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نظريهها برخاسته از آن مباني ميباشد و لذا پردازش آنها امري بايسته است .هدف اين نوشتار
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مباني معرفتشناختي عدالت اجتماعي با تاكيد بر قرآن كريم

تأكيد شده است كه از منظر ادبيات و منطق قرآن كريم ،مباني معرفتشناختي عدالت اجتماعي را ميتوان

مقدمه
هر نظام انديشگي و نظريه ،داراي مباني استواري است كه روبناها و ديگر ساحتهاي آن
نظام بر اساس آن مباني ،شكل و سامان يافته است .مباني هر سامانة فكري ،راه و مسير

را به پويندگان طريق ميشناساند و در بزنگاههاي حساس ،آنها را به مطلوب ،راهبري
١١٢

ميكند .در نظامهاي فكري ،هر گونه آموزه ،داده و كارويژهاي كه وجود دارد ،برگرفته از

مباني ،اصول و پايههاي فكري فراوان ازجمله مباني معرفتشناختي است كه در همة اجزا
و اركان آن ارزش يا سامانه اثرگذار است .در بايستگي بررسي مباني معرفتشناختي يك

مكتب ،انديشه يا ارزش ،به اين امر ميتوان بسنده كرد كه اين بحث ،مرزكشي و شفاف-
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سازي با ديگر انديشهها و مكاتب را روشن ميسازد .بر اساس مباني ويژة يك مكتب

است كه اصول ،قواعد ،معيارها و مسائل سامان ميگيرند و بر پاية آنها ،پژوهنده به

شاخصها دست مييابد و در مراحل بعد ،روند گذر از مفاهيم به مصاديق فراهم ميشود؛

ازاينرو شفافيت مباني و توجه به آن ،داراي اهميت است .هرچند همة مكتبهاي فكري
در صدد پاسخ به پرسشهاي بنيادين زندگي هستند ،اما به هنگام پاسخ به آن پرسشها با

ديدگاههاي متعددي در معرفتشناسيها روبهرو ميشويم .بنياديترين پرسشهاي
فلسفي ،معرفتشناختي هستند.

اين نوشته بهطورويژه مباني معرفتشناختي عدالت اجتماعي را بررسي ميكند .اين مباني،
مباحثي پايهاي و تأثيرگذار هستند كه سازة نظريه عدالت با توجه به آنها استوار ميشود.
مباني اغلب در ايجاد زيرساخت انديشهها ،نقش كليدي بر عهده دارند و بستري مناسب

براي بهرهوري از معرفتهاي ديگر با حفظ اصالت و سنجيدگي فراهم ميكنند .اين
نوشتار بر آن است با روش تحليلي -توصيفي ،ارجاع به آيات قرآن كريم و بهره گرفتن

از دليل عقلي ،به اين پرسش پاسخ دهد كه مباني معرفتشناختي عدالت اجتماعي از منظر

قرآن كريم كدام است و در فرضيه بر اين امر تأكيد شده است كه از منظر ادبيات و منطق

قرآن كريم ،مباني معرفتشناختي عدالت اجتماعي را ميتوان در مواردي چون غايت-
گرايي عادلانه ،امكان شناخت پيشيني -عقلي عدالت ،حكم ذاتي عقل در فهم عدل ،تأييد

فهم عقلي ،عقلايي و فطري انسانها از عدالت رصد كرد و شريعت يكي از منابع فهم
عدالت به شمار ميآيد.

الف( تبيين مفاهيم
 .١مباني
يكي از دشواريهاي بحث مباني ،خلط و درهمآميختن آن با چند عنوان ديگر است .براي

آنكه در اين نوشتار اين مشكل پيش نيايد ،تلاش ميشود »مباني« از مفاهيم نزديك به آن
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جدا گردد .هنگام بحث از مباني ،غالب ًا اين مفهوم با مفاهيمي ديگر چون مبادي ،اصول،
قواعد ،ادله و حتي مسائل ،در هم آميخته ميشود و همين امر موجب ميگردد مباحث

اساس آن ،اصول ،قواعد و مسائل استوار ميشود؛ آنگونهكه بر پاية مباني ،نظامهاي
سياسي ،حقوقي يا اقتصادي شكل ميگيرند و مقررات وضع ميشود .مباني ،گزارههاي

اخباري هستند كه نظريهها بر آنها مبتني ميشوند .به بيان ديگر ،منظور از مباني ،آن
بنيادهاي فكري است كه حضور و تفطن به آنها در نوع برداشت از مفاهيم و ارزشها،

تأثيري قطعي و انكارناپذير خواهد داشت .ويژگي مباني آن است كه اغلب از فراگيري و
كليتي وسيع برخوردارند ،اما از حيث كمّي محدودند؛ كشفياند ،به اين معنا كه وضعشدني

نيستند؛ پيشينياند و از نصوص قابل دستيابي هستند؛ پس براي درك آنها بايد به منابع

فهم و برداشت مفاهيم مراجعه و آنها را اصطياد كرد .ويژگي ديگر مباني ،بروندانشي
بودن آنهاست .مباني بهطورخاص درگير دانش ويژهاي نميشوند .با توجه به خصيصة

»فراگيري« كه ذكر شد ،مباني ناظر به مفاهيم ،مسائل و دانشهاي مختلف هستند كه البته

نسبت به هر كدام ،ويژگي خاصي خواهند داشت .مباني اغلب جزو مقوم نظريهها به
شمار نميآيند؛ هرچند تأثيري مستقيم در آنها دارند .به بيان ديگر ،مباني ،خادم توليد
نظريه هستند و بر اساس آنها نظريه شكل ميگيرد .با توجه به اين بحث» ،مباني« از
»مبادي« كه بيشتر به مباحث آغازين دانشها اطلاق ميشود ،تفكيك ميشود؛ ازاينرو

مسائلي مانند شناخت ماهيت و مفهوم موضوع ،شناخت وجود موضوع و شناخت اصولي
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شفافيت و دقت لازم نداشته باشند .در »مبنا« بحث از »ما يبني عليه« است؛ پايهاي كه بر

كه با آنها مسائل هر علم ثابت ميشود ،از مبادياي است كه به تصوري و تصديقي تقسيم
ميشود و نه مباني )براي توضيح بيشتر مبادي تصوري و تصديقي ،ر.ك :غروي اصفهاني،

]بيتا[ ،ص /١٧مصباح يزدي ،١٣٧٥ ،ص.(٨٨

 .٢معرفتشناسي

ريشة عمدة اختلافها و تفاوتهاي ميان مكاتب و گرايشهاي گوناگون ،در ناهمخواني
١١٤

آنها در مباني معرفتشناختي نهفته است .معرفتشناسي به خاستگاه معرفت ميپردازد
و ساختار ،روش و اعتبار آن را بررسي ميكند و موضوع آن معرفت است .در اين حوزه

كوشش براي پاسخگويي به اين پرسشهاست كه معرفت چيست و شيوههاي خوب
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اطمينانبخش دستيابي به آن كداماند؟« )گريلينگ ،١٣٨٠ ،ص .(٢٢در معرفتشناسي به

دنبال پاسخ به پرسشهايي هستيم كه مجموع اين پرسشها و پاسخها مسائل
معرفتشناسي را تشكيل ميدهند؛ از قبيل اينكه آيا واقعيتي وجود دارد؟ به فرض وجود،

آيا دستيافتني است؟ به فرض دستيابي ،آيا اين دستيابي قطعي و يقيني است؟ به فرض
دستيابي يقيني ،ابزار آن چيست؟ آيا اين معرفت يقيني ،مطابق با واقع است؟ ملاك مطابقت
و معناي صحيح آن چيست؟ )معلمي ،١٣٨٠ ،ص .(٥٢در فلسفة غرب بهطورمعمول در

تعريف معرفت به سه مؤلفة اصلي اشاره ميشود» :باور«» ،صدق«» ،توجيه« .پس معرفت
ق موجّه«.
يعني »باو ِر صاد ِ

هر يك از اين مؤلّفهها يكي از شروط لازم در تحقق معرفت است .مراد از تحليل

معرفت در اين خوانش از معرفتشناسي ،تحلي ِ
ل معرفتِ گزارهاي است )ر.ك :هاسپرس،
 ،١٣٧٩ص /١٣٣شمس(١٣٨٢ ،؛ اما در فلسفة اسلامي ،معرفت فقط شامل گزارهها نميشود،
بلكه مفهومي اعم از مفاهيم )تصورات( و گزارهها )تصديقات و قضايا( است.

 .٣عدالت اجتماعي
در ريشة مفهوم عدالت ،حكم به حق ،تصريح شده است» :العدل :الحكم بالحق« )ر.ك:



واژة » «Epistemologyبرگرفته از ريشة يوناني دو كلمة ») «Epistemeبه معناي دانايي ،معرفت و

حكمت( و ») «Logosبه معناي عقل ،فهم ،نظريه و دانش( است.

حسينزاده ،١٣٨٢ ،ص .(٤٨-٤٧آنگونهكه ميانهروي و دوري از افراط و تفريط نيز ذكر
شده است )مصطفوي ،١٣٧٥ ،ج ،٨ص .(٥٦عدالت اجتماعي ،مفهومي عام و فراگير است
كه دربردارندة جلوههاي متعدد اجتماع اعم از سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و حقوقي نيز
ميشود .نوع ديگري از عدالت اجتماعي ،عدالت توزيعى ) (Distributive Justiceاست

كه پخش و توزيع منصفانة مواهب و منافع و وظايف ميان مردم را مد نظر دارد و مهمترين
ويژگى آن رعايت انصاف در سهمبرى و برخوردارى افراد است؛ همچنانكه عدالت
تأديبى به حفظ و حراست بىطرفانه از قانون و نظم اجتماعى مىپردازد و مهمترين ويژگى
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آن رعايت بىطرفى است .قانون و مجريان آن نبايد تنها به منافع و مصالح اشخاص خاص
واعظي ،١٣٨٨ ،ص .(٥٧-٥٥ازاينرو گفته ميشود كه در عدالت اجتماعي ،بيشترين توجه
بر چگونگي توزيع منابع كمياب جامعه يا درواقع تناسب ميان دادههاي ) (Inputsافراد و
ستاندهها ) (Outputsمعطوف ميشود )استاليبراس ،١٣٦٩ ،ص٥٤٣ـ .(٥٤٢علامه

طباطبائي اعتدال را در مفهوم اصطلاحي عدالت يادآور ميشود كه ميانهروي بين دو

روش عالي و داني و دو سوي افراط و تفريط ،داراي ارزشي حقيقي و وزني بزرگ در

اجتماع انساني است كه تركيب ،تأليف و همبستگي اجتماعي بر آن استوار است )طباطبائي،

 ،١٤١٧ج ،٦ص.(٢٠٥

ميتوان گفت عدالت اجتماعي ،ارزشي است كه با فراگير شدن آن ،جامعه داراي

زمينههايي ميشود كه افراد به حق خود ميرسند و امور جامعه ،به تناسب و تعادل در
جاي بايستة خويش ،قرار ميگيرد .ازآنجاكه در هستة مركزي اين تعريف» ،حق«» ،احقاق

آن« و توزيع شايستة آن وجود دارد .با اين وصف ،چون نيك بنگريم كه حق ،مقدم بر
عدالت است و »عدالت مرحلة اجرايى حق است .حق ،طبيعى و ثابت است ،ولى عدالت
و اجرا ارادى و اختيارى است« )مطهرى ،١٣٧٩ ،ج ،٦ص.(٢١٥

 براي عدالت اجتماعي ،تعاريف گوناگوني وجود دارد )براي نمونه ر.ك :الصعيدي ،١٣٦٢ ،ج،١

ص /٢٤٢مطهري ،١٣٨١ ،ص ٥٩به بعد /صليبا ،١٣٧٠ ،ص.(Russel, 2004, p.5 & 154 /٤٦١
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توجه ويژه كنند ،بلكه به مقتضاى اين عدالت همه بايد در برابر قانون ،يكسان باشند )ر.ك:

با توجه به آنچه آمد ،در ادامه تلاش ميشود مباني معرفتشناختي عدالت اجتماعي
با توجه به ادبيات و منطق قرآن كريم بررسي شود.

ب( غايتگرايي عادلانه
دو نگرش كلي در مطالعات عدالت اجتماعي وجود دارد؛ اين بحث ،گاه از زاوية
١١٦

سودگرايي ) (Utilitiranismو خردابزاري ) (Instrumental Reasonو گاه از منظر

غايتگرايي ) (Teleologyبررسي ميشود .در نگرة نخست هر آنچه براي »خود« مفيد
و سودمند باشد ،مورد توجه قرار ميگيرد» .عقل« در اين ديدگاه ،به معناي خدمتكار نفس

و به قول هيوم ،بردة شهوات و خواهشهاست .عقل نميتواند بگويد هدفي بيش از هدف
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ديگر عقلاني است .هر هدف يا شيء خواستني» ،خوب« خواهد بود؛ به اين دليل كه
»خواستني« است .كار عقل اين است كه انرژيهاي نيرومند اما نامنظم خواهشها و اميال

را تنظيم نموده و به آنها بياموزد كه چگونه از اقتصاديترين راهها بيشترين ميزان رضايت

شخص را به دست آورد« )آربلاستر ،١٣٦٧ ،ص (٥١كه از آن به عقل ابزاري تعبير ميكنند.
ديويد هيوم )١٧٧٦ـ١٧١١م( پافشاري داشت كه انسان بايد سود ببرد .در نظام سياسي
باثبات ،فرد ،خود را صاحب سود ميپندارد .هر عضو جامعه به اين منافع حساس است

و به گونهاي عمل ميكند كه ديگران نيز مانند او عمل كنند ) See: Hume, 2014,

 .(p.22اين روند در مكتب »اصالت سود« جرمي بنتام )١٨٣٢ـ١٧٤٨م( كاملتر شد .به
باور او طبيعت براي انسان دو كارفرماي ماهر و مسلط قرار داده است :درد و شادي .اين

دو به ما ميگويند كه عادلانه و ناعادلانه چيست .آنها بر همة امور ،گفتار و افكار ما

مسلطاند؛ ازاينرو بيشترين شادي براي بيشترين افراد ،بنياد اخلاق و قانونگذاري است

) (See: Bentha, 2005, p.53و عدالت با نيل به اين هدف تحقق مييابد .در اين انگاره،

انسانمداري ) (Anthropocentrismو انسانگرايي ) (Humanismغالب ميشود.
انسان ،مركز و مدار عالم فرض ميگردد و خوشباشي او برترين هدف به شمار ميآيد.
در نگرش هابزي ،عدالت چيزي جز پايبندي انسانها به قراردادها و توافقهاي خود با

ديگران در راستاي تأمين منافع نيست .در نگرة قرارداد ،عدالت و لذت بيشتر با توجه به

شرايط و مقتضيات و ذهنيات افراد و بر اساس عقل جمعي و ضروريات زمانه ،تبيين،
ارزيابي و بازتعريف ميشود .پس عدالت قابل تغيير است ،نه ثابت و تغييرناپذير .اين
نظريه كه از قرن هفدهم به بعد رواج يافت ،عدالت را دورانديشي و عمل عقلاني براي
حفظ منافع فردي ميداند كه به شناسايي منافع ديگران هم نياز دارد .عدالت ،محدوديتي

است كه افرادي ذينفع به خود تحميل ميكنند تا همكاري ديگران را جلب نمايند .افراد،
خواه و ناخواه در پي منافع خود هستند و عمل عادلانه هم ممكن نيست مغاير با منافع

فردي باشد ،وگرنه بياثر خواهد بود .عدالت هم به سود عامل آن است و هم به سود

١١٧

ديگران يا عموم مردم .بعدها جان استوارت ميل ) ،(John Stuart Millمكتب بنتام
در دست قانونگذار هوشمند است و ميتواند دولتي از جامعه را پيشبيني كند كه در آن
بيشترين لذتها براي اكثريت عددي افراد جامعه فراهم شده باشد )ساباين،١٣٥١ ،

ص .(٢٨٢اين مكتب» ،اصالت سود و نفعانگاري ،به حداكثر رساندن سود براي بيشترين

افراد جامعه را مبناي تصميمگيري سياسي ،وضع قوانين و رعايت عدالت در جامعه مي-
داند و امر بايسته ،درست و الزامي همان است كه جامعه را به آن حد و مرز برساند .در
نقد اين انگاره بعضي معتقدند كه با اين نگرش ،عدالت بيش از هر مفهوم اخلاقي ديگر

آسيب ميبيند )(Postema, p.148؛ زيرا اينكه سود ملاك همه چيز شود ،به افراد اين
مجوز را ميدهد تا براي افزوني سود خويش ،دست به هر كاري بزند؛ هرچند عدالت

لحاظ نشود.

اما در مكتب غايتانگاري بر ارزش ماهوي عدالت و خير ذاتي آن ،تأكيد ميشود.

سقراط بر اين باور بود كه عدالت تنها ابزاري براي رفاه نيست ،بلكه افزون بر اين ،جزو
اساسي و بنيادين خير است« ) .(Edwards, 1967, p.330در دوران جديد اين نگرش،

بيشتر مديون ايمانوئل كانت )١٨٠٤) (Immanuel Kantـ (١٧٢٤است كه بهج ّد

فايدهگرايي را نقد كرد .وي ميل طبيعي ،سود و قرارداد را مبناي عدالت نميداند ،بلكه

عدالت ،مستلزم گذشتن از منافع شخصي است .عدالت صرف ًا ابزاري براي رسيدن به سود

مباني معرفتشناختي عدالت اجتماعي با تاكيد بر قرآن كريم

) (Benthamismرا در ليبراليسم به تكامل رساند .به عقيدة بنتام ،خير و صلاح جامعه،

و لذت بيشتر نيست .او استدلال كرد كه اصول مبتني بر تجربه -مانند فايده و مطلوبيت-
نميتوانند مبناي مقررات اخلاقي را تشكيل دهند؛ درحاليكه فايدهگرايان در محاسبههاي

خويش مردم را ابزار سعادت ديگران ميدانند ،نه به منزلة اهدافي في نفسه و شايستة

احترام )ر.ك :ساندل ،١٣٧٤ ،ص .(٨او معتقد بود كه قانون اخلاقي ،معيار سنجش اخلاقي،
همة كردارهاي ماست )نقيبزاده ،١٣٧٤ ،ص .(٣٣٠جان راولز از دهة  ١٩٧٠ميلادي به بعد،

١١٨

با توجه به مكتب كانت و در نظر داشتن نظرية قرارداد اجتماعي ) Social Contract

 (Theoryبه بحث »عدالت به منزلة انصاف« ) (Justice as Fairnessپرداخت.

با اين همه ،اشكال اساسي اين رويكرد -بهويژه در نگرش راولزي و ليبرالي -آن
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است كه هيچ تصور پيشيني از عدل و خير وجود ندارد و قرارداد انسانهاست كه مشخص
ميكند چه چيزي عادلانه و چه چيزي ناعادلانه است .وقتي عدالت ،امري نسبي باشد،
يعني گروهي ميتوانند بنشينند و قرارداد كنند كه چه چيز عادلانه يا ظالمانه باشد .پس
عدالت ،تابع قرارداد يا بسته به تشخيص اكثريت ميشود؛ برخي از متفكران غربي،

تشخيص اكثريت را مبناي مناسبي براي عدالت تلقي ميكنند و بر اين باورند كه عدالت

عبارت است از :هر چيزي كه بيشتر مردم آن را عادلانه بدانند .به بيان ديگر ،عدالت،

نظامي است كه آنچه را به تصديق عموم ،زمينههايي براي نارضايتي مردم فراهم ميكند،
به كمترين حد برساند )ر.ك :كاتوزيان ،١٣٧٧ ،ص .(١٣٤با اين نگرش ،عدالت ،امري سيال،

نسبي ،عرفي ،اعتباري و قراردادي خواهد بود و در هر جامعه و عصري يك نوع خاص

از عدالت وجود خواهد داشت .پس عدالت ،نميتواند دستور مطلق دهد ،حداكثر ميتواند
براي زمان و مكان خودش ،دستور دهد و امكان ندارد كه عدالت براي همه زمانها و
مكانها يك گونه بشود .همينطور كه امكان ندارد بزرگي و كوچكي براي همه اشيا
يكجور باشد )ر.ك :مطهري ،١٣٧٨ ،ص .(٣٠٥با توجه به همين نسبيت ،ممكن است عملي
براي شخصي لذتآور باشد و براي شخص ديگري درد و رنجآور و براي شخص سومي

بيتفاوت باشد كه در اين صورت براي شخص اول ،خوب ،براي شخص دوم ،بد و براي

شخص سوم داراي ارزش خنثي است )مصباح يزدي ،١٣٩٤ ،ص.(١٤٩

با توجه به آنچه ذكر شد ،در نگرش غايتگرايي قرآني ،عمل عادلانه ،به طور ذاتي،
مطلوبيت دارد و نفس آن عمل ،نيك است و بايد انجام داد ،نه به دليل سود و نفعي كه
به همراه ميآورد و نه به دليل قراردادي كه بر آن شده است؛ لذا عدالت ،امري اخلاقي

است و نه سودمحور و اقتصادي .انگيزة عمل عادلانه صرف ًا سود نيست و صرف پذيرش
مردمي يا قرارداد ،موجب نميشود امري عادلانه يا ظالمانه تلقي گردد.

قرآن كريم براي ما بيان ميكند كه هدف از ارسال پيامبران و برانگيختن آنان برپايي

س
ت وَأَن َزلْنَا َمعَ ُه ُم الْكِتَابَ وَا ْلمِيزَانَ لِ َيقُو َم النَّا ُ
عدالت بوده است» :قَ ْد َأ ْرسَلْنَا رُ ُسلَنَا بِالْبَيِّنَا ِ

١١٩

ط« )حديد.(٢٥ :
س ِ
بِالْ ِق ْ

منفعت شخص باشد .پس خداوند به مسلمانان امر ميكند كه حتي نسبت به دشمن،
ب لِلتَّقْوى :و البته
عادلانه رفتار كنندَ » :ولَا َيجْ ِرمَنَّ ُك ْم شَنَآ ُن َق ْو ٍم عَ َلى أَل َّا تَ ْع ِد ُلوا اعْ ِدلُوا ُه َو َأقْ َر ُ
ى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نورزيد .عدالت ورزيد كه آن به تقوا
نبايد دشمن ِ
نزديكتر است« )مائده.(٨ :

ن َولَ ْم
ن َل ْم يُ َقا ِتلُو ُك ْم فِي الدِّي ِ
ن الَّذي َ
و در جايي ديگر ميفرمايدَ » :لا يَنْهاكُ ُم ال َّل ُه َع ِ

ب ا ْلمُ ْقسِطينَ] :امّا[ خدا شما
سطُوا ِإلَيْ ِه ْم إِ َّن اللَّ َه يُحِ ُّ
ن دِيارِ ُك ْم أَ ْن تَ َبرُّو ُه ْم وَتُ ْق ِ
يُخْ ِرجُو ُك ْم ِم ْ
را از كسانى كه در ]كار[ دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكردهاند ،باز

نمىدارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد؛ زيرا خدا دادگران را دوست
مىدارد« )ممتنحه.(٨ :

خداوند ،در ساحتي ديگر ،مؤمنان و مسلمانان را به گفتار عادلانه دعوت ميكند؛ حتي
اگر دربارة خويشان آنان باشد» :وَإِذا قُلْ ُت ْم فَاعْ ِدلُوا وَ َل ْو كا َن َذا ُقرْبى :و چون ]به داورى يا
شهادت[ سخن گوييد دادگرى كنيد؛ هرچند ]دربارة[ خويشاوند ]شما[ باشد« )انعام.(١٢٥ :
ط ُشهَدا َء ِللَّ ِه َو َل ْو
ن بِا ْل ِقسْ ِ
ن آ َمنُوا كُونُوا َقوَّامي َ
و در آيهاي ديگر ميفرمايد» :يَا أَيُّهَا ا ّلَذي َ

ن :اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،پيوسته به عدالت قيام
ن وَا ْلأَ ْقرَبي َ
سكُ ْم َأ ِو الْوالِدَ ْي ِ
عَلى أَنْ ُف ِ

كنيد و براى خدا گواهى دهيد؛ هرچند به زيان خودتان يا ]به زيان[ پدر و مادر و
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اصل عدالتورزي محبوبيت دارد و هدف و غايت است؛ حتي اگر به ظاهر بر خلاف

خويشاوندان ]شما[ باشد« )نساء.(١٢٥ :
با توجه به اين مهم است كه در قرآن كريم عدالت ،درهرحال ،هدفي هميشگي و

غايتي دائمي ترسيم ميشود؛ هدفي كه با آن ميتوان راه به سوي سعادت برد .اين اهداف،
همچون شاخصهايي هستند كه مسير را به رهپويان نشان ميدهد و رفتار و گفتار افراد

را به سوي وظايفشان رهبري ميكند.
١٢٠

ج( امكان شناخت پيشيني ـ عقلي عدالت
در انديشة اسلامي و قرآني ،عدالت ،خير و امري پيشيني در ذات هستي است .اصل و
جوهرة عدالت با فطرت بشري و عقل سليم ،قابل فهم و دريافت است كه برخي آن را
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صحت فطرت اوليه در انسان مينامند و آن را قوهاي ميدانند كه خوبي و بدي و نقص
و كمال اشيا را درك ميكند )صليبا ،١٣٨١ ،ص .(٤٧٢حكم عقل ،فرازمان و فرامكان است
و ثابت؛ پس عدالت نيز ثابت و هميشگي است؛ هرچند راهكارهاي دستيابي به آن در

جوامع گوناگون شايد متفاوت باشد.

همواره ،عدالت از اصول مذهب شيعه تلقي شده است؛ عدالتي كه از سرچشمة هستي

خداوند ،به همة هستي ،افراد ،جامعه ،اقتصاد و سياست ريزش ميكند .امام علي از
ضعَ َها :عدل جريانها را در مجراي
عدالت چنين تعبير ميكند» :ا ْلعَ ْدلُ َيضِ ُع الْ ُا ُمو َر َموَا ِ

طبيعي خود قرار ميدهد« )سيد رضي ،١٤٢٧ ،حكمت (٤٣٧؛ گويا عدالت ،اشيا و امور را
به جايگاه اصلي خود بر ميگرداند ،زماني كه از اصل خود دور شدهاند .در عدالت

اجتماعي ،جامعه به وضعيت اصلي خودش باز ميگردد؛ در جامعهاي حقوق افراد بهراستي

ادا ميشود و داراي شرايط و بسترهاي مطلوبي ميگردد كه راه به سوي كمال و سعادت
هموار شود .از بيان امام علي تعريف عاقل با تعريف عادل ،هماهنگ است .وقتي به

امام عرض شد كه »عاقل را براى ما توصيف كن« ،امام در پاسخ ،همان را بيان كرد
كه در تعريف عدل فرموده بود» :عاقل كسى است كه هر چيز را در جاى خود مينهد«.
آنگاه از ايشان پرسيده شد» :جاهل كيست؟« امام فرمود» :بيان كردم« )همان ،حكمت

 ،٢٣٥ص .(١٧١با اين وصف -به تعبير آيتالله جوادى آملى -عدل ،عين عقل و خرد

عملى است )جوادى آملى ،١٣٧٥ ،ص .(٢٠٣هر چيزي را به جاي خود نهادن يا هر كاري
را به وجه شايسته انجام دادن ،كاري عالمانه ،حكيمانه و درست تلقي ميشود كه با

عقلانيت ارتباطي استوار دارد.

اجراي قوانين بر معيار قسط و عدل و جلوگيري از ستمگران و حكومت جائرانه

و بسط عدالت فردي و اجتماعي و منع از فساد و فحشا و انواع كجرويها و
آزادي بر معيار عقل و عدل و استقلال و خودكفايي و جلوگيري از استعمار و

استثمار و استبعاد و حدود و قصاص و تعزيرات بر ميزان عقل و عدل و انصاف

١٢١

و صدها از اين قبيل ،چيزهايي نيست كه با مرور زمان در طول تاريخ بشر و
و رياضي در قرن حاضر بايد عوض شود و به جاي آن ،قواعد ديگر نشانده شود

)موسوي خميني ،١٣٨٢ ،ج ،٢١ص.(١٧٧

البته نكتهاي كه در اين ميان بايد توجه كرد ،آن است كه افزون بر توان عقل براي
تشخيص معيارهاي عدالت ،سخن الهي نيز به جويندگان اين عرصه ياري ميدهد تا برخي
ملاكها و سنجههاي عدالت را مشخص كنند و تصويري از دادگري در عرصة فردي يا

اجتماعي به دست آورند و با آن معيارها و فهم خير و سعادت ،راه براي توزيع عادلانة
نعمتها و امتيازات فراهم شود.
 .١حكم ذاتي عقل در فهم عدل
عدالت يكي از آموزههاي هميشگي قرآن است كه خداوند همواره به آن امر كرده است:

سانِ« )نحل(٩٠ :؛ با توجه به فعل مضارع در آيه كه دلالت بر
ح َ
»إِ َّن الل َه َي ْأمُ ُر بِا ْل َعدْ ِل وَا ْلإِ ْ
استمرار و دوام دارد ،عدالت ،اصلي است كه خداوند همواره به آن امر ميكند.

ب لِلت ْقوَي« )مائده .(٨ :همچنين در آيهاي
يا در بياني ديگر ميفرمايد» :ا ْع ِدلُوا ُه َو َأقْ َر ُ

به صراحت آمده است كه اگر ميان مردم داوري ميكنيد ،بر اساس عدل حكم كنيدَ » :وإِذَا
ن الناسِ أَن تَحْ ُكمُوا بِا ْل َعدْ ِل« )نساء .(٥٨ :اين اصل اساسي ،همان است كه همة
حَكَمْتُ ْم بَ ْي َ
احكام و دستورهاي الهي بر گرد آن دور ميزنند.

ارزشها يا ذاتي يا عرضياند .عدالت ازجمله ارزشهاي ذاتي است؛ يعني ارزش آن
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زندگي اجتماعي كهنه شود .اين دعوا مشابه آن است كه گفته شود قواعد عقلي

به مقتضاي ذات است و از مقولهاي ديگر كسب ارزش نكرده است .درگيري علمي اشاعره
و معتزله بر سر همين امر بوده است؛ اشاعره بر اين باور بودند كه امر عادلانه آن است كه

سنه الشارع والقبيح ما قبّحه الشارع«
شارع مقدس به ما گويد» :الحسن ،ما ح ّ
)قوشجي] ،بيتا[ ،ص /١٤١ر.ك :حلى ،١٤٠٧ ،ص /٨٣فنيسان ،١٩٩٧ ،ص .(٢٦١پس عقل ما
چندان شأنيت و توان تشخيص ميان امر عادلانه و ناعادلانه را ندارد ،بلكه هر آنچه از منبع

١٢٢

وحي به ما رسد و معين كند ،عادلانه است .در مقابل ،شيعه و معتزله بر اين باورند كه

عادلانه بودن يا نبودن امور ،به وضع شارع نياز ندارد ،بلكه عقل آدمي اين توانايي را دارد
كه دادگري و ستم را هم از جدا كند .البته اين بحث مبتني بر امر بنيادين »حسن و قبح
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ذاتي افعال« است.

اين ادبيات در دانش اصول فقه نيز تقرير شده است .محمدحسين اصفهاني در حجيت

عقل چنين استدلال ميكند:

 .١هر انساني ،خود و كمالش را دوست دارد؛  .٢در نتيجه ،هر فعلي كه به كمال وي

كمك كند ،محبوب او است؛  .٣انتظام جامعه به انسان كمك ميكند تا به كمال مطلوب
برسد؛  .٤عدل به انتظام جامعه ،ياري ميدهد و ظلم به عدم انتظام؛  .٥بنابراين
انسانهاي عاقل عدل را دوست دارند و از ظلم متنفرند؛  .٦در نتيجه انسانهاي عاقل،
بما هم عقلا ،بنا را بر مدح عدل و ذم ظلم ميگذارند تا عدل در جامعه رواج يابد و از
ظلم اجتناب شود )اصفهاني ،١٣٧٧-١٣٧٦ ،ص.(١٥٧

يكي از مباني ديدگاه اشاعره كه با انديشة سياسي ارتباطي وثيق پيدا ميكند ،عبارت

بود از نقد ارزش عقل در مقابل اصل ايمان و نفي آن به دليل انطباق نداشتن با اصل ايمان
به غيب )ر.ك :الفاخوري و الجر ،١٣٧٧ ،ص .(١٥٨-١٤٢اشاعره خودشان را محصور به

برداشتهاي محدود از معارف ديني بدون دخالت عقل كرده بودند و دربارة خاستگاه
معرفت ،باور داشتند كه حسن و قبح افعال انسان ذاتي نيست ،بلكه نيكو بودن يا نبودن

افعال مربوط به وضع شارع است .شارع به ما ميگويد ،كدام امر خوب يا بد است .ما از
خودمان نميتوانيم نيكويي و زشتي امور را دريابيم ،چهبسا عقل و سرشت ما چيزي را

نيكو دريابد ،اما قبيح باشد و برعكس .پس امر عادلانه آن است كه شارع مقدس به ما

ميگويد .هر آنچه از منبع وحي به ما رسد و معين كند ،عادلانه است.
اما در مقابل ،معتزليها و شيعيان بر اين باور بودند كه زشتي و زيبايي عدالت ،ذاتي

است .عقل بدون نياز به وضع شارع ،آنها را درك ميكند و اين توانايي را دارد كه دادگري

و ستم را از هم جدا كند؛ هرچند اصول ًا شارع به قبيح دستور نميدهد .شيعه معتقد است

كه عقل منبع تمامي دلايل بوده و همة براهين به آن ختم ميشود و توانايي فهم احكام
ك ّلي شرعي را به واسطة حسن و قبح عقلي دارد )حكيم ،١٤١٨ ،ص .(٢٧٨بر اساس اين

ديدگاه ،عقل ميتواند مصاديق عدل و ظلم را دريابد و ازاينرو برداشتهاي مستنبط از

١٢٣

متون شرعي نيز بايد بر محور عدالت تنظيم شود )براي تفصيل بحث ،ر.ك :سيدباقري،

ياري رساند ،اما بنا به مقتضيات زماني ،در شرع نيامده است )همو ،١٣٨٧ ،ص.(٤٥
از سويي ديگر ،ميدانيم كه خداوند رئيس خردمندان است و در جاي خود ثابت شده
است كه او عادل است؛ پس هر حكمي كه صادر ميكند ،عقلي و عادلانه است؛ هرچند

انسان به همة زواياي آن حكم پي نبرد .در قرآن كريم انسانها امر شدهاند كه هم »حكم
به عدل كنند« )نحل (٩٠ :و هم در آيات گوناگوني تأكيد ميشود كه رأي و حكم شما

بايد بر اساس »ما اراك الله« و »ما انزل الله« باشد )براي توضيح بيشتر ،ر.ك :دانشپژوه،

ت ِبمَا أَنْ َز َل اللَّ ُه ِمنْ
ل آمَنْ ُ
 ،١٣٨٦ص(١٠٩؛ ازاينرو به حضرت محمد امر ميشودُ » :ق ْ

ت ِل َأعْ ِدلَ بَيْنَكُم :بگو به هر كتابى كه خدا نازل كرده است ،ايمان آوردهام و
ب وَأُ ِمرْ ُ
كِتَا ٍ
مأمورم در ميان شما عدالت كنم« )شوري.(١٥ :

و امر ميشود كه حكم و داوري او نيز بايد بر اساس دستور و حكم خداوند باشد:
»فَاحْ ُك ْم بَيْنَهُ ْم بِ َما أَ ْنزَ َل اللَّه« )مائده.(٤٨ :
پس عقل درمييابد كه خداوند آفرينندة عقل ،حكم عادلانه را براي سعادت انسانها

فرستاده است .آنسان كه عقل سليم دستيابي برابر همگان به فرصتها و امكانات را نيز
تأييد ميكند كه در نگاه اولي همة انسانها آفريدة خداوند و از يك پدر و مادر هستند

)نساء.(١ :

مباني معرفتشناختي عدالت اجتماعي با تاكيد بر قرآن كريم

 ،١٣٨٨ص(١٠٩-١٠٤؛ لذا فراواناند روشها و رفتارهايي كه امروزه ميتوانند به بسط عدل

 .٢تأييد فهم عقلي و فطري انسانها از عدالت در قرآن كريم
»فطريات انسان ،سلسلهمسائلي بوده كه امروزه اين مسائل را به نام "انسانيت" مطرح

ميكنند .هيچ مكتبي نيست كه منكر يك سلسلهارزشهاي انساني باشد« )مطهري،١٣٧٨ ،

ص .(٢٩در روح و سرشت انسان ،گرايش به امور متعالي مانند گرايش به حس

حقيقتجويي ،حس عدالتطلبي ،گرايش به خير و فضيلت ،پرستش و عدالت وجود
١٢٤

دارد .بنابراين عدالت در سرشت انسان وجود دارد ،ذات ًا به آن تمايل و گرايش دارد ،آن

را ميپذيرد و ميجويد و خواهان اجراي آن ميشود.

از سوي ديگر ،ميدانيم كه يكي از آموزههاي اصيل قرآن كريم دعوت به انديشه و

زمستان  /١٣٩٧شمارة / /٧٦سيدكاظم سيدباقري

ك يُبَ ِّينُ اللَّ ُه لَ ُكمْ آيَاتِ ِه لَ َعلَّ ُكمْ َتعْقِلُو َن :بدينگونه ،خداوند آيات خود
ك َذ ِل َ
تفكر استَ » :
را براى شما بيان مىكند ،باشد كه بينديشيد« )بقره .(٢٤٢ :آنگونهكه در سورة محمد
با حالت انتقادي پرسيده ميشود» :چرا در قرآن نميانديشند؟« )محمد.(٢٤ :

خرَد سالم آن
در فهم و اجراي عدالت اجتماعي نيز از عقلي سخن به ميان ميآيد كه ِ

را درمييابد و هيچ زماني كهنه و منسوخ نميشود و هيچ شرايط تاريخي ،فكري و
جغرافيايي و عوامل اجتماعي و فرهنگي آن را دگرگون نميكند؛ مثل نيكي كردن ،بدي
ظلم و حقوق برابر براي افراد مساوي.

با مراجعه به قرآن كريم ،درمييابيم كه خداوند با توجه به فهم عقلي و فطري انسانها

با آنان سخن ميگويد و عقل بشري ميتواند برخي از مفاهيم اوليه و عقلي را بدون وحي

نيز دريابد؛ ازاينرو خداوند با توجه به همان معنايي كه عقلهاي انسانها از عدل ،احسان،

حسَا ِن وَإِيتَا ِء ذِي
فحشا و منكر ميفهمند ،با مردم سخن ميگويد» :إِ َّن ال ّلهَ َيأْ ُم ُر بِا ْلعَ ْد ِل وَال ِإ ْ

ي يَ ِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َتذَكَّرُونَ« )نحل.(٩٠ :
حشَا ِء وَالْمُنكَ ِر َوالْبَ ْغ ِ
ن ا ْلفَ ْ
ا ْلقُرْبَى وَيَنْهَى َع ِ

در اين آيه ،امر و نهي خداوند وجود دارد .امر و نهي فرع بر آن است كه مخاطب،

پيشاپيش مُتعلَّق آن را درك كرده باشد؛ ازاينرو روشن ميشود خداوند فهم ما را از اين
مفاهيم حجت دانسته و بدون آنكه آنها را براي ما تعريف كرده باشد ،ما را مورد خطاب
 شبيه همين مضمون در آية  ١١٨سوره آلعمران آمده است.

و امر خويش قرار داده است .با توجه به فراگيري و همراهي عقل و وحي است كه به
عنوان دستوري ك ّلي خداوند بيان ميدارد كه پيامآوران ما در هر امتي بر اطاعت خداوند

ل ُأمَّ ٍة رَّسُولاً أَ ِن اعْبُدُو ْا اللّ َه
و پيروي نكردن از طاغوتها تأكيد داشتهاندَ » :ولَ َق ْد بَعَثْنَا فِي ُك ِّ
ت« )نحل.(٣٦ :
وَاجْتَنِبُو ْا الطَّاغُو َ
اين بيان و برداشت از آنها به ما نشان ميدهد كه عدالت امري پيشيني و عقلي است

كه ميتوان به آن شناخت پيدا كرد .از ديگر سو ،قبل از قرارداد و اعتبار انسانها نيز

١٢٥

عدالت ،عدالت است و امور ظالمانه ،ظالمانه .عدالت پديدهاي اصالتدار است؛ هرچند

راههاي رسيدن به عدالت اجتماعي ،مطابق با جوامع گوناگون و شرايط زماني و مكاني
در برخى آيات قرآن مردم به عمل عادلانه تشويق مىشوند ،بدون آنكه مصاديق و

موارد جزئي آن را به تفصيل بيان كند؛ مانند آنچه در آية » ِإعْ ِدلُوا ُه َو َأقْرَ ُ
ب لِلتَّقْوى« )مائده:
 ،(٨همراهي تقوا و عدالت برجسته ميشود.

و آنگاه كه ميفرمايد» :وَإِذا قُلْ ُت ْم فَاعْ ِدلُوا« )انعام ،(١٥٢ :بر بايستگي گفتار عادلانه تأكيد

ميشود.

ورود نكردن به مباحث جزئي ،نشانِ آن است كه گويا برداشت عقل سليم و درك

راستين و اولية انسان از عدالت تأييد شده است تا خود ،مصاديق آن را دريابد؛ درست
مانند دعوت به نيكىها و خوبىها و پرهيز از بدىها .اين امر نشا ِن آن است كه درك

شهودى و وجدانى آدميان ،اگر با مراجعه به عقل سليم ،فطرت پاك و حس اخلاقى آنان
باشد ،درست و داراي اعتبار است .انسانها داراى دركى وجدانى و شهودى از خوبى و

بدى و درستى و نادرستى اخلاقى افعال هستند و بر اساس اين فهم ،به داورى دربارة

حسن و قبح افعال مىپردازند .عقل در اين شناخت به انسانها ياري ميرساند و داوري
او نيز از امور مستقل عقلي است.

شهيد صدر در اين باره معتقد است كه عقل ،حكم شرعي »العدل يحسن فعله

شرع ًا« را اينگونه به دست ميآورد كه نخست به حسن عدل حكم ميكند» :العدل يحسن

مباني معرفتشناختي عدالت اجتماعي با تاكيد بر قرآن كريم

تفاوت كند.

فعله عقل ًا«؛ سپس اين صغري را در كنار كبراي عقلي ديگر ميگذارد كه همان ملازمه بين
حكم عقل و حكم شرع است» :كل ما يحسن فعله عقل ًا يحسن فعله شرع ًا«؛ يعني به كمك
ملازمة ميان حكم عقلي »حسن عدل« و حكم شرعي »حسن عدل« ،نتيجه ميگيرد كه

عدل از نظر شرع نيز حسن دارد .بنابراين عقل ،بين حكم شرع »حسن شرعي عدل« و
بين حكم عقل »حسن عقلي عدل« ،ملازمه ميبيند و در اينجا چون صغري ،عقلي است

١٢٦

و كبري )كه همان ملازمه باشد( نيز عقلي است ،به آن مستقلات عقلي ميگويند .نكتة

مهم آن است كه قرآن كريم و نصوص ديني بر اين امر عقلي تأكيد بسيار داشتهاند .تفاوت
عدل با ديگر صفات از جنبة اجتماعي است؛ زيرا عدل صفتي است كه بازده اجتماعي
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دارد )ر.ك :صدر ،١٣٦٩ ،ص .(٢٣٩پس با اين نگره ،آنچه را كه عقل سليم ،عدل ميشناسد
و به فرايند احقاق حق رأي ميدهد ،شريعت نيز به آن حكم ميكند.
 .٣عدالت ،امر پذيرفتهشدة عقلايي
عدالت ،رعايت حقوق افراد و عطا كردن حق به ذيحق است و ظلم ،پايمال كردن

حقوق ،تجاوز و تصرف در حقوق ديگران است .معناي حقيقي عدالت اجتماعي بشري،
يعني عدالتي كه در قانون بشري بايد رعايت شود و افراد بشر بايد آن را محترم بشمارند،
همين معناست .اين عدالت متكي بر دو چيز است :يكي حقوق و اولويتها؛ يعني افراد

بشر نسبت به يكديگر و در مقايسه با يكديگر نوعي حقوق و اولويت پيدا ميكنند؛ براي
مثال كسي كه با كار خود محصولي توليد ميكند ،طبع ًا نوعي اولويت نسبت به آن محصول

پيدا ميكند و خاستگاه اين اولويت كار و فعاليت اوست .يكي ديگر ،ويژگي ذاتي بشر

است كه به گونهاي آفريده شده كه در كارهاي خود ،الزام ًا نوعي انديشهها كه آنها را
انديشههاي اعتباري ميناميم ،استخدام ميكند و با استفاده از آن ،انديشههاي اعتباري به
عنوان »آلت فعل« به مقاصد طبيعي خود ميرسد .آن انديشهها ،سلسلهانديشههاي »انشايي«
هستند كه با »بايدها« مشخص ميشوند .از آن جمله اين است :براي اينكه افراد جامعه

بهتر به سعادت خود برسند ،بايد حقوق و اولويتها رعايت شود و اين است مفهوم
عدالت بشري كه وجدان هر فرد آن را تأييد ميكند و نقطه مقابلش را كه ظلم ناميده

ميشود ،محكوم ميسازد )مطهري ،١٣٨١ ،ص.(٦٢
بنابراين عدالت امري است كه هم عقل به آن حكم ميكند و هم عقلايي كه از آن

نعمت بهرهمند هستند؛ ازاينرو به نتايج و پيامدهاي آن نيز ملتزم هستند .پس اگر كسي
در ملك و حق ديگر تصرف نابجا كند ،آن را ظالمانه ميدانند؛ زيرا آن فرد را در تلاشي
كه انجام داده است ،صاحب حق و اولي به تصرف ميدانند.

د( شريعت يكي از منابع فهم عدالت

١٢٧

يكي از مسائلي كه در معرفتشناسي بررسي ميشود ،منبع معرفت است .در بحث

عدالت -همانگونهكه بيان شد -عقل انساني توان آن را دارد كه اين اصل و گاه مصاديق
عقل باشد و توان داشته باشد كه همة آنها را دريابد .عقل هرچند كليت و مصاديق عدالت
را ميفهمد ،كليت شريعت را هم تأييد ميكند؛ اما گاه ممكن است برخي جزئيات و

مصاديق آن را كه از منبعي بالاتر از عقل -وحي و شريعت -بيان ميشود ،درنيابد؛ ولي

اين را ميداند كه شريعت هر آنچه را كه عدل است ،ميگويد .به بيان استاد مطهري

اصل عدالت نيز از مقياسهاي اسلام است و بايد ديد چه چيزي بر او منطبق ميشود.

عدالت در سلسلة علل احكام است ،نه در سلسلة معلولات؛ اين نيست كه آنچه دين

گفت ،عدل است ،بلكه آنچه عدل است ،دين ميگويد .اين معناي مقياس بودن عدالت
براي دين است )همو ،١٤٠٣ ،ص(١٤؛ ازاينرو يكي از منابع فهم و كشف عدالت ،شريعت

است كه هر چه عادلانه بوده ،به آن حكم كرده است .در انديشة شيعه ،عدل يكي از

جامعترين صفات فعل خداست و عدل الهي به معناي دور بودن پروردگار از انجام كار
قبيح و بايستگي انجام كارهاي نيكوست؛ اما اشاعره -همانگونهكه اشاره شد -نقش عقل

را از ميان بردند و بر اين باورند كه خداوند هر فعلي را انجام دهد ،عدل است؛ زيرا او
مالك و دارنده است و دارنده هر گونه كه بخواهد در دارايي خود تصرف ميكند» .آنان

معتقدند هيچ كاري به خودي خود ،عدل يا ظلم نيست .آنچه خدا انجام دهد ،عين عدل

است .به فرض خداوند به مطيعان كيفر بدهد و به گناهكاران پاداش دهد ،عين عدل است«
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آن را دريابد و بفهمد؛ اما اين امر به معناي آن نيست كه شناخت همة اين موارد بر عهدة

)همو ،١٣٨٧ ،ص .(٢٩آنچنان كه عقلابزاري و ماديانديش نيز شايد عادلانه بودن جزئيات
احكام را درك نكند؛ ازاينرو در نگرش قرآني ،قصاص ،مباحث مربوط به وراثت ،حدود

الهي ،خمس و زكات ،همه از مظاهر عدالت به شمار ميآيند؛ هرچند ممكن است ،عقل
همة ساحتهاي عادلانة اين دستورها را نفهمد.

قانون شرع ،عادلانه است و خداوند عادل به همگان دستور ميدهد كه حكم به عدل

١٢٨

ن النَّاسِ أَن َتحْكُمُو ْا
ت ِإلَى َأهْ ِلهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْ َ
كنند» :إِنَّ اللّ َه َي ْأمُرُ ُك ْم أَن تُؤدُّو ْا الأَمَانَا ِ
بِا ْلعَ ْد ِل« )نساء.(٥٨ :

باري ،عقل سليم عادلانهبودن ساختار كلي شريعت و دستورهاي آن را ميپذيرد و
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ميفهمد و از اين مبنا ،ديگر مسائل را هم ميتواند بفهمد .صدرالمتألهين بر اين باور است

كه در معاملات ،امور مربوط به ازدواج و امور جنايي به قانوني ثبتشده نياز دارد كه همة
مردم به آن مراجعه كنند و ميان آنان به عدل حكم كند و آن قانون ،شرع است؛ در غير
اين صورت كشمكش و فساد در نظام اجتماعي به وجود ميآيد )صدرالدين شيرازي،

 ،١٣٦٠ص(٦١٤-٦١٣؛ بنابراين در اين جامعه دو سامانة عقل و شرع با يكديگر در تعامل
و همكارياند و زمينة درك روشني از اهداف هستي و حركت به كمال مطلق فراهم

ميشود و شرع ،امور را هدايتگري عادلانه ميكند؛ هرچند گاهي ممكن است عقل نتواند

همة زواياي پيدا و پنهان مسئله را دريابد .به تعبير علامه طباطبائي عدل دو قسم است:

عدل مطلق كه عقل آن را نيك ميشمارد و در زمانهاي مختلف منسوخ نميشود و

هيچگاه ستم نام نميگيرد؛ مانند احسان به كسي كه به ديگري نيكي كرده است و عدلي
كه با شرع شناخته ميشود و دست عقل به آن نميرسد؛ مانند قصاص ،ارش جنايت و
حكم مال مرتد )طباطبائي ،١٤١٧ ،ج ،١٢ص .(٣٣١بنابراين در جامعة اسلامي ،همانگونهكه
عقل و دستورهاي آن پذيرفته ميشود ،شريعت نيز مبناي عمل است و بر اساس آن،

تعاملات اجتماعي ،سياسي و اقتصادي تنظيم و سامان مييابد؛ امري كه وفاداري به همة
الزامات آن ،جامعه را به سوي داد راهبري ميكند.

نتيجهگيري
با توجه به برخي از مباني معرفتشناختي انديشة اسلامي ،ميتوان دريافت كه آن مباني
صرف ًا در محور حس و تجربه گرفتار نميآيد و خلاصه نميشود؛ زيرا در صورتي كه

ماديگرايي و امور حسي مبنا قرار گيرد ،زندگي فردي و اجتماعي انسان از اصول اخلاقي،

عدالت و آزادي تهي ميشود و حقيقت انسان تنزل مييابد .نگاه صرف ًا مادي نيست ،بلكه

معرفت و شناخت را ميتوان از مسير مطمئني چون وحي نيز دريافت كرد كه در

١٢٩

معرفتشناسي اسلامي وحي مهمترين منبع معرفت به شمار ميرود و سرچشمهاي ناكران
مند و به دور از خطاست و همين خود تفاوت بنياديني در فهم زواياي عدالت اجتماعي

توحيد در جوهرة انديشة قرآني و همة مباني و مفاهيم ،نقش انكارناپذيري دارد و در

همة عرصهها حضوري جدي و هميشگي دارد» :التصديق بوحدانيّة اللّه في ذاته والعدل
في أفعاله« )آملي ،١٣٦٨ ،ص .(٥٩٠با توجه به همين عنصر كليدي است كه بنيان وضع
قوانين تشريعي در اسلام بر پاية عدالت است و هيچ قانوني را نميتوان يافت كه در آن

كوچكترين ظلم و ستم يا تمايلي به بيداد داشته باشد )بقره /٢٧٩ :حشر (٧ :كه احكام
همه از عدل محض صادر شدهاند.
در دوران جديد شناخت متفاوت و تازهاي از انسان ،آشكار شده است .در اين نگره،
انسان آموزههاي وحياني را نميپذيرد؛ پس او ميپندارد كه با عقل خويش ميتواند همة
مشكلات را بگشايد .انسان و ذهن كاوشگر او ميتواند آزادانه به همة افقها سركشي كند

و در اين فراگرد ،هر چه را ميپسندد ،برگزيند و آن را عادلانه پندارد .انسان ،فعال

گزينشگر و فاعل مختار است؛ پس نبايد هيچ قيد و بندي او را محدود كند و مرز گذارد.
در اين نگره ،هدفگذاري ارزشها با انسان است؛ با اين ادعا كه كسي نميتواند ادعاي

دستيابي به حقيقت مطلق را بكند .نوعي نسبيتگرايي بر معرفت ،حاكم ميشود؛ پس هيچ
كس -حتي خداوند و رسولان الهي نيز -نميتواند براي انسان تعيين تكليف و هدف-

گذاري كند .با انكار وحي و با پذيرش حق انتخاب بهطورمطلق براي انسان ،در گام بعد،

مباني معرفتشناختي عدالت اجتماعي با تاكيد بر قرآن كريم

است.

حق و قانون صرفاً ساختة انسان گرديد؛ پس هموست كه حقوق ،مسئوليتها و قوانين
برآمده از آن دو را وضع ميكند و كسي ديگر نميتواند و نبايد چنين مأموريتي را به

عهده بگيرد .بنابراين دنياي مدرن ،دنياي حقوق و پافشاري بر آن است؛ گسترهاي كه
تلاش ميشود تا حق انسان بيش از پيش فربه شود و تكليف ،كوچك و لاغر؛ درحاليكه

در نگرش قرآني ،انسان همانگونهكه حق دارد ،تكليف نيز دارد؛ پس او هرچند از حيث

١٣٠

تكويني آزاد است ،اما نبايد هر كاري كه دوست دارد و خواستههايش امر ميكنند ،انجام
دهد؛ بلكه بخشي از حقوق را وحي بيان ميكند و عمل به آنها جامعه را به سوي عدالت

راهبري ميكند.
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با مباني متفاوت معرفتشناختي عدالت اجتماعي ،برداشتهاي گوناگوني دربارة

مكتب ليبراليسم يا اسلام شكل ميگيرد؛ براي نمونه در انديشة ليبرالي تقدم منافع فرد بر
جمع مطرح است .واقعيت و هويت فرد ،مقدم بر جامعه و نهادهاي آن است و هويتهاي
اجتماعي ،قابل تحويل به هويتهاي فردي تلقي ميشود؛ سپس از حيث معرفتشناسي
به اين امر ميانجامد كه برداشت ما از خوبيها و آرمانها و شيوة معقول زندگي ،يك
برداشت خودسرانة فردي است و ارزشهاي اخلاقي ،حقيقتي وراي ميل و انتخاب ما

انسانها ندارند و چنين نيست كه راهي عقلاني و روشمند براي شناخت حق از باطل
وجود داشته باشد تا قابل احتجاج با ديگران باشد؛ ازاينرو پيريزي يك اساس متافيزيكي

و فلسفي براي نظريهاي دربارة عدالت و ديگر ارزشهاي اخلاقي فراهم نيست؛ درحاليكه

در نگرش اسلامي ،فرد داراي اصالت نبوده و منافع فردي بر جمعي ترجيح ندارد ،بلكه
در كنار توجه به هر دو ساحت فردي و جمعي به ارزشهاي اخلاقي -الهي ،عقلانيت
روشمند و مصالح جمعي نيز توجه ميشود كه استنباط از عدالت و ساحتهاي آن را
نسبت به ديگر مكاتب ،متفاوت ميسازد .آنسان كه برخاسته از همين بنيادهاي معرفتي
و ارزشهاست كه گاه ارزش آزادي محوريت مييابد و گاه عدالت و بر اساس هر كدام،

مكتب و خوانشي ديگرگون شكل ميگيرد.

منابع و مآخذ
* قرآن كريم
 .١اصفهاني ،محمدحسين؛ »حسن و قبح عقلي و قاعدة ملازمه«؛ ترجمه و تعليق
صادق لاريجانى؛ مجله نقد و نظر ،ش ،١٤-١٣زمستان  ٧٦و بهار  ،٧٧ص-١٢٩
.١٦٦
 .٢آربلاستر ،آنتوني؛ ظهور و سقوط ليبراليسم غرب؛ ترجمة عباس مخبر؛ ]بيجا[:

١٣١

نشر مركز.١٣٦٧ ،
.١٣٦٨

 .٤استالي براس ،اليور و آلن بلوك؛ فرهنگ انديشة نو؛ گروه مترجمان ،ويراستار

ع .پاشايي؛ تهران :مازيار.١٣٦٩ ،

 .٥جوادى آملى ،عبدالله؛ فلسفة دين ،فلسفه حقوق بشر؛ قم :مركز نشر اسراء،
.١٣٧٥

 .٦حسينزاده ،محمد؛ پژوهشي تطبيقي در معرفتشناسي معاصر؛ چ ،١قم:
مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني.١٣٨٢ ،

 .٧حكيم ،محمدتقي؛ الاصول المهمة للفقه المقارن؛ چ ،٢قم :المجمع العالمي لاهل
البيت١٤١٨ ،ق.
 .٨حلى ،حسن بن يوسف مطهر؛ نهج الحق وكشف الصدق؛ تعليق عينالله
الحسنى الامورى؛ چ ،١قم :دار الهجرة١٤٠٧ ،ق.

 .٩دانشپژوه ،مصطفي؛ »تأملي در رابطة حقوق و عدالت با تأكيد بر حقوق اسلام«؛

دوفصلنامه علمي-پژوهشي پژوهشنامه حقوق اسلامي ،تهران :دانشگاه امام
صادق ،ش ،٢٦زمستان  ،١٣٨٦ص.١٢٠-٨٥

 .١٠ساباين ،جرج؛ تاريخ نظريات سياسي؛ ترجمة بهاءالدين پازارگارد؛ چ ،٣تهران:

مباني معرفتشناختي عدالت اجتماعي با تاكيد بر قرآن كريم

 .٣آملي ،سيدحيدر؛ جامع الأسرار؛ تهران :شركت انتشارات علمي و فرهنگي،

نشر اميركبير.١٣٥١ ،
 .١١ساندل ،مايكل؛ ليبراليسم و منتقدان آن؛ ترجمة احمد تدين؛ چ ،١تهران:

انتشارات علمي و فرهنگي.١٣٧٤ ،

 .١٢سيد رضي؛ نهج البلاغة؛ قم :دار الهجرة للنشر١٤٢٧ ،ق.
١٣٢

 .١٣سيدباقري ،سيدكاظم؛ راهكارهاي عدالت اجتماعي در نظام اسلامي؛ چ،١
تهران :كانون انديشة جوان.١٣٨٧ ،
_____ .١٤؛ فقه سياسي شيعه؛ چ ،١تهران :پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي،
.١٣٨٨

زمستان  /١٣٩٧شمارة / /٧٦سيدكاظم سيدباقري

 .١٥شمس ،منصور؛ آشنايي با معرفتشناسي؛ چ ،١تهران :آيت عشق.١٣٨٢ ،
 .١٦صدر ،سيدمحمدباقر؛ سنتهاي تاريخي و فلسفة اجتماعي؛ ترجمة حسين

منوچهري؛ چ] ،١بيجا[ :نشر رجاء.١٣٦٩ ،

 .١٧صدرالمتألهين ،صدرالدين محمد شيرازي؛ المبدأ و المعاد؛ تهران :انجمن
حكمت و فلسفة ايران.١٣٦٠ ،
 .١٨الصعيدى ،عبدالفتاح و حسين يوسف موسى؛ الافصاح فى فقه اللغة؛ چ ،١قم:

دفتر تبلغيات اسلامي.١٣٦٢ ،

 .١٩صليبا ،جميل؛ فرهنگ فلسفي؛ تهران :نشر حكمت.١٣٧٠ ،

 .٢٠طباطبائي ،سيدمحمدحسين؛ تفسير الميزان؛ بيروت :چ ،١مؤسسة الأعلمي

للمطبوعات١٤١٧ ،ق.
 .٢١غروي اصفهاني ،محمدحسين؛ بحوث في الاصول؛ چ ،١قم :دفتر انتشارات

اسلامي] ،بيتا[.

 .٢٢الفاخوري ،حنا و خليل الجر؛ تاريخ فلسفه در جهان اسلامي؛ چ ،٥ترجمة

عبدالمحمد آيتي؛ تهران :انتشارات آموزش انقلاب اسلامي.١٣٧٧ ،

 .٢٣الفراهيدي ،خليل بن احمد؛ كتاب العين؛ قم :مؤسسة النشر الاسلامي١٤١٤ ،ق.

 .٢٤فنيسان ،سعود بن عبدالله؛ اختلاف المفسرين :أسبابه وآثاره؛ رياض :مركز
الدراسات و الإعلام١٩٩٧ ،م.
 .٢٥قوشجي ،ملا علي؛ الشرح الجديد )شرح تجريد الكلام خواجه نصير( مبحث

صفات الهيه؛ تهران] :بينا[] ،بيتا[.

 .٢٦كاتوزيان ،ناصر؛ فلسفه حقوق؛ تهران  :شركت سهامي انتشار.١٣٧٧ ،

 .٢٧گريلينگ ،اي .سي؛ معرفتشناسي؛ ترجمة امير مازيار؛ چ] ،١بيجا[ :مؤسسة

١٣٣

نشر جهاد.١٣٨٠ ،
.١٣٧٥

_____ .٢٩؛ فلسفه اخلاق؛ چ ،٣تهران :شركت چاپ و نشر بينالملل.١٣٩٤ ،
 .٣٠مصطفوي ،حسن؛ التحقيق في كلمات القرآن؛ تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامي.١٣٧٥ ،

 .٣١مطهري ،مرتضي؛ آشنايي با علوم اسلامي )كلام ،عرفان(؛ چ ،٧تهران :صدرا،
.١٣٨٧
_____ .٣٢؛ اسلام و مقتضيات زمان؛ چ ،١٠تهران :صدرا.١٣٧٨ ،
_____ .٣٣؛ عدل الهي؛ چ ،١٠تهران :صدرا.١٣٨١ ،
_____ .٣٤؛ فطرت؛ چ ،١تهران :صدرا.١٣٧٨ ،

_____ .٣٥؛ مجموعه آثار؛ چ ،٣تهران :صدرا.١٣٧٩ ،
 .٣٦معلمي ،حسن؛ نگاهي به معرفتشناسي در فلسفة غرب؛ چ ،١تهران:

پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.١٣٨٠ ،

 .٣٧موسوي خميني ،سيدروحالله؛ صحيفه امام؛ چ ،٣تهران :مؤسسة تنظيم و نشر

آثار امام خميني.١٣٨٢ ،

 .٣٨نقيبزاده ،ميرعبدالله حسين؛ فلسفه كانت؛ تهران :انتشارت آگاه.١٣٧٤ ،

مباني معرفتشناختي عدالت اجتماعي با تاكيد بر قرآن كريم

 .٢٨مصباح يزدي ،محمدتقي؛ آموزش فلسفه؛ تهران :نشر سازمان تبليغات اسلامي،

 مؤسسة آموزشي ـ: قم،١ احمد؛ نقد و بررسي نظريههاي عدالت؛ چ، واعظي.٣٩
.١٣٨٨ ،پژوهشي امام خميني
: تهران،١ جان؛ درآمدي بر تحليل فلسفي؛ ترجمة موسي اكرمي؛ چ، هاسپرس.٤٠

.١٣٧٩ ،نشر طرح نو

43. Hume David; A Treatise of Human Nature; Oxford:
Clarendon Press, 2014.
44. Gerald J. Postema; Bentham and the Common Law
Tradition; London: Oxford University Press, 1986.
45. Russel, Bertrand; Sceptical essays; UK: Psychology Press,
2004.

١٣٤

 سيدكاظم سيدباقري/ /٧٦ شمارة/١٣٩٧ زمستان

41. Bentham, Jeremy; An Introduction to the Principles of
Morals and Legislation; London: Adamant Media
Corporation, 2005.
42. Edwards, Paul; Encyclopedia of philosophy; London:
Macmillan publishing, 1967.

