوﯾﮫ ﻣﺮزﺑﻨﺪی اﺳﻼم
ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫھﺎی ﻣﺘﺪاول روز را روﺷﻦ ﻣﯽﻛﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻄﻖ ﻓﻄﺮت
)اﻧﺴﺎنھﺎی ﻓﻄﺮی( ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه ﯾﻚ ﺷﯽء ﺣﻖ ﺗﺼﺮف در آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .از اﯾﻦ زاوﯾﮫ وﻗﺘﯽ
ﺧﺪا را ﻣﺎﻟﻚ ﺟﮭﺎن ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،اﻣﺮی ﻓﻄﺮی اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﻣﺮی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺮاردادی اﺳﺖ.
ﺑﺤﺚ ﻋﺪل ھﻢ از ھﻤﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .از ﭼﻨﺪ زاوﯾﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﮫ
ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ در ھﻢ ﺗﻨﯿﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ ﺑﺮای اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز اﺳﺖ ،آن اﺳﺖ ﻛﮫ از دﯾﺪ
ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ،از ﯾﻚ ﺳﻮ ﻓﻘﺪان ﯾﻚ درك ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
ﻣﺠﮭﺰ ﻛﻨﺪ .ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺑﻌﺪی ﺧﻄﺮ ﺑﺪ ﻓﮭﻤﯿﺪن و ﺑﺪ دﻓﺎع ﻛﺮدن از ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﯾﻚ
ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﻛﻨﺘﺮﻟﯽ را ﺑﺮای ﻓﮭﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺮآن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻛﻨﺪ.
ﺑﮭﺸﺘﯽ در ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﺪل و ﻣﯿﺪان ﮔﺴﺘﺮده آن در اﺳﻼم در ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻼم
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ:ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﻨﺶ اﺳﻼم ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ
ﭘﺎﺳﺖ»ﺑﺎﻟﻌﺪل ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻻرض« آﺳﻤﺎن ھﺎ وزﻣﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﺪل ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﻢ و
ﺣﺴﺎب اﺳﺖ»اﻟﺴﻤﺎءرﻓﻌﮭﺎ و وﺿﻊ اﻟﻤﯿﺰان« آﺳﻤﺎن را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ و ﺑﺮای ھﺮﭼﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﻗﺮار داد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﺎری از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﺪل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﮫ :ھﺮﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،
در ﺑﺮاﺑﺮ آن »ﺟﻮر« اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﯿﺰی از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮد)ﺑﮭﺸﺘﯽ .(139:1386،ﺑﮭﺸﺘﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺪل ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺎطﺮ وﺟﻮد اراده ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﺻﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﺑﯿﻦ ھﻤﮫ
ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻋﺎﻣﻞ اراده و ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را دارد.ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ذﻟﺖ و
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ﻋﺰت و ھﺪاﯾﺖ و ﺿﻼل را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﻨﺪﺑﺪﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن از ﺧﻮد ھﯿﭻ اراده ای
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
و ذﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ دم ﺑﺮ ﻣﯽ آوردﻧﺪ ﭼﻮن ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ھﺮﮐﺲ را ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻋﺰت ﻣﯽ
دھﺪ و ھﺮ ﮐﺲ را ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)ﺑﮭﺸﺘﯽ .(143:1386،در اﺳﻼم ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ راھﯽ
ﺑﺮای درﺟﮫ ﺑﻨﺪی ﻧﮋادھﺎ،ﻗﺒﺎﯾﻞ،طﺒﻘﺎت و ﮔﺮوه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه و ھﻤﮫ ﻣﺮدم از ﻧﻈﺮ ﺧﻠﻘﺖ
و ﺳﺮﺷﺖ در ﯾﮏ ﺻﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ)ﺑﮭﺸﺘﯽ .(144:1386،ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻣﺬھﺐ ﻋﺪﻟﯿﮫ را ھﻤﺎن ﺑﯿﻨﺶ
اﺻﯿﺐ ﺷﯿﻌﮫ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ در ﺑﯿﻦ دو ﺑﯿﻨﺶ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﯿﻨﺶ ﺣﺪواﺳﻂ و ﻣﻌﺘﺪﻟﯽ از اﺳﻼم را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)ﺑﮭﺸﺘﯽ.(145:1386،
ﺑﮭﺸﺘﯽ در ﺑﺤﺜﯽ ﺑﻨﺎم ﻋﺪل و ﻣﻌﺎد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺪل اﻟﮭﯽ در ﻣﻌﺎد ﺗﺠﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد:
ﻋﺪل در ﭘﺎداش و ﻣﺠﺎزات و درﺟﮫ ﺑﻨﺪی اﻋﻤﺎل و ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺴﺎن ھﺎ و ﺟﺪاﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺻﻔﻮف از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮو ظﮭﻮر ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺧﺼﻠﺖ ھﺎی اﻧﺴﺎن ھﺎ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ.وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﺷﺪ ﻋﻤﻞ آدﻣﯽ
ﻣﺤﺼﻮل اراده آزاد ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻞ و آﯾﻨﺪه اش ﻣﺴﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد و ﺑﺎزده
ﻋﻤﻞ ﯾﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ آن از طﺮﯾﻖ دﻋﻮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان آﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﻋﻤﻠﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ارادی اﻧﺠﺎم دھﺪو ﯾﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن و ﺟﮭﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﺧﺼﻠﺖ
ھﺎ روﺣﯽ ﺧﻮد و ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﯾﺎ اﻧﺤﺮاف ﺗﻤﺎﯾﻼت دروﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻤﺎم آﻧﭽﮫ را
ﮐﮫ در راه ﺑﮭﺴﺎزی ﯾﺎ ﺗﺒﺎه ﺳﺎزی ﺧﻮد رو ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺠﺎم دھﺪ.در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ
ﮐﮫ :ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎزدھﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺳﺖ و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺪود و اﻧﺪازه اﯾﻦ اﻋﻤﺎل و آﺛﺎر
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اش در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ)ﺑﮭﺸﺘﯽ».(148:1386،ھﺮﮐﺲ اﻧﭽﮫ را ﮐﮫ در راه آن ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮده  ،ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮫ آﻧﺎن ﺳﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد«)اﺣﻘﺎف.(19
ﺑﮭﺸﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﺎن ظﮭﻮر و ﻧﻈﺎم اﻟﮭﯽ را اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽ
داﻧﺪ»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰد ﺑﮫ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در روزﮔﺎرش ﺳﺘﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و
راھﮭﺎ اﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺣﻖ ﺑﮫ اھﻠﺶ ﻣﯽ رﺳﺪ«)ﺑﮭﺸﺘﯽ.(255:1386،
اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻧﻈﺎم ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺪاﻟﺖ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺑﺮﻗﺮار
ﺑﻮد ،ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ و روﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ
روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﮐﻞ ﺟﮭﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮﻧﻮع ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ،اﺧﺘﻼل،ﻓﺴﺎد ،ارﺗﺠﺎع و
ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .از ھﺪف ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﻋﺪل و ﻗﺴﻂ در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﻮﺟﻮد آوردن
اﻋﺘﺪال ﮐﺎﻣﻞ در اﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ)ﺑﮭﺸﺘﯽ.(404:1386،
اﺻﻮل و ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﺪال اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ:
-1ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎن ھﺎ :در اﺳﻼم ﺑﺮا ی اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺻﻮﻻ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪه ﭼﻮن ﻣﺮدم از ﻧﻈﺮ ﺑﻨﯿﺎدی دارای ﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﮫ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ.
-2ﻋﺪل ﺣﻘﻮﻗﯽ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ھﺎ دارد ،از ﻧﻈﺮ
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
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﻻ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻋﺎﻟﯽ را در اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ.
-3رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺳﺎﯾﮫ ﺑﯿﻨﺶ ﺗﻮﺣﯿﺪی :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﺪ ﻣﺎدی ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ
اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﻟﻐﺰش ﻓﮑﺮی و اﻧﺤﺮاف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺪاری
ﮐﮫ دارای اﻧﺪام ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﺳﺎزواره ای ﻣﺤﺼﻮر در رﻓﺘﺎرھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ.اﻣﺎ در ﺑﯿﻨﺶ اﻟﮭﯽ اﺳﻼم  ،ﮐﮫ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﮫ در ﮔﺮو رگ و ﭘﻮﺳﺖ
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و اﺳﺘﺨﻮان اوﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ دارای اراده ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ و ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب  .در اﯾﻦ
ﺑﯿﻨﺶ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻌﯿﺾ اﻧﺴﺎﻧﯽ و طﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
 -4ﻋﺪل اﻗﺘﺼﺎدی :رﯾﺸﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﺧﺪا ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﺪل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮭﺮه وری ھﻤﮫ از ھﻤﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
-5آزاد اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻋﻠﻢ اﻣﻮزی :اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻌﺪاد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن دارد.ﭘﺲ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻋﺎدل ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ھﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد و آزادی اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻓﺮاھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫ
ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده و ﻓﮑﺮ و ﻓﻠﺴﻔﮫ ای در ﺟﮭﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ طﺒﻘﮫ ای ﺧﺎص  .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺎدل ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ای
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ھﻤﮫ اﻓﺮاد ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎﺳﻮاد ﺷﺪن و ﺗﺮﻗﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻣﮭﺎرت و ﻓﻨﻮن ﻓﺮاھﻢ
ﺳﺎزد.
-6ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی در ﺳﺎﯾﮫ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ :ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﺣﻖ ھﻤﮫ اﻓﺮاد
اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺎﯾﮫ »ﮐﺎر« ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
-7ﻣﺤﺮوم ﺑﺨﺎطﺮ ﺗﺠﺎوز در ﺑﮭﺮه وری :اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﻧﻌﻤﺖ ھﺎ ﺣﻖ ھﻤﮫ اﻓﺮاد اﺳﺖ .ﺗﺠﺎوز و طﻐﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ
اﻓﺮاد از ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪن دﯾﮕﺮان از ﺣﻖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻗﻮل ﺣﻀﺮت
ﻋﻠﯽ ھﯿﭻ ﺛﺮوت اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ای ﻧﺪﯾﺪم ﺟﺰ اﯾﻨﮑﮫ در ﮐﻨﺎر آن ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
-8ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪل و ﻣﺠﺮی ﻋﺪل :در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺎدل ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد داردﮐﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
-9ﺻﻼﺣﯿﺖ در اﺣﺮاز ﻣﻨﺎﺻﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﻋﺪاﻟﺖ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ھﺮﭼﯿﺰ ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﺣﺮاز ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ھﺎ
و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 -10اﺣﺴﺎس ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ :اﺣﺴﺎس ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
 -11وﻻﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ :در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ روﺣﯽ و ﻣﮭﺮ و ﻣﺤﺒﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ و
»وﻻﯾﺖ« و اﺧﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و اﯾﻦ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﺣﺪود و
ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد اﺳﺖ.
-12ﺧﻮدﺳﺎزی و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد :ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺧﻮدﺳﺎزی و ﺗﻼش ﻣﺪاوم در ﺟﮭﺎد اﮐﺒﺮ
و ﭘﺮورش ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﻼﻗﯽ اﻓﺮاد،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ اﯾﺠﺎد ﺑﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﭼﮫ ﺑﺴﺎ
ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ھﺪف ھﺎی اوﻟﯿﮫ را ﺑﺪﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد)ﺑﮭﺸﺘﯽ و
دﯾﮕﺮان.(409-405:1386،
ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻋﺎدﻻﻧﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را :ﻗﺎﻧﻮن ،ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای
ﻗﺎﻧﻮن ،رھﺒﺮی و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ.
در زﻣﯿﻨﮫ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﮭﺸﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ارزشھﺎی دﯾﻨﯽ
را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺪهآل ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫای
ﺑﻮد ﮐﮫ در آن ﻓﺎﺻﻠﮫ طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ
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ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺪی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﺎن راﻟﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان
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
ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺟﮭﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﻧﺪ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟در ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﺪاﻟﺖ
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
اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻋﺪاﻟﺖ راﻟﺰ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﻟﯿﺒﺮال-
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﺳﺖ  ،اﻣﺎ در واﻗﻊ راﻟﺰ در ﭘﺮده ﺟﮭﻞ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺌﻮری او رﻧﮓ
ﻧﮋاد و ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻣﻠﯿﺖ ﻧﮕﯿﺮد ،ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ زﯾﺮا ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎن و ﯾﮏ ارزش ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل اﺳﺖ .از
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
ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﺧﻼق در ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮔﺮاﯾﯽ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ھﺮ دو اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮ اﺻﻞ
اﻧﺼﺎف  ،اﻣﺎ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ دو اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
ﻣﻮاﺟﮫ اﺳﺖ؛راﻟﺰ در ﭘﺮده ﺟﮭﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﻓﺮاد ﺷﺮاﯾﻄﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻔﻊ را ﺑﺮای آن ھﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮاد ﻣﯽ داﻧﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ
وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮزه ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ 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
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﺻﻞ ))ﻋﺪاﻟﺖ(( ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻣﺎﺟﺮاﺗﺮﯾﻦ و ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎت
ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﮫ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻟﯿﺒﺮال ،ﯾﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،اﺳﻼﻣﯽ و ...اﻧﺪﯾﺸﮫ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاھﯽ در ﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﺑﺸﯿﺮﯾﮫ ،ﺣﺴﯿﻦ ) .(1376ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻗﺮن 20ج ،2ﺗﮭﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
» .(١٣٨٢) ..........دﯾﺒﺎﭼﮫ ای ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻋﺪاﻟﺖ«،ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ ﻧﺎﻗﺪ ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره
اول.
ﺗﻮﺳﻠﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ )» .(1376ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺟﺎن راﻟﺰ« ،ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎره دوم.
ﺟﺎن راﻟﺰ» .(1376)،ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ اﻧﺼﺎف«،ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻠﮑﯿﺎن ،ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ ،ﺳﺎل ﺳﻮم،
ﺷﻤﺎره دوم.
ﺣﺴﯿﻨﻲ ﺑﮭﺸﺘﻲ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ) » .(1382ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ اﻧﺼﺎف« ،ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﺼﻄﻒ ﻣﻠﮑﯿﺎن ،ﻧﻘﺪ و
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