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تهصیفی و بد تهجه به آیدت و -عهده  ارند. این نهشندر  ر جسنجهی آن است تد بد روش تحلیلی
شتادخنی عدالت ستیدستی از صاظر قرآن کریم را بررسی کاد،  ر قرآن کریم، صبدنی انستدن صاطق

ری از گیپدستت  به ستتمها  اصتتلی، بد تجزیه و تحلیل آیدت قرآن کریم، روایدت تفستتیری و بهره
کید شده است که  ا  ار ؛ جدیگدهی بد شادخت انسدن د یبا  ر دیتهحتفدسیر صنعد ، بر این اصر تأ

م، نگدهی جدصع به انستدن و جدصعی ستیدستی   ار  و همه اصهر را برای حرکت  ر صسیر قرآن کری
 ر  تهانی از صاظر این کندب را صیدسیعدالت س شادخنیانستدن یصبدنکاد؛ تعدلی او تراحی صی

ی و تتتت اجنمدع یدستتیستت تیصستتمهلصادی، دریاخنهد، انستتدن برابر اشیآفر، فطرتصهار ی چهن 
 گیری کر .ی انسدن پیزریهو برندص یخر ورز

 .شادخنیانسدنعدالت سیدسی، قرآن کریم، صبدنی،  کلیدواژگان:
 

                                                      
  yahoo.com86sbaqeri@پژوهشگده فرهاگ و اندیشه اسالصی و صدیرگروه الگهی اسالصی ایرانی پیشرفت. انشیدر  .7

 ، شماره سیزدهمپنجمسال 
 49-91، 9911بهار و تابستان 



 

 

4

8 

 نامهپژوهش

98 

 5سال
اره 

شم
/

99  /
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

99
11

 

2
8 

 

هش ژپو
 انهم

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
   

ماره 
ش

هم، سیزد
  

ان  
بست ر و ات

بها
139

9
  

28 

 درآمد 
تدثیری اسدسی  ر  رر  فطری او یهدمادیتهانهد و  رفیتآ صی، اسنعدا هد،  اندیشگی خندرستد شتادخت

ص دلف غدلبد از نهی نگده هدی  ار . صکدتب ص نلف و  یدگدهاجنمدعی  -ستتیدستتیعلهم صد از صستتدئل باید ین 
اند و آن فهم صنغیر از سدخندر و سدزصدن فکری صنفدوت برای تحلیل جدصعه و اندیشتهران به انسدنهد به وجه  آصده

ق و  هد تد بنهاند تحلیلی  قیهدی صبادیی به انسدن، یدری صیآور . فهم گسنرۀ شادخنی و آصهزهعدالت ستر  ر صی
عدالت سیدسی  و تن  ا ن به لهازم آن برخدسنی از هر صکنب، صبنای بر فهم علمی  ستاجیده از صستدئل ارائه کاد.

ای از انستدن است، حد  اگر صابع صعرفنی صرفد تجربی و حسی بدشد، تحلیلی سه انگدر از عدالت را ارائه ویژه
ی  ر اسالم سیدس و اجنمدعی  اهداف  هد و اگر فراحستی بدشتد، تحلیلی فراحستی و نه صرفد صد ی انگدر.صی

ن نظدم ،  ر ایبه انسدن است یخدصۀ نگر شه  که برخدسنه ازبراستدس یک ستدصدنی فکری صشت وتی تاظیم صی
دسدیی شاهدی صد ی و صعاهی او شهند، خهاسنه روغین و راستنین از یکدیگر بدزشادخنه صی یدزهدیناندیشتگی، 

ستدزند، اصل و باید  تراحی هدی او همهار صیژگیگر ند و صستیر را برای شتادخنی واقع بیادنه از انستدن و ویصی
 شادسی اسنهار است.این اهداف بر پدیی انسدن

کید بسیدر شده، عدالت است که قرآن کریم، هدارزشیکی از آن   ی همیشتگی که  ر  ین اسالم بر آن تأ
 کاد:هدف از بعثت انبیدء را برپدیی آن بیدن صی

ْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ب  ل
َ
َتاَب َواْلم  یاْلبَ َقْد أ نَزْلَنا َمَعُهُم اْلک 

َ
ْسط  یَزاَن ل  یَنات  َوأ اْلق  اُس ب   ( 45)حدید،  ُقوَم النَّ

 ر آن جدیگدهی واا  ارند و برپد ارندۀ آن « صر م»ای  ار  که هم شتتادستتی ویژهتبعد این ارزش، پدی  ر انستتدن
 اند تد انسدن به تهر خه جهش برای عدالت قیدم کاد.  آصده« صیزان»و « کندب»آیاد و هم پیدصبران بد به شمدر صی

رآن تهصیفی و بد تهجه به آیدت و صاطق ق -بد تهجه به آنچه آصد، این نهشندر تالش  ار  تد بد روش تحلیلی
 ر نهی بر اشت و فهم عدالت اثریعدالت ستیدسی را بررسی کاد، صبدنیی که   شتادخنیانستدنکریم، صبدنی 

کدتب بد هد و شفدفیت صانکدرندپ یر  ارند و برای فهم بهنر، بدید آن صبدنی را بررستی قرار  ا ، زیرا که صرزکشی
  ر دیتهحشتته .  ر فرضتتیه، بر این اصر تأکید شتتده استتت که بد تهجه به جدیگده تهجه به صبدنی آنهد انجدم صی

جتدصع و فراگیر قرآن کریم بته انستتتدن برای حرکتت  ر صستتیر تعتدلی،  و نگرش شتتاتدختت انستتتدن د یتبا
جه، عدالت فطرتتهان  ر صهار ی چهن ی از صاظر این کندب را صیدستتیعدالت ستت شتتادخنیانستتدن یصبدن
 ری کر . گیی پیزریو برندصه یخر ورزی و ت اجنمدع یدسیس تیصسمهلصادی، دریاخن، هدبرابر انسدن اشیآفر
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 مفاهیم . بررسی9
 . عدالت سیاسی9-9

آید، ستیدست به قدرت، چگهنگی هدی عدالت اجنمدعی به شتمدر صییکی از شتدخه 7عدالت ستیدستی
تهان از وجه  تهازن، اعطدی پر از ، بد حضهر عدالت سیدسی صیتهزیع آن و نسبت آن بد صر م و حدکمدن صی

شتتهروندان ستت ن به صیدن آور .  ر این قلمرو، حقهق ستتیدستتی، رعدیت قدنهن و تهزیع صطلهب قدرت صیدن 
 هدی گهندگهن برایشه  و آزا یبسنرهدی ازم برای صشدرکت فعدانه و آزا انه افرا   ر اصهر سیدسی فراهم صی

د و آیتحقق حق بیدن، حق اننقد ، تشتتکیل اجنمدعدت، حق انن دب شتتدن و حق انن دب کر ن، به وجه  صی
بدشاد. برخی  یگر بر این بدورند که عدالت خه ،  ارای صوتهنیت ستیدسی صی شتهروندان  ر ا هدر  یدگده

ه  ا اصه خ یعد انه به زندگ یک فضدیسنه ا اره شه  تد صر م  ر ی، آن است که اصهر کشهر به نحه شدیدسیس
ن یه ادن کاایافرا  جدصعه، تأص یعیش، به عاهان حقهق تبیت و آستتدی، اصای، آزا یاز برابر ی هاد. برخهر ار

 ر این نهشنه، صاظهر از عدالت سیدسی ارزشی است (. 431: 7888)آشتهری، عد انه خهاهد به   یفضتد
گیر  و حقهق کته بتد فراگیر شتتدن آن، اصهر جتدصعته،  ر پیهند بد قدرت، به تادستتب  ر جدی خه ، قرار صی

، «صحدو یت قدرت»و « انن دب شهروندان»شه ؛ بد عدالت سیدسی، بسنر شتهروندان به شدیسنگی ا ا صی
 شه .گشه ه صی« حقهق سیدسی»فراهم و صسیر جدصعه برای رسیدن به 

 . مبانی2-9
ه ، شای که بر اسدس آن، اصه ، قهاعد و صسدئل اسنهار صیاست، پدیه« صدیبای علیه»بحث از « صباد» ر 

ر  . گد و صقررات وضع صیگیرنهدی ستیدستی، حقهقی ید اقنوتد ی شکل صیآن گهنه که بر پدیی صبدنی، نظدم
شتتهند. ویژگی صبدنی آن استتت که غدلبد از هد بر آنهد صبنای صیهدی اخبدری هستتناد که نظریهصبتدنی، گزاره

نیسناد،  شدنیاند، به این صعاد که وضعفراگیری و کلینی وسیع برخهر ارند، از حیث کّمی صحدو ند؛ کشفی
پس برای  رر آنهد، بدید به صادبع فهم و بر اشت صفدهیم صراجعه اند؛ اند و از نوهص، قدبل  سنیدبیپیشتیای

کر  و آنهد را اصتتطید  کر . ویژگی  یگر صبدنی، برون  انشتتی به ن آنهدستتت، صبدنی به تهر خدص  رگیر یک 
، صبدنی ند ر به صفدهیم، صسدئل و  انشهدی ص نلف «فراگیری»شتهند، بد تهجه به خویوی  انش خدص نمی

 (.8: 7835)سیدبدقری، البنه نسبت به هر کدام، ویژگی خدصی خهاهاد  اشت بدشاد که صی
 شناسی. انسان9-9

ای استتت که شتتدصل هر چاد گده  ارای چادان صعادی گستتنر ه (Anthropologie)شتتادستتی انستتدن
تهان بد تهجه به سدحنهد و  انشهدی ص نلف اعم از شه ، همچادن که صینیز صی (Ethnologie)شتادسی قهم

                                                      

7 .political Justice 
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سدن، که به بررسی ان تهان گفت هر صاظهصم صعرفنیانستدنی و غیرانستدنی به شتادخت انسدن  ست یدزید، صی 
)واعظی، شادسی است پر از ، انسدنهد صیبعد ید ابعد ی از وجه  انستدن و ید گروه و قشتر خدصتی از انسدن

شتادستی صهر  تهجه است، شادخت فرازصدنی و فراصکدنی از ر این نهشتنه از انستدنآن چه که   (.78: 7811
 هدی انسدن به تهر کلی و فدرغ از  انشی خدص است.هد و تهانمادیزواید، ویژگی

 . تمهیدات نظری2
 . توحید، بنیاد شناخت انسان9-2

ندم خدا، هستتت و بقیه گر   کته  ر نظدم هستتنی یک صهجه  واجب، به بیای الهی صعلهم صی ر جهتدن
بیای الهی به انتد. پس صستتیر شتتاتدخت انستتدن از جهدنهمگی بته عاهان فی  ختدا از او نشتتدت گرفنته

 ر باید  ل ا   (.47: 7833) جها ی آصلی؛ شه شادسی صانهی صیشادسی به انسدنشتادسی و از هسنیهستنی
ت که  ر فطرت خه ، خداجه و تهحید ، تهحید نقش کلیدی  ار ، انسدن، صهجه ی اساندیشی سیدسی اسالم

بیای شه ؛ بلکه تهحید یک جهدنخالصته نمی« خدا هستت»صستدلی تهحید، تاهد  ر قضتیه »تلب استت، 
شتادسی عمیق است. اعنقد  به تهحید از حد صفههم ذهای فراتر استت. یک نگرش جدصع به هستنی و هستنی

که فر  صهّحد  ر بیاش، رفندر تهری هد. به صیرو  و تمدصی زندگی و سراسر هسنی را تحت پهشش قرار صی
 کاد و ستراستر زندگی او حضهر تهحید استاندیشتد و عمل صیصی« تهحیدی»و کاش،  ر اعنقد  و عمل، 

شتته  که انستتدن، بادۀ صح  و صملهر خداوند این اصر از آن جد ندشتتی صی (.88: 4، ال7888)تبدتبدیی، 
پس کمد  انسدن  ، آن سدن که خداوند از هر جهت، صدلک است. سبحدن از هر جهت است، اسنقاللی ندار

 (.478: 73، ال7271)تبدتبدیی، به آن است که خه  را بدون احسدس اسنقال ، صلک صح  خداوند بداند 
 هد و ل ا همی تالش او  ر جدصعی ستتیدستتی بدید صاطبق بر این بیاش، تحلیل فراحستتی از انستتدن ارائه صی

 این ازصه»  ار . هد، عد  استتت و از ستتنم، بدزصیبدشتتد، او که هر چه  ستتنهر صیهدی خداوندگدر آصهزه
 و سیدسی اجنمدعی حیدت هدیعرصته  ر هم بر ذاتی صزّیت و برابرند ذاتدً  هدانستدن همه که استت آن تهحید
 (.888: 4ر.ر. صوبدح یز ی، آصهزش فلسفه، ال)ندارند 
 شناسی در مسیر هدف متعالی. انسان2-2

شادسی صوطل   ر غرب که به عاهان یک شدخه علمی جدید به این اصر نیز ازم استت که انستدن تفطن
شتته ، صنفدوت استتت، چه که  ر فرهاگ  یای به عاهان شتتادخت انستتدن، صطرح صیصهر  تهجه استتت بد آن

ای از شتتادستتی علمی استتت و به عاهان زیر صجمهعهشتتادستتی فرهاگ  یای، صحدو تر از انستتدنانستتدن
ادسی ششادسی  ر صنهن  یای به صعرفت نفس ید خه شه . از این انسدنشادسی علمی صشههر تلقی صیسدنان

پ یر است و گیر  که صهجه ی کمد شته  و  ر آن، انستدن از این جهت صهر  بحث و تهجه قرار صیتعبیر صی
 ر وجه  خه  و یدفنن عهاصلی تهاند بد تأصل هدفی واا و صنعدلی برای او تعریف شتده استت و این انسدن صی
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 هدیی که  ر  رونش نسبتکه  ر فطرتش برای وصه  به آن هدف اصلی قرار  ا ه شده است و تهجه به کشش
اش هدی بلاد انسدنی وجه   ار ،  ر جهت رسیدن به اهداف واای انسدنی و کمد  و سعد ت حقیقیبه آرصدن

گیر  برای آن است ن همی راهی که پیش روی انسدن قرار صیبادبرای(. 2-5: 7811)صوبدح یز ی،  گدم بر ار 
جه استت، به سهی هدی تعدلیتد انستدن  ر جهت تعدلی گدم بر ار  و جدصعی ستیدستی که صنشتکل از انستدن

 صحهر حرکت کاد.اهداف برتر و نظدم سیدسی عدالت
 شناسی جامع و فراگیر. انسان9-2

که به انسدن، نگرشی جدصع  ار  و از تک سدحنی به  ور ویژگی صکنب و نظدم ستیدستی استالم آن است 
 ی برآصدۀ از آنهدارزشاست. صکنبی که صبدنی آن صرفد  ر صحهر حس و تجربه گرفندر است و غیب، خدا و 

-کاد، نگرشتتی  یگرگهن به انستتدن خهاهد  اشتتت و تحلیل و راهبر ی که از عدالت ستتیدستتی را انکدر صی
 هد، زصیای و صد ی خهاهد به . بد این صباد، زندگی فر ی و اجنمدعی انستتدن به اجنمدعی نیز به  ستتت صی

شه ، پس انسدن  ر این  یدگده که بیشنر  ر صکدتب فکری غرب گرایی فروکدستنه صیاصته  سته انگدر و رفده
ترین وجه صشنرکی کتتته گر، اسدسیاستت خهاهش یصدناد تمدم حیهاندت  یگر، صهجه »جلهه یدفنه استت، 
تهان ستتراغ کتتر . ایتتن استتت کتته تمتدم آنهتد بتد جتدیت تمتدم و گتده بتد صدیه گ اشنن صیدن حیهاندت صی

آیاد. اعم از این که بد تأصین آن به ل تی  ست یدباد ید از رنجی جدن،  ر پی تأصین اصید  خه  به حرکت  ر صی
تاهد عمهم گیر ؛ زیرا انسدن نهآنهد قرار صیبرهاد. انسدن از این حیتتتث  ر عتتتدا  حیهانتتتدت بلکتتته  ر رأس 

گیر . ینیز به خه  ص یتاهی بیشنر ی ار  بلکه اصید  و یشدت و قتتتهت بیشتتتنراصید  حیهاندت را که گدهی به
تحّقق اصید  خه  به  یتفدوت استدسی و صهمی کتتته انستتتدن را از حیهان جدا صیکاد این است که انسدن برا

 یرستتیدن به صقدصتتد تبیعی خه  ابزارستتدز یاصکدن صی  هد برا یاستتت که به و به ندم عقل صجهز یابزار
این  (.75، 7883)صر یهد،بدشتتد  یید وستتدئل صد  یفکرهدی کاتتتد، اعتتتم از آن که این ابزار از جاس حیله

چرخد، اصد ندم  ار  که همه چیز بر گر  انسدن و اصید  او صی (Anthropocentrism)صرکزی صکنب، انستدن
گیر ، انسدن، صهجه ی صرفد خهاهشگر اصهری صد ی و اندیشتی قرآنی، اصهر فراحستی صهر  تدیید قرار صی  ر

و  ارای صقدصی برجستنه. بر اسدس آیدت ( 83)بقره،زصیای نیستت، بلکه او خلیفی خداوند روی زصین استت 
رین اعندا  آفریده ؛ او را  ر نیکهت(15)ص،قرآن کریم، ختداونتد، انستتدن را به  ستتندن خهیش خلق کر ه 

و به او اخنیدر و  ؛(43)لقمتدن، ؛ عتدلم را صستت ر او کر ه (43)حجر،؛ از روح خه   ر آن  صیتده (2)تین،
هد به تهر هد و بدیآن سدن که  ر سدزۀ وجه ی بشر،  رکی از خهبی (.8)انسدن، قدرت انن دب  ا ه استت 

اهاَو َنْفٍس َو ما  ای، نهد ه شده است که فرصه :یتکه ْلَهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواها * َسوَّ
َ
 (8-1)شمس، َفأ

ب شتتد، آن ستتدن که تحلیل او هد به انستتدن و به نگده و  یدگده او فهمی صنفدوت صیاین ویژگی
ستدز .  ر این تلقی، انسدن صهجه ی از جمله نظدم ستیدستی و عدالت را نیز  گرگهن صی هدارزشاز 
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ر تار گرفنه است، اگر به سهی غرایز و نفسدنیت رو ، از حیهان نیز پستنهدیت قراست که  و سهی بی 
 شه  و اگر به سهی کمد  و خداوند راه پهید، به صقدم  یدار و رضدی الهی خهاهد رسید.صی

 شناختی عدالت سیاسی. مبانی انسان9
ندی را  ر خه  پ یرا  ر نظرگده قرآن کریم، وجه  و کدلبد آ صی، گاجدیش آن را یدفنه است که روح خداو

 تهان جدای ازچ ب شی از آن را نمیین کندب آسمدنی بد انسدن  ر ارتبدط است، چادان که هیسراسر اشته ، 
سدزی شادسی و انسدنم را کندب انسدنیم قرآن کریتهاندفت، صییپر ازی عملی د انسدنیشادسی علمی انستدن

رو نیر صقدم خالفت الهی انستتدن کدصل است و ازایصحنها تفستم. برخی صعنقدند که همه قرآن به لحدظ یبادص
ل  ه: یعای آید خالفت صطلق برای اوست، یای را که صفهیگدنه آیتهان صی ن ی جاع  َک   ا  لَملـــك  َك ل  بُّ ذ قاَل َر وا 

ی ااَلرض  َخل  4دت قرآن، تلقی کر .یت، همندی همه آیبه لحدظ اهم 7َف   یف 
ید آترین صابع اندیشه سیدسی اسالم به شمدر صیید ین و از آن جد که قرآن، اصتیلبد تهجه به این نگرش با

کهشتتیم تد از صاظر آن، بدشتتد،  ر ا اصه صیهدی وجه ی انستتدن صیترین کندب برای فهم  قیق عرصتتهو جدی
 شادخنی عدالت سیدسی را بررسیم.برخی از صبدنی انسدن

 جوی انسان. فطرت عدالت9-9
شادسی، شادسی و روانشتادسی، جدصعهرایج علمی  ر صاطق، زیستت تعدریفقرآن، انستدن را بر خالف 

جاس انستتدن و « حی»ای که حیدت او  ر تدله وی صنجلی استتت که  اند یعای صهجه  زندهصی« حی صندله»
 و صقدم انستتدن را  ر  یوجه  کندبم، یقرآن کر (755-723)ر.ر: جها ی آصلی: ، فوتتل اوستتت «صندله»

را  یج که ویف راید و او را بر خالف تعریگهیت انستتدن ستت ن صین کر ه استتت؛  ر صقدم اّو ، از ههیتدو
  ار  و یتجلّ  یدت او  ر تأّله وی انستنه است که ح یاصهجه  زنده یعای، «صنأّله یح» اناد، یهان ندتق صیح

اه احسن »را او  ر یستتت؛ زیل نیقدبل تبد ت انستدن،ین ههیت استت. ایتأّله، همدن ذوب شتدن  ر  ههر ا 
د یع آفرن وضیرا او را به بهنری هد؛ زیر صییده شده است؛ نه خداوند او را تغین صهرت، آفریبدتریو ز« میتقه

اّصد  ر  (.83)روم، « ل ل لق اللهیا تبد»ر او را ندار : ییرا قدرت تغیکاد؛ زیر خداوند او را  گرگهن صیو نه غ
دن یز راه رسیدت و تأّله است و نیانستدن را که ح یگههر صلکهت ییو شتکهفد یبدرور یچگهنگ قرآنصقدم  وم، 

د راهام یهدیژگیمه ن راه و ویاه اسبدب سههلت و صعهبت پیکاد و  ر زصیدن صیرا ب یبه کمدات وجه  یو
 یو  ارا ی ار الهو اصدنت یدیبرخهر ار از فطرت تهح ید. قرآن، انسدن را صهجه یگهیو راهزن راه، س ن ص

 یگههر وجه  ییخه  را شکهفد کاد و سعد ت او  ر شکهفد ید گههر وجه یعقل و  رك  انستنه استت که بد

                                                      
 . 83. بقره:  7
 . 483ت   413، ص  7832، چدپ نهم ، قم : اسراء ، 72ر صهضهعی، ال ی. عبدالله جها ی آصلی ، تفس 4
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 نیشه  و ایخداوند شکهفد ص یعای، یشتادس واقعق انستدنیبد ارائه برندصه از تر ین گههر وجه یاوستت و ا
ارتبدتدت او  یانستتدن و چگهنگ ی ا ن ابعد  وجه  استتت که بد تحت پهشتتش قرار ین الهیبرندصه، همدن  

 (.87: 7883)ر.ر. جها ی آصلی،  دبدییتحّقق ص
ْم ُرُسَلهُ یَفَبَعَث ف» اند: ، هدف بعثت رسهان الهی را ید آوری پیمدن فطرت صیاصیر صؤصادن علی   ه 

لَ  ْم َانبیو واَتَر ا  ــَتادوُهْم میاَءهُ ل  یه  هیس طَرت  صر م  دنیخدا رستتهان خه  را  ر ص؛ (7البالغه، خطبه )نهج  ثاَق ف 
هد را که خداوند  ر فطرتشدن بد آن یعهد یفرسند  تد ا ا یگریبعد از   یکیخه ش را  یدیصبعهث فرصه  و انب
 .«هاهادبسنه به  از آندن ب 

دن  ر فطرتشنهیسد: آصدند از صر م ب هاهاد وفد به پیمدنی کااد که شتهید صطهری  ر تهضتی  روایت صی
فدی ایم وای، صد آصدههستت؛ به انسدن بگهیاد ای انسدن  ته  ر آن عمق فطرتت بد خدای خه ت پیمدنی بسنه

ه را به اصتتطالح باند آنبه آن پیمدن را ب هاهیم. یعای ابندا به ستتدکن نیستتت؛ یک چیزی که وجه   ار ،آصده
ر )ید آوری کااده(  ار  فعلیتت برستتدناتد...  ر آنچته کته صربهط بته فطرت صر م استتت  پیغمبر عاهان ص کِّ

اصری پیشیای به  یکی از آن اصهری که عمق جدن انستدن نشتسنه، عدالت است و ل ا (.41: 7886)صطهری، 
ای آن را  گرگهن ستدز  ید بر اسدس خهاست و صادفع افرا  ید ید ضتدبطه آید، چاین نیستت که قدعدهشتمدر صی

ه گر  ؛ بشته  ر سترشتت انسدن  ار  و اصری ذاتی و نفس ااصری تلقی صییتهافق آندن، عهض شته ، بلکه ر
ت س و قرار ا  ندار  که فرصه :یدز به تأسیی او که نیسدن، فطرت خداجه ه  الَّ

ْطَرَت اللَّ اَس َعلَ  یف  ها یَفَطَر النَّ
َك الد  یال َتْبد ه  ذل 

َخْلق  اللَّ ن ین است  یبه  و ا ستتین ی گرگهنخدا  اشیآفر ر ؛ (83)روم،  ُم یُن اْلَق یَل ل 
 .و پد بر جد اسنهار

از جمله عدالت، جدیگدهی  هدارزش هد و  ر آن، این فطرت، سترشتت و خمیر صدیی انسدن را شکل صی
یاد آبرتر  ار  و فطری به ن عدالت  ر نهد  و نهدن او قرار  ا ه شتده است، پس بد این بیدن، پیدصبران الهی صی

قلب، فطرتد  ر صقدبل قسمت عد انه خدضع است »هدی ص نلف به انسدن ید  آورند، را  ر عرصته تد عدالت
هدی الهیه، که  ر کمهن ذات بشتر ص ّمر است، حب و از جهر و اعنستدف، گریزان و صنافر استت. از فطرت

: 7811)صهسهی خمیای، « عد  و خضتهی  ر صقدبل آن استت، و بغ   لم و عدم انقید   ر پیش آن است
هدی فر ی، اجنمدعی و سیدسی آن را هد، اصر به عدالت شده است تد  ر عرصهاین انسدن بد این ویژگی(. 778

صحهری از هسنی رسد. عدالتاجرایی کاد. پس از آن فطرت عد انه، نهبت به جدصعه و سیدست عد انه صی
ر ، گیر کادر هم، جدصعی عد انه شکل صیتک انسدنهد  ریز  و از حضهر تکآفرین، به انسدن فرو صیو هسنی
هدی عد انه وار  آور  و از آن جتد به قهانین و برندصهای کته رهبران و کتدرگزارانی عتد   بته وجه  صیجتدصعته

جه، صنشکل از افرا  فطرتماد به عد ،  ر گیر . جدصعی عدالتشته  و بحث از عدالت ستیدسی شکل صیصی
 است. سطحی تدثیرگ ار، عدصل عدالت 
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 . خلقت و حقوق برابر سیاسی2-9 

اند و  ر اصل آفریاش، هیچ کس بر  یگری، صزینی از صاظر قرآن کریم، همی انستدنهد از یک نفس آفریده شتده
 ی هد که: را صهر  خطدب قرار صی« ندس»ندار ، ل ا خداوند  ر آغدز ستهرۀ نسدء، 

َ
ذیا أ ُکُم الَّ بَّ ُقوا َر اُس اتَّ  یَها النَّ

َدة ْن َنْفٍس واح     د،یآفر «واحدی نفس» از را شمد که پرور گدرتدن از صر م، ای؛ (7)نسدء،  َخَلَقُکْم م 
ز یی یکی ادیو جغراف ینژا  ،یتبقدت ،یقهص دزیتهرگهنته اصن یو نف  ر خلقتت هتدانستتدن یبرابر بتد آصهزۀ

 شه . صیریزی ترین صبدنی برای رسیدن به سیدست و جدصعی عد انه پیباید ی
شه  که صدحب قدرت خه  را بداتر از  یگران ن ادار  و اولین گدم  ر جهت عدالت، آن گده بر اشتنه صی

شدن را تکلیف و اتدعت  ر برگرفنه است، بلکه آندن بر اسدس صعادی صحهری توتهر نکاد که سراپدی زندگی
صی قدرت هسناد. بر اسدس جهیی و ورو  به عرحق  ر عدالت،  ارای حق صشتدرکت ستیدستی، حق پدست 

ا بیدت و صاطق قرآن کریم، خدستنگده و صبادی این اصر آن استت که همی صر م  ر آفریاش یکسدناد و تبعد  ر 
برابر قدنهن نیز برابر. برخهر اری شتتهروندان جدصعی استتالصی از حقهق ستتیدستتی، اقنوتتد ی، اجنمدعی و 

رنگ، نژا  و زبدن و حمدیت یکسدن قدنهن از همگدن،  فرهاگی بد رعدیت صهازین اسالصی، بدون  ر نظر گرفنن
پس از فن  صکه، بدز صالر برتری را  تهاند گشتدیادۀ صستیر عدالت سیدسی بدشد. پیدصبر گراصی اسالمصی

 ر همین روز به  کته این آیتی قرآن کریم را  ر برابر تعاته و  (824: 76، ال7862)قرتبی،  تقهی اعالم کر 
 ذان بال  حبشی  ر کعبه، بدر  یگر ید آور شد که:کادیی کفدر قریش به ا

 ی
َ
ذیا أ ُکُم الَّ بَّ ُقوا َر اُس اتَّ َدة یَها النَّ ْن َنْفٍس واح   ییخدا از دیبنرس صر م، یا؛ (7)نسدء،  َخَلَقُکْم م 

 .است دهیآفر نفس کی از را شمد که
 انست،  ر حجه اله ای به این نکنه اشدره کر  که ای ، همی انسدنهد را یکسدن و برابر صیپیدصبر استالم

صر م  به راستنی که پرور گدر شمد و پدر شمد یکی است. همه از آ م هسنید و آ م، از خدر. پس برترین شمد 
؛ 43: 7232، ی)الَحّراننز  ختداوند، پرهیزکدرترین شتتمدستتت و عرب بر عجم برتری ندار ، صگر به تقهی 

ید آور  به واسطی اسالم، خطدب به علی هدارزشو بد تهجه به  گرگهنی  (853: 16، ال7238صجلستی، 
گده بدشید که  شتد که خداوند به واسطی اسالم، ن هت و تکبر جدهلی و ف رفروشی به نیدکدن را از صیدن بر ؛ آ

، 7278ق؛ )شی  صدوصر م همه از آ صاد و آ م از خدر به  و برترین صر م نز  خداوند بد تقهاترین آنهدستت 
 تعتدلی، صستتدوی هستتناتدفرصه  کته همتی صر م  ر برابر حقو صی(؛ 288: 7813؛ تبرستتی، 868: 2ال 

ز دیدرانش بد اصنین یرا ب یاو تأکید  اشت که خداوند  وست ندار ، باده (؛421:  18، ال 7238)صجلستی، 
 (.485: 7884)پدیاده، اد یص وهص بب

هدی ص نلف ازجمله  ر عدالت وات و نفی تبعی   ر عرصهاز پیدصدهدی این صبادی فکری، اجرای صسد
ستتیدستتی استتت، اصری که به تستتدوی همگدن  ر برابر قدنهن و نبه  اصنیدزات اجنمدعی، بدون هر گهنه برتری، 
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انجدصد، سیده و سفید،  ر این حیطه، بر یکدیگر برتری ندارند. ل ا  ر قرآن کریم، خطدب به پیدصبر گراصی صی
هُ یَفاْحُکْم بَ : استتت کهآصده  استتالم ْنَزَل اللَّ

َ
ما أ که خداوند ندز   یبر تبق احکدص؛ (28)صدئده،  َنُهْم ب 

 کن. ی اور دن،دن آنیکر ه  ر ص
نیز آصده استت که ایشتدن برخهر ی یکسدن بد صر م  اشناد و هیچ اصنیدز و   ر ستیرۀ نبی صکرم استالم

فدتمه » ، به ندمشیقر از اشتتراف یخهانیم که بعد از فن  صکه زنتفدوتی صیدن آندن قدئل نبه ند.  ر تدری  صی
کااد. قریش اجنمدی کر ند و  یاو جدر را  ربدره یاله  ستتنهر  ا  حد خدا   ز ی کر . رستته « ص زوصی

صد اعفه کاد.  یتقدضد شدنید که کم سن و سد  به ، برو  و از ایز بن پس از صشتهرت، بر آن شتدند تد ُاسدصم
به این نکنی  یابرخدست و  ر خطبه ؟ س سیکایص از حدو  خدا شتفدعت یحد د  ربدر یحضترت فرصه : آ

 از آندن یاهیاگر شریفی و فر  بلادپد به ، نیشدند ا از شمد هالك قبل یصلنهد ن کهیا کلیدی اشدره کر ، علت
خدا  کر ، حکم  ز ی صی ی، کسو ندتهان فیضع صر م کر ند، اصد اگر ازشد، او را رهد صیجرصی صرتکب صی

خدا را  ز ، حکمصی یکدر نیچا به ز  ستین فدتمه کر ند. به خدا ستهگاد، اگر  خنرمیاجرا ص یو را  ربدر 
: 2عدب، الی، و شتتبیه این صضتتمهن، ر.ر. ااستتن54: 2الکبری، ال)ر.ر. الطبقدت« کر میاو اجرا ص  ربدر 
؛ اإلصدبم،  1: 78، صستندرر الهستدئل، ال ی؛ ید ر.ر. نهر478: 6؛ ابهالفرال اصتفهدنی، أستدالغدبم، ال783

ید آوری این نکنه ازم استتت که این صهم  ر اصتتل انستتدنیت و برابری  ر صقدبل قدنهن استتت، اصد  (.86: 7ال
 ر روابط اجنمدعی، کدفر از  شه ، آن گهنه کهانستدن پس از پ یرش اسالم، تبعد  ارای حقهق و اصنیدزاتی صی

 تهاند رهبر ید کدرگزار نظدم اسالصی شه .شه ، برای نمهنه او  یگر نمیبرخی حقهق صحروم صی
 گری سیاسی . انسان و حق گزینش9-9

هدی اندیشی .  ر پدیهتکهیاًد آزا  است، به و یعت نهد ه شتده و آزا ی ر جههر آفریاش انستدن، اخنیدر و 
 تهاند این حقاخنیدر و آزا ی، حقی است که تکهیاد خداوند به او عطد کر ه و او اصها نمیستیدستی اسالم، 

شه  و این که راه هدایت به صعرفی صیص ندر و آزا  را به  یگری واگ ار .  ر کالم خداوند، انسدن، صهجه ی 
خهاه پاد گیر  و شدکر ؛ (8)انسدن،  انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. او نشتدن  ا ه شده است

 .بدشد ید عویدن ورز  و کدفر
 شه :همچاین بد تهجه به اخنیدر آ صی، سرنهشت او به  ست خه ش نهشنه صی

َه ال  نَّ اللَّ ی یَغ یإ  َقْوٍم َحتَّ ْم یَغ یُر ما ب  ه  ْنُفس 
َ
أ ر ییحد  قهصی را تغ وند، خدایراسن به؛ (77)رعد،  ُروا ما ب 

 .در  هاییتغ هست، خه شدن  ر را چهآندن آن  که هد صگر آن نمی
شتته ، اصری که به استتت که بادی آن بد ارا ه نهد ه صی استتالمستتیدستتی شتته یی از اندیجزاخنیدر اصتتها 

کاد هر چاد که خداوند انن دب خه  را انسدنی حق  ار  تد سرنهشت انجدصد. بد این صباد، هر صسمهلیت او صی
خهاهد که نهر و رشتتد را انن دب کاد، اصد این اصر به صعای اجبدر نیستتت. تبعد آن گده که پیدصبر از انستتدن صی
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 ر اصری صقدس و یقیای چهن انن دب  ین حق، تحمیل عقیده و بدور ندار ، به تریق اولی  گراصی اسالم  
پر از ، کستتی حق  ر عرصتتی ستتیدستتی و اجنمدعی که غدلبد به اصهر چادایه و غیر یقیای و غیر صقدس صی

هدی اخالقی را برگزیاد و عمل به تهاند و بدید، اصتته  و آصهزهای خدص را ندار  و او خه  صیتحمیتل عقیده
یدبد و تسلط صی ،پیراصهن طیصحو  و شیخه سدخنن برآنهد را  ر پیش گیر . بد آزا ی و اخنیدر فر ی، انستدن، 

 بر را یعیتب طیشرا و بدشد سلطص تهاندیص، عتیتب عدلم گری  صهجه ات همه براستت که  انستدن این اصنیدز
 ر  7.آور  وجه  به صدنع و سد ،یعیتب ندصسدعد عدصل هجهم برابر  ر دی کاد  گرگهن خه  دزین و خهاستنه وفق

تهاند تد شرایط ندشدیست خه  شتهند و انسدن صیاین نگرش، آزا ی فر ی بد خالقیت  ر کادر هم صعاد ار صی
 جبر از آزا  سدز،طیصح و خه سدز آزا ، است یصهجه را  گرگهن ستدز ، این نیستت صگر برای آن که انستدن 

  4. یتدر و جدصعه جبر از آزا  و عتیتب
بدور به اخنیدر و آزا ی، یعای فراهم به ن صجد  برای شهرش بر آن چه که ندعدالنی است. بر این اسدس، 

 گر   و  لم اصری قبی  شتتمر هبرای رستتیدن به عدالت و ایجد  جدصعی صطلهب اصری واجب تلقی صی تالش
اندیش است، اصها صفههصی به ندم عدالت اجنمدعی و تالش برای رسیدن به شته . برای کسی که جبریصی

رستتیدن به  آن بی صعادستتت. بدور به عدالت ستتیدستتی تتتت اجنمدعی و کهشتتش برای گ ر از جدصعی  دلمدنه و
 اند و آ صی بد قدرت و تهان خهیش برای وضتتعیت بهنر، به صعادی آن استتت که عقل، وضتتعینی را نیکه صی

در و یکّلی بشر را فدقد اخنهاند که ببدون شتّك صسلك جبر آن تهر که اشدعره گفنه»کهشتد. رستیدن به آن صی
ده ین عقیکاد. الج، روح و ارا ه را فلج صیکرب فید ی  ار ؛ صدناد صی اناتد آثدر ستتهء اجنمدعی زآزا ی صی

کاد. آن کس تر صیدن را  رازتر و  ست اننقدم و  ا  خهاهی زورشاههد را بسنهیاستت که  ستت تطدو  زورگه
زند و به د صد  و ثروت عمهصی را ضتتبط نمه ه استتت  م از صههبنهدی الهی صییکه صقدصی را غوتتب کر ه و 

ت آنچه یت و صشروعین ستاد برای حّقدنیشته  خدا ا ی استت، بهنرا ه صیاکه هر چه به هر کس  یعاهان ا
 هد که اعنراض کاد،  هد، و آن که از صهاهب الهی صحروم صدنده به خه  حّق نمیتوتتدحتب کر ه ارائه صی

هی ر الیر الهی استتت و  ر صقدبل قستتمت و تقدیو تقد« قستتمت»ن اعنراض، اعنراض به یکاد ارا فکر صییز
کاد، یت صیبه .  دلم و سنمگر از اعمد  جدبرانه خه  به بهدنه سرنهشت و قضد و قدر رفع صسؤول د صتدبریبد
ز آنچه یل صظلهم و سنمکش نین  لیست، و به همیرا او  ستت حّق استت و  ست حّق سزاوار تعن و  ق نیز

مد و بال واسطه از یشه  صسنقکاد آنچه بر او وار  صیرا فکر صییکاد، زتحّمل صی ،کشداز  ستت ستنمگر صی
را پاجه بد پاجه قضد افکادن یهه ه است، زید صبدرزه بد  لم و سنمگری هم بیگهترف خداستت و بد خه  صی

                                                      
 7788ص ،7867 سهم،  فنر تدری ، جدو انه بر ایسیدصحمدحسین بهشنی، اسطهره. ر.ر.  7
 7782سیدصحمدحسین بهشنی؛ همدن، ص .  4
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 7م است.یرا صادفی صقدم رضد و تسلیاست و هم ضّد اخالق است، ز

 . مسكولیت سیاسی ـ اجتماعی انسان9-9
ر ترین اصنیدزات او یعای آزا ی، اخنیدیکی از اصلی بیدن شد که آ صی اصدننی بزرگ بر عهده  ار  که ید آور

آور . انسدن، صسمه  است زیرا که آزا  است بدشد، حقی که برای او صسمهلیت به همراه صیو حق انن دب صی
 دیو  عییغرائز تب روییپ زا ریندگز ،جدنهران دنی ر صو عقتل  ار . بد تهجه به همین صزیت استتت که انستتدن 

نی و  رورویدا هدی  ر برابر  تهاند بد تهانمادی ارا ه و اخنیدر خه ،و صی ستتتین عییتب طیستتدزگدری بد صح
 آور است.، رویدرویی کاد، این ویژگی است که برای انسدن، صسمهلیترونییب

گ ر ، صسمه  این ویژگی  ر وجه  انستدن، او را  ر برابر صستدئل اجنمدعی و اصهری که  ر پیراصهن او صی
هدی عدلم، صد بر آستتمدنهد و زصین و کهه فرصدید:ستتهرۀ احزاب که صی 14ی یری بد اشتتدره به آصطه ستتدز .صی

عرض اصدنت کر یم، همه از پ یرش آن اصنادی ورزیده و اندیشه کر ند، تد انسدن پ یرفت و انسدن هم  ر ا ای 
 (.14)احزاب، اصدنت، بسیدر سنمکدر و ند ان به  

سد: نهیکاد، ایشتتدن صیای را بدز گه صیاو که صبادی کراصت استت، نکنه ربدرۀ صستمهلیت آ صی و اصنیدز 
« تیصستتمهل»و « فیتکل»رفت، یآن اصدنت بزرگ که همه از تحمل آن ستتربدز ز ند و تاهد انستتدن آن را پ »

ه ای را گر ن نهد...انسدن بفهیر  و و یتهاند حقی را به عهده بگاستت. برای انسدن، بسی افن در است که صی
ت، از در اوسیمی نسبت به همه صهجه اتی که  ر اخنیت عظیسنگی فطری، صسمهلیکم همدن اسنعدا  و شدح

)صطهری، هدیی که نسبت به انسدن هدی صدناد خه   ار  تیهان،  ار  تد چه رستد به صسمهلیجمد  و نبدت و ح
7882 ،731.) 

  ر کالم الهی آصد است که:
ما َکَسَب َره ٍئ ب   ش است.یهر کسی  ر گرو  سندور  خه؛ (47)تهر،  ن  یُکلُّ اْمر 

کاد که انستتدن  ارای اخنیدر استتت زیرا که کستتب و به  ستتت آور ن چیزی بدون اخنیدر این آیه بیدن صی
 صعاد ار نیست و از آن جد که  ارای این تهانمادی است، صسمه  است و  ر گرو عمل خهیش.

کید بر اصر پدس گهیی و صسمهلیت گفندر صشتههر پیدصبر گراصی استالم پ یری انسدنهد  ر حکدیت از تأ
 فرصدید:جدصعه  ار ، ایشدن صی

؛ نهری، 88: 14، ال7238؛ صجلسی، 712: 7، ال 7882، یلمی)الدکّلکم رای و کّلکم صسمه  عن رعینه 
 (564: 74، ال7313، ی؛ صاّل علی صّنقی هاد428: 72،ال 7238

 هلید و پدس گه.همی شمد راهبر و همی شمد صسم
د، بلکه هد سدکت نبدشیدبد تد  ر برابر ندعدالنیبد وجه  صسمهلیت سیدسی تتت اجنمدعی، انسدن و یفه صی

                                                      
    . 858؛ ص7آثدر اسند  شهید صطهری؛ال. صرتضی صطهری، صجمهعه  7
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اعناد و خمه ه از کادر صسدئل جدصعه نگ ر . برای حضتهر  ا گری  ر جدصعه و ستدحت قدرت بکهشتد و بی 
پ یرش حکهصت صطلقی افرا  نیست و حدکم  تاهد ننیجی اعنقد  به خدااز نظر فلستفی اجنمدعی استالصی، نه»

 ر صقدبل صر م صسمهلیت  ار ، بلکه از نظر این فلسفه، تاهد اعنقد  به خداست که حدکم را  ر صقدبل اجنمدی، 
)صطهری، کاد حق و استتنیفدی حقهق را یک و یفی ازم شتترعی صعرفی صیستتدز  و افرا  را ذیصستتمه  صی

یت حقهق  یگران، النزام به رعدیت عدالت استتت، حدکم و شتتهروندان تکدپه برای رعد (.552: 7، ال7813
صستتمهلاد، پس بر همگی استتت تد هم  ر جدن خهیش عدالت ورزند و هم  ر روابط و تعدصالت بد  یگران، 

 رفندر عد انه  اشنه بدشد.
رای نمهنه شدید، بای را بگهدی ندگشه هتهاند گره و جدنبه، صی تعدون، پشنیبدنی و صسمهلیت این همراهی،

درگزار شهرند و ید کاین که شهروندان بداناد اگر کسی  ر جدصعه به حق  یگری سنمی بکاد،  یگران بر او صی
 اناد و برای  هد، صستتمه  صیحکهصنی بداند که همی افرا  جدصعه خه  را  ر برابر هر آن چه که او انجدم صی

ید به خه  آید و از اقدام خه سرانه و لگدصدلی حقهق  یگران رسدناد، شدیدری سنمدیده، به یکدیگر یدری صی
شتته  و شتتهروندان ستتدن یک شتتبکی اعوتتدب  ر کدلبد جدصعی استتالصی فراگیر صی وری کاد. این روش به

 گ ر . ار و صسمه  همی اصهری هسناد که  ر جدصعه صیعهده
اند و  ارای ی اصهر بد هم و  ر کادر هم ر اندیشتی استالصی، جدصعی صهصاین همدناد یک جسد واحدند که  ر هم

ن  ف  » فرصدید: ر این بدره صی بدشاد، پیدصبر گراصی اسالمسترنهشنی صشنرر صی ْم  یَمَثُل اْلُمْؤم  ه  ْم َو َتَراُحم  ه  َتَواد 
ی َهر  َو اْلُحمَّ السَّ ُرهُ ب  َذا اْشَتَکی َبْعُضُه َتَداَعی َسائ   (753: 58، ال 7238)صجلسی،  «َکَمَثل  اْلَجَسد  إ 

 زا عضتهی اگر که استت زنده پیکری هم، همدناد صهربدنی به و صحبت و  وستنی و پیهند  ر صهصادن صثل
 کااد.هدر همدر ی صیا  آن، بد پیکر اجزای سدیر آید،  ر  به آن

فدوت بی ت بد تهجه به همین صباد است که خداوند بر صسلمدندن واجب کر ه است تد نسبت به جدصعی خه 
 یدباد تد نسبت به جریدن قدرت و اشنبدهدت آن، بهنبدشتاد و نیک و بد آن را از خه  بداناد، پس صسمهلیت صی

پ یری و قدرتمادان هشتتدار  هاد، اصر به صعروف و نهی از صاکر کااد و خیرخهاه آن بدشتتاد. این صستتمهلیت
ر  و  ر تقدبل بد بر اشت عقل صد ی انسدن بَ احستدس صستمهلیت انستدن را از حهزۀ صادفع شت وتی فراتر صی

 هد، آن گهنه که  ر  وران صدرن، انسدن آن چه را که ارائه صی یایزصاستت که از عدالت، تعریفی ش وی و 
و  رااجکاد،  ر این انگدره، پادار  و سدحنهدی فراصد ی و فرافر ی را انکدر صیبه سه  صد ی رسدَند، عد انه صی

 است. سه جهیی یاز رو، تعهدات ا ن به تن
ر اعناد بدشاد، سهدی آن، بیهد و ندعدالنی ا گریافرا  جدصعه اگر نسبت به رویدا هدی پیراصهن خه ، بی

هدی خهیش قرار ندهاد، حرکت آن جدصعه به ستتهی  ر ار خهیش گ ارند و صطدلبی عدالت را از خهاستتنه
نظدرت اجنمدعی، رفندر شتتهروندان و زصدصداران  عدالت، کاد خهاهد شتتد. بد صبادی صستتمهلیت، صراقبت و
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گر  ، این آصهزه، صظهر صقتدبلته بتد شتته  و  ر پرته آن، اصر بته صعروف و نهی از صاکر عملی صیتاظیم صی
نم که سدز  تد  ر برابر سشادسی را بر همی جدصعه حدکم صیصستمهلینی است که روح صسمهلیتخیدلی و بیبی

د. بد  ر نظر هعاهان یکی از بزرگنرین صعروفستدکت نبدشد، و اصر به عدالت کاد بهبزرگنرین صاکر بدیستند و 
ه ، ت  دلم شید تقهید و ییاسالم صهجب تأ ی اشتنن این اصل، اصدم خمیای بدور  اشت که اگر سکهت علمد

 ماز ستتن یرین صقدبله  ر جلهگیکه ا ی ر صتتهرت ین عمل حرام به ه و واجب استتت، ا هدرنظر کااد، حنیا
 (.223: 7، ال7814)صهسهی خمیای، نداشنه بدشد  یریز تأثیسنمگر ن

ش هدی خهیگ اریبرخدستتنه از همین صباد استتت که قدرتمادان بدید  ر برابر رفندر، گفندر و ستتیدستتت
گهیی غدلبًد به همراه اخنیدرات و اصکدندت، ترح شده است، این پدست گه بدشاد. صسمهلیت و ضرورت پدس 

ای نیست جز آن که صطرح به ه استت که برای رسیدن به وجههی واقع بیادنه از پدس گهیی، چدرهاصر همهاره 
اصکدندت و واگ اری اخنیدرات نیز صحدو  و همراه بد اعندا  بدشتتد، زیرا به هاگدصی که اصکدندت و اخنیدرات 

به پدس گهیی شته  و صعمهان صدحب قدرت، حدضر رنگ صیپ یری نیز کماز حدی گ ر کاد، صستمهلیت
نسبت به رفندر ید پیدصدهدی تومیمدت خهیش نیسناد. اعندا  اصری فرا یای و همیشگی به ه است، افالتهن 

 سد:نهیکاد، وی صیبه این نکنه بدور  ار  و جدلب آن که وجه سیدسی آن را نیز صطرح صی« نیقهان» ر کندب 
جه ی کهچتک قدرتی بیش از  رفیت به او هر جتد کته گتدصی از  ایره اعنتدا  فراتر بگت اریم و بته صه»

بب شیم، صثال کشنی کهچک را بد بد بدنی بزرگ صجهز سدزیم ید به بدنی بیش از اندازه  رفیت غ ا برسدنیم ید 
ا شه : آن بدن از فراوانی غ به روحی، قدرتی بداتر از آن چه شتدیسنه اوست بدهیم، نظم و تعد   آشفنه صی

گراید... . هیچ آ صی بد چادن  رفینی آفریده نشتتده از کثرت غرور به ستتنمگری صیگر   و این روح بیمدر صی
استت که  ر عین جهانی قدرتی بزرگ به  ستنش س ر ه شه  و صکلف نبدشد که  ربدره اعمد  خه  به  یگران 

شتته  و گ ر  که خه ، ندبه  صیحستتدب پس بدهد، بد این همه، از راه عدالت، صاحرف نشتته ... چاد نمی
 (.36: 7852)افالتهن، « بیای این نندیج و پیشگیری آنهد و یفه قدنهنگ ار استدرتش تبده، پیشق

 ریزی برای عدالت. خردورزی انسان و برنامه5-3
شادسی از صاظر قرآن کریم و صادبع  یای، خر ورزی، تهان تحلیلی انسدن و ترین صبدنی انسدنیکی از اسدسی

کاد و او را پس ، خداوند را به صعمدری بدزنشسنه تشبیه صی(Deism) ئیسمفهم صستدئل گهندگهن است. صکنب 
د، اصهر را به حد  خه ، رهد یکاد؛ خدا بعد از آفریاش جهدن را آفراز آفریاش جهتدن، بی اثر و بی کتدر تلقی صی

 خدلت  ر اصهرش ندار . این صکنب  که از آن به خداگرای تبیعی ید خداگرای عقالنی  یبرا یگر قدرتیکر ه و  
شته ، بر این بدور استت که خدا جهدن را آفریده و آن را به عمل قهانین آن واگ اشتنه است و  ر خیر و نیز ید  صی

بدشتتد،   صطلق نمیخداوند به هیچ وجه  ر خلقت خه ، ندف (.81: 7812)بدبدیی، شتتر اصهرش  خدلنی ندار  
خداوند صدفهق خلقت خه  و کدصاًل جدا و بیگدنه از آن استت،  ر جهدن، غدیب است و تأثیری بر روند آن ندار  
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بستتادگی به خر  انستتدنی به جدی وحی و بدور به آن که خداوند صدناد (. 83: 7887)ستتلیمتدنی ار ستتندنی،  
سدز ا یدن الهی، از هدی انسدنبریدگی انسدن از آصهزهسدزی است که سدعنی را سدخنه و رهد کر ه است و سدعت
کااد، ید  صی (Humanism)صداری هتد و پیتدصدهدی حدکمیت این اندیشتته استتت که از آن به انستتدنویژگی

هدی انستتدنی، صالر هد و خهاستتنهشتته  و اندیشتتهای که  ر آن، اصتتدلت نه به خدا که به انستتدن  ا ه صیاندیشتته
 (.18: 7818)ر.ر.  یهیس، آید قهانین و صقررات به شمدر صی هد،هد و بدیخهبی

ْت یُهوُد یَو قاَلت  الْ  اصد  ر قرآن کریم تأکید شتتده که  ستتندن خدا گشتته ه استتت: ه  َمْغُلوَل   ُغلَّ
ُد اللَّ

 
َ
ما قاُلوا َبْل یدیأ ُنوا ب  ْم َو ُلع  وَتتان  یه   ،« ستتت خدا بستتنه استتت»گفناد:  هه ی؛ (62)صدئده،  داهُ َمْبســُ

بلکه هر  و  ست او  ،آنچه گفناد، از رحمت خدا  ور شهند یخه شتدن بسنه بد  و به سزا ی ستنهد
 .گشد ه است

ل ا هستنی و انستدن به حد  خه  رهد نشده است و چاین نیست که عقل انسدن بنهاند همه اصهر را  ریدبد 
 گیرند و نه خهاسنیش قرآنی، عقل و وحی  ر کادر هم قرار صیگری کاد، پس  ر نگرید همه صسدئل را گشدیش

 یدبد.ب ش او اصدلت صیهدی هدایتانسدنی که حکم خداوندی و آصهزه
بد این همه، عقل انستدنی و خر ورزی،  ر کالم الهی صهر  تأیید و تمجید قرار گرفنه، بد واژگدنی بسیدر و 

 ر صعادی عقل نیز آصده استتت که اصتتل  ر لغت، تش ی  »صنفدوت به کدر رفنه و بر آن تأکید شتده استت 
، ال 7815)صوطفهی؛  صالح و فسد  از یکدیگر  ر جریدن زندگی سیدسی است، حد  صد ی بدشد ید صعاهی

8 :486.) 
 7(26: 7، ال 7817)الحکیمی، « عقل فرستند ۀ پرور گدر و اسدس و صعیدر اصهر است» ر اندیشتی  یای، 

، حجت یو حجت بدتا ی، ختداونتد  و حجتت  ار : حجت  دهرو بته فرصه ۀ اصتدم صهستتی کتد م
 (.736: 7، ال7238صجلسی، ) ، که عقل استیآوران، انبید و ائمه هسناد و حجت بدتادمیپ ،ی دهر

دی هکاد تد تومیم ساجیده و آزا انه، بگیر  و برای رسیدن به عدالت  ر عرصهعقل انسدن به او کمک صی
ست اترین و وااترین صقوه ی عدلیهد برای رسیدن به ریزیرندصهریزی کاد. آن باجنمدعی، برندصه -سیدسی

ل یالعقل دل» فرصه : آصده استتت که اصدم صتتد قکه ستتعد ت  نیهی و اخروی بدشتتد؛  ر روایت نیز 
 .(۲۱: ۶)کلیای، ال  «المؤمن

رای و  یدگده خر ورزان  علی اصدمای عد انه، به تعبیر  ر عرصی سیدسی، عدقل برای رسیدن به برندصه
ــیَحقٌّ علی العاقل  أْن » فرصدید:افزاید، ایشتتدن صیو  انش  انشتتهران را به نظر خه  صی ه  َرأَی یَرأَف الی یض

ه  علوَم الُعَلماءیالُعقالء  و  لم  مَّ الی ع  گران را یاست هر عدقلی نظر   سنهیشد؛ (54: 7866)النمیمی،  «ضـُ

                                                      
 «.صالر ااصر العقل»، و «العقل رسه  الحق.» 7
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 د.یفزایدگده خه  اضدفه کاد و علهم  انشمادان و کدرشادسدن رابه علمش بیبه  
کاد و خه کدصگی  ور صیانجدصد، انستتدن را از استتنبدا  و گیری جمعی صیاصری که به شتتهرا و توتتمیم

 کاد:سدز  و ترر خه رایی صیورزی  ر سیدست همهار صیصسیر جدصعه را به سهی عدالت
رشاَد و یسـَتدیَحقٌّ علی العاقل  أْن » سـت  بداَد یَم اال  ست  سزاوار است ؛ (55: 7866)النمیمی،  «تُرَك اال 

 خه سری را ترك کاد.خه کدصگی و و ی که همهاره از  یگران رشد و راهامدیی خهاهد خر صاد بر
 هد و عالوۀ بر حضهر عقل جمعی  ر صعد ات اجنمدعی، زصیاه افزایی عقلی رخ صی ر این فراگر ، هم

 ورزی حرکت کاد.شه  تد جدصعه به سهی عدالت و عدالتهدی  قیق و ساجیده فراهم صیریزیبرای برندصه
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 گیرینتیجه 
عدالت سیدسی به  و تالش شد تد این صهم از زاویه و  شتادخنیانستدناین نهشتندر  ر پی بررستی صبدنی 

صاظر ستت ن خداوند کدوش گر  . تأکید گر ید که تهحید و خداصحهری، اصتتلی باید ین استتت و بد نگرش 
تهان پهیش او به ستتهی ستتعد ت  نیهی و اخروی را به  ستتت آور . برخی صبدنی صدناد جدصع به انستتدن، صی

ی صهر  زریو برندصه یخر ورزی و تتت اجنمدع یدسیس تیصسمهل، دریاخن، هدبرابر انستدن اشیآفرمادی، فطرت
بد تهجه به آن چه آصد،  ر ا اصه به چاد  کدوش قرار گرفت و پیهند صیدن آنهد بد عدالت ستتیدستتی بررستتی شتتد.

 کایم:عدالت سیدسی است، اشدره صی شادخنیانسدننکنی اسدسی که برآصده از صبدنی 
آن است که  ای که اصروزه نیدز جدی استت، جداستدزی و خط کشی صیدن صکدتب است، واقعیتنکنه .7

ر است و ،  ر پی چیرگی بیشنشادخنیانسدناندیشتی ستیدستی غرب بد تهجه به صبدنی ویژۀ صعرفت شادخنی و 
دن رسد که بیه نظر صیآصیز ، بشه ، صرزهدی آن بد صکنب و اندیشی سیدسی اسالم،  ر هم صیگده که  قت نمی

ی هد گرفنه شتته  و تلقی قرآنآور  تد جلهی این گهنه انگدشتتنهاین گهنه صبدنی، این شتتفدفیت را به ارصغدن صی
 عدالت سیدسی آشکدرتر گر  .

و  تیصعاههد و صکدتب صد ی، انسدن و حدکم عد  ؛ .  ر اندیشتی  یای و کالم الهی، بر خالف اندیشته4
آن سدن که قدرتماد همراه بد تقها و  انش، صجدز به اعمد  حدکمیت است.  ر سهرۀ نسدء  نیز  ار ، پرهیزکدری

خطدب به بدورصادان و صهصادن، آصده است تد قسط و عدالت را بر پد کااد حنی اگر به ضرر آندن بدشد و س س 
کیتد صی ُعو  شتته  کته از هها و ههس، پیروی نکااتد تد عدالت اجرا گر  :تتأ ب 

ُلواَفاَل َتتَّ ن َتْعد 
َ
 ا اْلَهَوی أ

و  ینفسدن یههاهد لیبد آن که انسدن  ر سرشت و فطرتش  وسندار عدالت است، اصد گده به  ل. (785نسدء، )
آن صعاهیت . شه یص رونیم بیو عقل سل ییو از چدرچهب فطرت خدا کادیقدرت و ثروت، سنم ص یوستهس

 و تقها تالشی است تد انسدن به آن گرایش فطری برگر   و سنم نهرز . 
صدارانه افزایش یدبد، حرکت و نز یکی به .  ر جتدصعته هر صقتدار که الگههد، تعدصالت و رفندرهدی حق8

 شه ، به تعبیر  یگر، برای رسیدن به وضعیت صطلهب عدالت سیدسی بدید ازعدالت ستیدستی نیز بیشتنر صی
سیم؛  ر رالگههدی تعدصلی صبنای بر حق، تبعیت کر ، از همین بزنگده به هستنی صرکزی عدالت ستیدستی صی

هستنی س ت عدالت، حق و احقدق حقهق سیدسی وجه   ار ، حقی که  ر نگده و اصل اولی خهیش، هیچ 
فندری انجدم  هد که از آن شه ، صگر  ر صهار ی که فر ، ررو  و نبدید انکدر گده و  ر هیچ حدلنی از صیدن نمی

صحروم شه . زبدن قهانین و قهاعد اولی عدالت، زبدن حق است و از آن جد که انسدن، حق  ار ، تبعد  ر برابر 
هیه ای  و سصادی شهروندی، رابطه اری و تکلیف یگر شتهروندان  ارای تکدلیفی استت؛ بادبراین صیدن حق

 د صکلف صح  نیست.است،  ر جدصعی اسالصی، هیچ کس حق صطلق ی
 ید فر ی «خه » .  ر صبدنی نظریی عدالت لیبرالیستنی، صبادی تقدم فر  بر جمع، صطرح است، این تقدم2



 

 

 

49 

نی  مبا
سان

ن ا
ختی شنا
 

یم کر آن  قر منظر  ی از 
س سیا ت 

ل ا عد
 

68 

از  .شادسدنهصعرفت جابه  ار  و هم  شتادخنیانستدنجابه  اجنمدعی، هم غدیدت و خیرات فر ی بر حق تقدم
 خه » تقدم و «تکثر و تاهی اصتتل» و انستتدنهد صیدن شتته  و آن تمدیزاین اصتتل، بحث صهم  یگری ترح صی

جمعی استتت. ستت س این بحث اثرگ ار به صیدن  خیر و اجنمدعی صطلهبیت از توتتهری گهنه هر بر «فر ی
استتت  فر ی خه ستترانهبر اشتتت یک زندگی، صعقه  شتتیهۀ و هدآرصدن و هدخهبی از صد آید که بر اشتتتصی

 و عقالنی راهی که نیستتت چاین و ندارند انستتدنهد صد انن دب و صیل ورای حقیقنی اخالقی، یهدارزشو 
 کی ریزیپی بدشد، ل ا  یگران بد احنجدال بدشتد تد قدبل  اشتنه وجه  بدتل از حقشتادخت  برای روشتماد

 ر  نیست، اصد صیستر اخالقی یهدارزش  یگر و عدالت بدب  ر اینظریه برای فلستفی و صندفیزیکی استدس
نگرش قرآنی و بر استتدس صبدنی اندیشتتی ستتیدستتی استتالم، فر   ارای اصتتدلت نبه ه و صادفع فر ی بر جمعی 

الهی، عقالنیت  -ی اخالقیهدارزشترجی  نتدار ، بلکته  ر کادر تهجه به هر  و ستتدحت فر ی و جمعی؛ 
دحنهدی آن را نستتبت به  یگر روشتتماد و صوتتدل  جمعی نیز صهر  تهجه استتت که استتنابدط از عدالت و ستت

ستدز ،  ر این نگرش، عدالت، ارزشتی پیشیای و ذاتماد است که صطلهبیت آن بسنه به  صکدتب، صنفدوت صی
 قرار ا  و انن دب فر ی نیست.

 
  


