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 ۱۳۹۶ زمستان)، ۱۱۵(پیاپی  چهارمشمارۀ  های اجتماعی اسالمی، سال بیست و سوم،پژوهش

 عدالت سیاسی 
 در اندیشۀ شهید مطهری و راولز در یک نگاه تطبیقی

 ١تبار رحمت عباس  
 ٢شهربانو فوالدی                                                                                                

 چکیده 
های جامعـۀ انسـانی، بـه لحـاظ داشـتن  ان یکـی از دغدغـهعدالت سیاسی به عنو 

ای که در ادیان و مکاتب سیاسی داشته است، در کنار مفـاهیمی  جایگاه و پیشینه
ماننــد آزادی، امنیــت و دموکراســی همــواره مــورد توجــه بــوده و در ایــن مســیر، 

ات اندیشمندان و متفکرین در تعریف از عدالت و راه رسیدن به آن به بیـان نظریـ
اند. شهید مطهـری نیـز، از جملـه متفکـرین عـدالتخواه، در ردیـف  خود پرداخته

های دینی و اسالمی، نظریات خود را در  اندیشمندانی قرار دارد که براساس آموزه
مورد این مسأله بیان کرده است. از این رو، هدف ایـن پـژوهش، بررسـی عـدالت 

داختـه کـه، عـدالت سیاسـی در سیاسی در اندیشۀ ایشان بوده و به این پرسـش پر 
های پـژوهش بـا روش توصـیفی  اندیشۀ شهید مطهری چـه جایگـاهی دارد؟ یافتـه

تحلیلی و با استفاده از نظریۀ عدالت سیاسی جان راولز، حکایت از ایـن دارد کـه 
عدالت سیاسی در نظـر شـهید مطهـری، در ذیـل عـدالت اجتمـاعی قـرار دارد و 

قعی ق واحقومنبعــــــث از نین اعمل به قو وسی اموکرن آزادی، دصولی همچوا
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 د. گیر نظر میدر جتماعی ازن اتوو لت اعدی ها پایهان به عنورا ها  ننساا
عـدالت، مکاتـب سیاسـی، شـهید مطهـری، عـدالت سیاسـی،  واژگان کلیدی:
 نظریه جان راولز

 مقدمه 
عدالت، یکی از مفاهیم بنیادی در حوزۀ فلسفه و اندیشه و عمل سیاسـی اسـت کـه 

ها بوده و از گذشته تاکنون، همۀ جوامع را بـه  مورد توجه بشریت در همۀ اعصار و زمان
تـوان یافـت کـه بـه  خود درگیر کرده و کمتر جریان فکـری و جنـبش اجتمـاعی را می

ای بـا ایــن مفهـوم درگیــر نبـوده باشـد. عــدالت، دغدغـۀ خــاطر اکثـر فالســفه و  گونـه
م قبل از مـیالد) گرفتـه تـا راولـز (قـرن بیسـت اندیشمندان سیاسی از افالطون (قرن پنج

میالدی) بوده است. البته فهم و تفسیر عدالت، مبتنی بر نظام فکری و معرفتی هریـک 
ورزان بوده است. عالوه بـر ُبعـد نظـری و فلسـفی، ابعـاد و پیامـدهای عملـی  از اندیشه

افـراد از دولـت و  عدالت نیز مورد توجه واقع شده و از این زاویه، مبنای تعهد اجتماعی
قوانین آن بوده است. بنابراین، عـدالت بـر ایـن معنـا در مرکـز و محـور مباحـث فلسـفۀ 

ترین غایت سیاسی شمرد. امـا فهمـی  توان آن را جامع سیاسی قرار دارد و به تعبیری، می
که از مفهوم عدالت در اندیشۀ سیاسی از عصر کالسیک تا پست مدرن وجـود داشـته، 

ه و مکاتب فکری مختلف مثل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مکتـب اسـالم، تفاوت پیداکرد
 اند.  های مختلفی از عدالت داشته هر کدام برداشت

ب و مطلومعـۀ جاد یجای اها از راهیکی ه و لت شداعدای بـه  هیژدر اسالم، نگـاه و
ای برری لت معیااعدم، سالدر اتا جایی که ه، شدان لت عنواعدوقسط اری برقر، فاضله

م عیت یک نظاوست که برخی مشرامهم ر نقدع آضوهاست و این مو نجش حکومتس
ــۀ بر پارا  تلقی می وع مانی مشرزحکومت ســنجند. می دن آن النه بودالنه یا غیرعادعای
ایـــن  . بـــر)۲۸، ۱۳۹۱زاده و میالنـــی،  (امــام جمعـــهباشد ه عایت شدرلت اعددر آن که د شو

معیارهای عـدالت تـوزیعی، مقایسـۀ «مقالۀ  اساس، افراد زیادی از جمله وهاب قلیچ در
به صورت تطبیقی، به بررسـی افکـار و » های شهید مطهری و جان راولز تطبیقی دیدگاه

آراء جان راولـز و شـهید مطهـری در بـاب عـدالت تـوزیعی در شـاخۀ علـوم اقتصـادی 
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ده و های عدالت توزیعی را از دیدگاه این دو اندیشـمند، بیـان کـر  پرداخته است و معیار
 . )۱۳۸۹(قلیچ، نقاط اشتراک و افتراق را ذکر کرده است 

تحلیـل رهـاورد شـهید مطهـری در بحـث عـدالت «دکتر احمـد واعظـی در مقالـۀ 
عـدالت «و همچنین محمد باقر خرمشاد و مصطفی سـاوه درودی در مقالـۀ » اجتماعی

شــهید در اندیشــۀ متفکــرین اســالمی (مقایســۀ تطبیقــی آراء رهبــر انقــالب اســالمی و 
کید آنهـا بیشـتر بـر  مطهری)به بحث عدالت در اندیشۀ شهید مطهری پرداخته اند، اما تأ

کید بر عدالت سیاسی از  عدالت اجتماعی بوده است. بنابراین، نوآوری این پژوهش، تأ
باشد که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده و در صدد است بـه  دیدگاه شهید مطهری می

گذاری و برابری و مساوات  ا رابطۀ بین عدالت با حق، قانوناین پرسش پاسخ دهد که آی
پـردازد و از نظـر مکـانی،  است؟ بر این اساس، این پژوهش به ُبعـد سیاسـی عـدالت می

مربوط به جامعۀ ایران و از نظر زمانی مربـوط بـه دورۀ حیـات شـهید مطهـری و از نظـر 
 اشد. ب شناسی، مبتنی بر نظریۀ عدالت سیاسی جان راولز می روش

جان راولز، فیلسوف سیاسـی قـرن بیسـتم معتقـد اسـت عـدالت، عـالوه بـر آن کـه 
های مربـوط بـه  گیری متضمن مفهوم برابری سیاسی است، رعایـت انصـاف در تصـمیم

ــه مفهــوم عــام آن و در نتیجــه، عــدالت اجتمــاعی حاصــل از ایــن  روابــط اجتمــاعی ب
. در اندیشـۀ وی، )۳۱، ۱۳۹۱ه و میالنـی، زاد (امـام جمعـهشود  ها را نیز شامل می گیری تصمیم

هـای سیاسـی جامعـه،  اصول عدالت تأمین کنندۀ شیوۀ تعیین حقوق و وظـایف در نهاد
. )۶۴، ۱۳۸۸(میراحمـدی و شـیری، توزیع مناسب منافع و مسئولیت همکاری اجتماعی است 

کید بر این نظریه، ما در این پـژوهش بـه بررسـی عـدالت سیاسـی از دیـدگاه شـ هید با تأ
 پردازیم.  مطهری می

 چارچوب نظری
 الف. تبیین مفاهیم

اجتمـاعی از دیـدگاه  - در این قسمت، به تعریف مفاهیم عدالت و عدالت سیاسـی
 پردازیم.  اندیشمندان و همچنین شهید مطهری می
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ـــــدالت:١ به را لت اعدن، فالطواست. ه اکر شدذلت اعدای بردی یف متعدرتعا . ع
دانسـت. ارسـطو نیـز، بـر آن بـود کـه  می» در جای خـودز هر چیقرار دادن «ی معنا

» این که هر کس به اندازۀ شایستگی خود از مواهب طبیعی سهم ببرد«عدالت یعنی 
، هـدف تئـوری عـدالت. جان راولز نیز، در کتـاب )۲۹، ۱۳۹۱زاده و میالنـی،  (امام جمعه

داند.  عدالت می یابی به حقیقت و هدف نهادهای اجتماعی را نیل به اندیشه را دست
یابند به اهدافشـان نایـل  عدالت، چارچوبی است که در آن افراد مختلف فرصت می

داند. نظر راولز، معطـوف بـه حـذف امتیـازات  آیند. او کارایی را با عدالت قرین می
، ۱۳۸۴(رسـتمی، های متعـارض انسانهاسـت  وجه و ایجاد تعادل واقعی میان خواسـته بی
ـــسال. در ا)۱۱۸ ـــفۀ افالان و نديشمندین ام و در ب ـــز، سالمي س ه جايگااز لت اعدنی
» يعني ات واألرضلسمواقامت ل «بالعدانــد  نجا كه گفتهآست تا ردار ابرخوای  هيژو

ش و ست كه معال اعداند و در پرتو  هشته شددابرپا و زمین ها  نسمال، آعدوسیلۀ به 
ل به عدها را  ننساا متعالنداوست كه خدشود و از همین روميتکمیل ها ن نساد امعا
. شهید مطهری در مقـام تبیـین مفهـومی )۶، ۱۳۸۷(جمال زاده، ست ده امركرن احساو ا

مختلـف آن را  کند با توجه به تنوع کاربردهای عـدل در فضـاهای عدالت، سعی می
تفسیر کند. فهم تفاسیر گونـاگون از عـدالت، مـا را در رسـیدن بـه درک صـحیح از 

 کند. ی میعدالت سیاسی کمک فراوان
ای را در نظر بگیریم که در آن اجزای مختلفی بـه  اگر مجموعه الف. موزون بودن:

کار رفته و هدف خاصی از آن منظور است، باید شرایط معینی از حیث مقدار الزم هـر 
جزء و نحوۀ ارتباط اجزا با یکدیگر رعایت شود تا مجموعـه بـاقی بمانـد و نقـش مـورد 

خواهد باقی بماند، باید متعادل باشد؛ یعنـی   یک اجتماع اگر میانتظار را ایفا کند. مثالً 
هر چیزی در آن به قدر الزم (نـه بـه قـدر کـافی) وجـود داشـته باشـد. در اینجـا، پـای 

منظـور اسـت و » کـل«آید، یعنی مصلحتی کـه در آن بقـا و دوام  مصلحت به میان می
ۀ مقابل عدل به این معنـا، در آن فقط وسیله است و حساب مستقلی ندارد. نقط» جزء«
، ۱۳۵۲(مطهـری، تناسبی است، نه ظلم و صفتی برای خدا و از موضوع ما خارج است  بی
۵۴( .  

اگر عدالت به این منظور، به معنـی تسـاوی همـۀ افـراد بـدون در نظـر  ب. تساوی:
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ها باشد، این عدالت در نظـر شـهید مطهـری برابـر بـا ظلـم  ها و توانایی گرفتن استحقاق
های هـر فـردی باشـد درسـت  ت، اما اگر عدالت به معنی تساوی در زمینۀ استحقاقاس

تر شـدن  . برای روشن)۳۰۱، ۱۳۸۴(قربانی، توان آن را معنایی از عدالت دانست  است و می
 پردازیم. این معنا از عدالت در ادامه به آن می

اعطای حق  در این معنا، عدل یعنی حق: ج. رعایت حقوق افراد و دادن حق هر ذی
، ۱۳۸۳زایی،  (لـکحق و در مقابل، ظلم به معنای پایمال کردن حقوق دیگران است  هر ذی

داند و  . شهید مطهری این مفهوم از عدالت را مصداق واقعی عدالت اجتماعی می)۱۱۲
معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری، یعنی عدالتی که در قانون بشری باید «گوید:  می

. ایـن تعریـف از )۳۰۱، ۱۳۸۴(قربـانی، » بشـر آن را محتـرم بشـمارندرعایت شـود و افـراد 
عدالت، تعریف مشهوری است، یعنی هم در بین متفکرین مسلمان سابقه دارد، هـم در 
بین متفکرین غربی. از نظر ایشان، این تعریف از عدالت در واقع دو عنصر اصلی دارد: 

کـدیگر و در مقایسـه بـا یکـدیگر، ها، یعنی افراد بشر نسبت بـه ی یکی حقوق و اولویت
کنند. مـثًال کسـی کـه بـا کـار خـود، محصـولی تولیـد  نوعی حقوق و اولویت پیدا می

کند. یکی دیگر، خصوصیت  کند، طبعًا نوعی اولویت نسبت به آن محصول پیدا می می
ها کـه  ذاتی بشر است که طوری آفریده شده که در کارهای خود، الزامًا نـوعی اندیشـه

کند. نکتۀ بعدی که ایشان به عنوان عنصـر  نامیم استخدام می اندیشۀ اعتباری می آنها را
کند، نقش اعتبـار بایـد در مـورد حقـوق و اولویتهـا اسـت.  دوم در این تعریف ذکر می

بنابراین، اعتبار باید در این تعریف عدالت سهیم شود. اندیشۀ اعتباری به خدمت گرفته 
آینـد  های اعتباری بـه مقاصـد طبیعـی خـود نائـل می ندیشهشود و با استفاده از آن، ا می

های بسیار مهم در اندیشۀ شهید مطهری این است که  . یکی از بحث)۵۷، ۱۳۵۲(مطهری، 
ها از کجا آمده است؟ شهید  ها چیست؟ این حقوق و اولویت منشأ این حقوق و اولویت

عنی مبنـای حقـوق و مرتضی مطهری به حقوق طبیعی معتقد است و مبنای عدالت را، ی
آورد، چراکه از نظر ایشان،  داند و پای شرع را به میان نمی ها را حقوق طبیعی می اولویت

هـا،  حقوق افراد مقدم بر شرع است. پس از منظر شهید مطهری، منشأ حقوق و اولویت
حقوق طبیعی است و این حقوق طبیعی هم، ریشه در خلقت و هدفمندی خلقـت دارد 

 .  )۳۴ - ۳۸ ،۱۳۹۰(واعظی، 
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و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچـه  ها در افاضۀ وجود د. رعایت استحقاق
کنـد کـه  امکان وجود یا کمال دارد: این مورد که کمتر جنبـۀ اقتصـادی دارد، بیـان می

گیـری از مبـدأ هسـتی بـا  هـا و امکـان فیض موجودات در نظام هستی از لحـاظ قابلیت
متعال، به هر موجودی آنچه را که بـرای او ممکـن اسـت از  یکدیگر متفاوتند. خداوند

نماید. از این رو، عدل خداوند عبارت  کند و امساک نمی وجود و کمال وجود اعطا می
است از فیض عام و بخشش گسترده در مورد همۀ موجوداتی که امکان هستی یا کمال 

 . )۵۸، ۱۳۵۲(مطهری، در هستی را دارند، بدون هیچ گونه امساک یا تبعیضی 
كت رمشارت و سیاست و قدزۀ به حوسیاسی لت اعد سیاسی: - . عدالت اجتماعی٢

و ند آور ست ميد چگونه بهد را خون، مشروعیت ينكه حاكماد. اشو ميط مربودم مر
از د. ــمرتبط باشسیاسـی لت اند با عداتو خیـر، مـیند يا دم مشروعیت دارمرد نزدر 
حكومت ، شته باشدم را داين مقااز احراستگي شايسیاســی گرحاكم دم، امره يدگاد
ده تصاحب كررت را قدر جبازور و اگر با رت، ان صوـــــي؛ در غیــــر استاالنه دعا

م مقانیســت. همچنــین، در جايز داری از آن فرمانبرو ست احكومت ظالم ، آن باشد
و آزاد را بر اكت بررمشان مكا، اها يتودفع محدرست كه با دل احكومتي عاا نیز جرا
برحسب سیاسـی را مناصب رت و قدو د ـهم كنافری سیاسی ها دم در زمینهمرای بر
. جان راولـز معتقـد اسـت )۱۲، ۱۳۸۷زاده،  (جمالكند اد تقسیم فراشايستگي اد و ستعدا

که، عدالت عالوه بر آن که متضمن مفهوم برابری سیاسی است، رعایت انصاف در 
ه مفهـوم عـام آن و در نتیجـه عـدالت های مربوط به روابط اجتماعی بـ گیری تصمیم

شود. در اندیشۀ وی، اصـول  ها را نیز شامل می گیری اجتماعی حاصل از این تصمیم
عدالت تأمین کنندۀ شیوۀ تعیین حقوق و وظایف در نهادهای سیاسی جامعه، توزیـع 
مناسب منافع و مسـئولیت همکـاری اجتمـاعی اسـت. وی ایـن تلقـی از عـدالت را 

، ۱۳۹۰زاده و میالنی،  (امام جمعهنامد  ا تصور کامًال سیاسی از عدالت میعدالت سیاسی ی
۷۷(  . 

سیاسی استاد مطهری دربارۀ عدالت، مبتنی بـر تعریـف از عـدالت  - گفتار کالمی
اجتماعی است. ایشان، ماهیت عدالت را قرار دادن هر چیزی در جای خـود و رسـیدن 

مان طور که اشاره شـد بـه مشخصـاتی هر صاحب حقی به تمام حقوق خود دانسته و ه
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. بنـابراین )۲۳، ۱۳۹۱(خرمشـاد و سـاوه درودی، کـرد  مثل تـوازن، تناسـب و تعـادل اشـاره می
های جوامع سالم، وجود تعادل میـان اجـزا، سـطوح و عناصـر  گوید: یکی از ویژگی می

تشکیل دهندۀ آن است. به طوری که چرخۀ مناسـبات اجتمـاعی، بـا کمتـرین تـنش و 
ترین بازده صـورت گیـرد. مکتـب نجـات بخـش اسـالم، کـه در حکـم آخـرین و بیش

ترین  شـک جـامع ترین دین از سوی پروردگار یکتا به جهانیان عرضه گردیـده، بی کامل
، ۱۳۸۰پور محمـدی،  (کاشـیهای خود را برای تأمین سعادت بشر به همراه آورده است  برنامه

۴۱(  . 
همیت دادن فوق العاده به عدالت اجتماعی است. های اسالم، ا ترین برنامه از اصولی

عدالت اجتماعی، یکی از مسائلی اسـت کـه بـه وسـیلۀ اسـالم، حیـات و زنـدگی را از 
العاده یافت. اسالم به عدالت تنها، توصیه نکرد و یا تنها به اجرای  سرگرفته و ارزش فوق

  .)۱۲۵، ۱۳۵۴(مطهری، آن قناعت نکرد، بلکه ارزش آن را باال برد 
نگــاه ویــژه و حساســیت عمیــق اســالم بــه جوامــع انســانی، باعــث شــده اســت تــا 

ساز به سـوی عـدالت و در نتیجـه، حمایـت از محرومـان  گیری این مکتب انسان جهت
اش به سوی عـدالت و برابـری اسـت. بـدیهی اسـت  گیری اسالم، جهت«جامعه باشد 

ــت ــن جه ــه از ای ــانی ک ــود می کس ــع می گیری س ــد و منتف ــد برن ــان و گردن ، محروم
گران و  بینند، غارتگران و استیال گیری زیان می اند و کسانی که از این جهت مستضعفان

. او، معتقد بود اسالم دستورات خود را مطـابق حـق )۲۰۸، ۱۳۷۹(مطهری، » استثمارگرانند
ها  ها ولیبرالیســت و عـدالت تنظــیم کــرده اســت. بــر همــین مبنــا، در نقــد سوسیالیســت

سوسیالیسم از عدالت این است که همۀ مردم در هر وضـع و شـرایطی  گوید: تصور می
کنند، با هر اسـتعدادی بایـد عینـًا مثـل هـم زنـدگی  هستند، هر طور در جامعه عمل می

 کنند. 
محض است؛ یعنی فقط برای جامعه » اجتماعی«این برداشت از عدالت اجتماعی، 

شـعور جمعـی خالصـه کننـد. همـه چیـز در روح جمعـی، وجـدان جمعـی و  فکر می
ها در مرحلۀ قبل از وجود اجتماعی، هیچ هویت انسانی نداشته و مانند  گردد و انسان می

ظرف خالی هستند که فقط استعداد پذیرش روح جمعی را دارند. این برداشت، مغایر با 
موازین عقل و شرع بوده و آزادی فردی در آن اهمیتی نـدارد. جامعـۀ عادالنـه و وعـدۀ 
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ها، به نوعی استثمار است که، پایمال کردن حقوق فرد برای جامعه را  سیالیستنهایی سو 
 به همراه دارد. 

گویند باید میدان را، برای افراد باز گذاشت و جلوی آزادی اقتصادی و  ها می لیبرال
توانـد داشـته  سیاسی را نباید گرفت. هر کس، باید کوشش کند ببیند چقدر درآمـد می

ا به خود اختصاص دهد. دیگر به فرد مربوط نیست که، سهم دیگری باشد و آن درآمد ر 
کمتر است یا بیشتر. البته، جامعه در نهایت امر باید برای آن که ضعیف باقی نمانـد، از 
طریق بستن مالیات بر اموال افراد غنی، افراد ضعیف را به حدی که از پا درنیایند تـأمین 

سایر مکاتب در این جهت، عدالت اسـت کـه کند. تفاوت عمده میان مکتب اسالم با 
شــمارد. حساســیتی کــه اســالم در زمینــۀ عــدالت  اســالم معنویــت را پایــه و اســاس می

دهد، در هیچ مکتب دیگری  اجتماعی و ترکیب آن با معنویت اسالمی از خود نشان می
 . )۲۳، ۱۳۹۱(خرمشاد وساوه درودی، نظیر و مانند ندارد 

 ب. مدل نظری پژوهش
شناسـی مبتنـی بـر نظریـۀ عـدالت  ور که بیان شد، این پژوهش از نظـر روشط همان

فلسفی به عدالت  - باشد. نظریۀ عدالت راولز، از عدالت اخالقی سیاسی جان راولز می
کنـد. در مرحلـۀ اول، نظریـۀ عـدالت راولـز بـا توجـه بـه کتـاب  سیاسی تحول پیـدا می

یه مت، از نظریـۀ عـدالت بـه مفـاهیم گیرد. در این قسـ شکل می ای دربارۀ عدالت نظر
شـود. ایـن  اساسی همچون قرارداد اجتماعی، موقعیت اولیـه و تعـادل تعـاملی توجـه می

فلسفی هستند که مرحلۀ اول نظریـۀ عـدالت را شـکل  - مفاهیم دارای عدالت اخالقی
فلسـفی  - رنـگ شـدن عـدالت اخالقـی دهند. مرحلۀ دوم نظریۀ عدالت راولز، کم می

 عدالت به مثابۀ انصـافو  لیبرالیسم سیاسیهای  ای که با توجه به کتاب است؛ مرحله
گرایـی، جامعـۀ بسـامان،  گیرد. در این مرحله، راولز مفاهیمی همچـون کثرت شکل می

فصـلنامۀ جسـتارهای فلسـفی، سـال  (اسالمی،برد  عقل عمومی و اجماع هم پوش را به کار می
 . )۱۳چهارم، شماره 

یـۀ عـدالت و تـأمالت فـردی«ز که پس از انتشار کتاب در واقع، نظریۀ راول  » نظر
مورد نقد قرار گرفت، به تصوری از عدالت گرایید که به لحاظ محتوا و اصول، چنـدان 
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اش نداشـت، امـا از نظـر اهـداف و کــارکرد و  تفـاوتی بـا نظریـۀ عـدالت در آثـار قبلـی
قـی جدیـد از عـدالت را، ای یافته بـود. وی ایـن تل چگونگی توجیه، سازمان کامًال تازه

. )۱۸۷، ۱۳۸۹(جمشـیدی و درودی، عدالت سیاسی یا تصور کامًال سیاسـی از عـدالت نامیـد 
ها  عدالت سیاسی دو رویه دارد: نخست این که قانون در جهت برآورده ساختن خواسته

بندی شود که نسبت به همۀ  و لوازم آزادی برابر باشد و دوم این که، به نحوی چارچوب
گذاری عادالنه و کارآمد منجـر  تر، به یک نظام قانون های عادالنۀ ممکن محتمل هسامان

شود. از نظر راولز، افراد در وضع اصیل به دنبال تعریف اسـاس یـک همکـاری متقابـل 
منصفانه در یک جامعۀ خوب سامان یافته هسـتند. ایـن جامعـه، بایـد در وضـع اصـیل، 

. راولـز، )۶۵، ۱۳۸۸(میراحمدی و شـیری، رار دهد چنین تصور عمومی از عدالت در اختیار ق
توان افراد را  پردازد. در پیمان اجتماعی می ابتدا به چگونگی تشکیل هیأت اجتماعیه می

فارغ از قیود مربوط تصور کرد. مقصود این است که تدوین و کشف اصول عـدالت از 
اشتن در پیمان اجتماعی، نظر زمانی، بر پیمان اجتماعی تقدم ندارد. افراد در حین قرار د

شوند که پشت نقاب جهل قرار دارند. با توجه بـه خـالی بـودن ذهـن از  چنین فرض می
رسـیم. بـه اعتقـاد  قیود پیمان اجتماعی است که، باید دید چگونه به اصـول عـدالت می

تواند اصول عمومی راجـع بـه عـدالت و دو اصـل  جان راولز، عقل در وضعیت اولیه می
. هـر ۱. ایـن دو اصـل عبارتنـد از: )۳۷۹، ۱۳۷۶(حقیقـت، باب کشـف نمایـد ویژه در این 

ترین آزادی اساسـی سـازگار بـا آزادی  ه شخصی قرار است حق برابری نسبت به گسـترد
دهی  ای سـامان های اجتماعی و اقتصادی به گونه . نابرابری۲مشابه دیگران داشته باشد؛ 

ه سود همگان باشند و ب. وابسته به مشاغل شوند که: الف. به نحو معقول، انتظار رود ب
 ،Rawls ،1971(پـذیر اسـت   ها برای همگان امکـان و مناصبی باشند که دسترسی به آن

53( . 
هــای  ها در برخــورداردی از آزادی از نظــر راولــز، اصــل اول یعنــی حــق برابــر انســان

م، هرگـز اساسی، رتبـۀ اول دارد و بـر دیگـر اصـول عـدالت مقـدم اسـت. بنـابراین تقـد
توان به بهانۀ تأمین مقتضای قواعد و اصول دیگر عدالت (یا هر امر دیگری) حقـوق  نمی

های اساسـی، تنهـا در ظـرف  های اساسی افراد را سلب یا محدود کرد و آزادی و آزادی
شود. بنابراین بـه  های اساسی و به منظور صیانت از آنها محدود می تزاحم با دیگر آزادی
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مند جامعـه  پذیر و کمتر بهره مندی بیشتر افراد آسیب ها یا بهره ابری فرصتبهانۀ ایجاد بر 

، ۱۳۸۶(قاسـمی، های اساسی را سـلب کـرد  توان آزادی که اقتضای اصل تمایز است، نمی
. ۱های عدالت سیاسی از نظر جان راولز عبارتند از:  . با توجه به این دو اصل، مؤلفه)۱۲۲

. امنیت سیاسی برابر. که در اینجـا، ۳سیاسی برابر و  . گزینش۲مشارکت سیاسی برابر؛ 
 کنیم.  ها را از نظر شهید مطهری بررسی می این مؤلفه

 های عدالت سیاسی ج. مؤلفه
در یـک تعریـف عـام، مشـارکت سیاسـی بـه آن دسـته از  . مشارکت سیاسـی برابـر:١

تخـاب های ارادی داللت دارد که از طریـق آنهـا اعضـای یـک جامعـه در ان فعالیت
فرمانروایان و به صورت مستقیم و غیر مستقیم، در شکل دادن سیاست جامعـۀ خـود 

. مرتضی مطهری با طرح ایدۀ وکالـت حـاکم )۴۴، ۱۳۹۰(کالنتری و دیگران، نقش دارند 
از سوی مردم، معتقد است اولین نتیجـۀ ایـن نظریـه، پـذیرفتن حـق انتخـاب و عـزل 

این معنی که پـذیرفتن حکومـت و والـی  حاکم توسط موکالن، یعنی مردم است. به
تواننـد  ها و حکام نمی خاص و انتخاب آن، جزء حقوق اولیۀ انسان است و حکومت

های مختلف مثل دین و انتخاب از سوی خدا، خود را بر مردم تحمیل کننـد  به بهانه
. این فکر که مردم هیچ حقی بر حـاکم ندارنـد و فقـط وظیفـه و )۲۸۲، ۱۳۸۵(قربـانی، 

 . )۸۱۷، ۱۳۹۳(اکوانی و قربانی خنامان، یف دارند، یک فکر قدیمی است تکل
سالمی ری احکومت جمهورد مودر کت سیاسی ربطه با مشای در راشهید مطهر

 گوید:  می
ــی  یا د ین که مراز اقطع نظر ، ستدم امرهمــۀ با ب نتخااحق در آن حکومتی که یعن

غ بلوط فقط شر، ین جادر اباشند.  هعقیدآن یا ه ین عقیده، دارای اسفید یا سیازن، 
 . )۸۰، ۱۳۷۲(مطهری، یگر دست نه چیز اشد عقلی معتبر و رسنی 

باشد  در اندیشۀ شهید مطهری، مقام حکومت از نظارت و انتقاد مردم نیز به دور نمی
توانند نظارت داشته باشند و در صـورت لـزوم،  و مردم بر چگونگی حکومت حاکم می

کنند، چراکه حاکمان، وکال و نمایندگان مردم در اجرای حـدود او را از حکومت عزل 
گوید: ایـن حکومـت، حکومـت  الهی هستند. ایشان در توضیح جمهوری اسالمی می
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موقت است، یعنی هر چند سال یک بار باید تجدیـد شـود، یعنـی اگـر مـردم بخواهنـد 
آنجـا کـه قـانون اساسـی  تا - توانند حاکم را برای بار دوم یا احیانًا بار سوم و چهارم می

انتخاب کنند و در صورت عـدم تمایـل، شـخص دیگـری را کـه از او  - دهد اجازه می
 . )۸۰، ۱۳۷۲(مطهری، دانند انتخاب کنند  بهتر می

مــراد از گــزینش سیاســی برابــر، حــق برابــر شــهروندان در  . گــزینش سیاســی برابــر:٢
شـود  شـدن نامیـده می یابی به مناصب سیاسی است که در واقع، حق انتخـاب دست

شناســان،  های اخیــر، فالســفۀ دیــن و جامعه . در ســده)۱۹۷، ۱۳۸۹(جمشــیدی و درودی، 
حقوق فطری و طبیعی فرد و جامعه را مطرح کردند که به موجب آن، فـرد و جامعـه 

ها را به آنان اعطـا نکـرده اسـت،  مستقًال و ذاتًا، خود دارای حقوقی است که دین آن
سرشت فرد و جامعه نهفته است و پیش از دین تحقق داشته است. بلکه در طبیعت و 

فرماید: بشر از لحاظ حقوق اجتماعی که در جامعـه نسـبت بـه  استاد در این باره می
کنند هم، وضع مساوی دارند و هم وضع مشابه، یعنی حقـوق اولـی  یکدیگر پیدا می

حـق دارنـد خـود را  ها برابر یکدیگر و مانند یکدیگر است، همه مثـل هـم طبیعی آن
که ی . شهید مطهر)۱۴۵، ۱۳۶۹(مطهـری، های اجتماعی بکنند  نامزد هر پست از پست

زۀ حودارد، معتقـد اسـت عـادل در جامعه اد در فرنۀ االدتأکید خاصی بر گزینش عا
، با نهایت ستو ادارۀ اوحکومت زۀ به حوط نچه مربودر آست که احکومت کسی 

 .)۴۵، ۱۳۵۲(مطهری، کند ه طرفی به همه با یک چشم نگا بی
د. از تبعیض قائل شواد فرن امیاد، خورت قدزۀ حودر ست که اکسی او، مقابل در 

ی مختلــــــــف هارست که کااین در ایک جامعه اری و دوام پایدی، نظر شهید مطهر
ع جتماایک اوم تدای که بره غیرو تربیتی ، قضایی، فرهنگی، سیاسیاقتصــــــــــادی، 

 د. یع شوزتواد فرن امیاو شته باشد د داجووزم الان ست به میزوری اضر
و گماشته شوند ر ست به کاوری اضرز و نیارد نی که موابه میزاد فر، اهمچنین

. بــا )۳۷، ۱۳۹۱زاده و میالنــی،  (امــام جمعــهتقسیم شوند وی مسار طو بهرات فتخاو امناصب 
کیـد خاصـی بـر برابـری افـراد در  توجه به آن چـه کـه گفتـه شـد، مرتضـی مطهـری تأ

تـوان گفـت در جامعـه  یابی به مناصب سیاسـی دارد و از نظـر او، در صـورتی می دست
عدالت سیاسی برقرار شده است که، امتیازات افـراد مثـل پـول، دیـن و مـذهب و نـژاد 
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۱۶۰ 

مبنای گزینش نباشد، بلکه توان و تخصص و لیاقت مد نظر قرار گیرد. ایشان در کتاب 
ارد: بشر طبیعتًا هیچ کدام رئیس یا مرئـوس آفریـده د بیان می نظام حقوق زن در اسالم

اند، هیچ کس کارگر یا صنعتگر یا استاد یا معلم یا افسر یا سـرباز یـا وزیـر بـه دنیـا  نشده
نیامده است، اینها مزایا یا خصوصیاتی است که جزء حقوق اکتسابی بشر اسـت، یعنـی 

ها را از اجتماع بگیرند و اجتماع با  افراد در پرتو لیاقت و استعداد و کار و فعالیت باید آن
 . )۱۴۶، ۱۳۶۹(مطهری، کند  ها را به افراد خود واگذار می یک قانون قراردادی، آن

افــراد جامعــه هنگــامی کــه از امنیــت شخصــی، عمــومی و  . امنیــت سیاســی برابــر:٣
اند.  شان از جانب دولت اطمینان حاصل کنند، به امنیت سیاسی دست یافته اجتماعی

فۀ دولت این است که در مراحل مختلف قانونگذاری، قضاوت و اجرای قوانین، وظی
طرفـی  طرفی خود را نسبت به شهروندان حفظ نمایـد و شـهروندان نیـز از ایـن بی بی

هـا، خشـونت  اطمینان حاصل کنند. اقدام سیاسی یا اداری دولت علیه افـراد و گروه
ترین تهدیدات دولت نسبت  از مهمدولتی و سلب حیثیت و منزلت افراد از سوی آن، 
 . )۸، ۱۳۹۲آبدشتی،  (گرمسازد  به افراد است که به امنیت سیاسی خدشه وارد می

ــه دمباحثي كه یکــی از  ــری  چگونگي شكلورت و ضرل نباب هن در ذحكومت گی
ــی نديشمندا ــود، ا ح میمطران سیاس ــفۀ وست اين ش ــت؟ حكومت دی جوفلس به چیس

به د ستناابا ی مطهرد ستاد؟ اشو مياردی امل چه موحكومت شاف هد، ايگررت دعبا
ــج ا ــت جمله د، از ثر خواچند در  لبالغهنه ــرصد در سالمي ی اهانهض ــالۀ اخی  س
گشت زبااهـداف آن را ترين  مهم، سالميب انقالو پیرامون اسالمي ری اجمهوپیرامون 

گرایی  نقانوو جتماعي ابط ح رواصالدی و تأمین امنیت، اقتصا، توسعۀ اقعيم واسالابه 
ـــدیقی، ند دامي  اد فرامنیت ، التاعایت عدم رعدی، نظر شهید مطهر. از )۱۵۲، ۱۳۸۹(تص

جامعه متعادل گر است امعتقد د. وی شو جامعه میدر ثباتی  باعث بیده و تهدید نمورا 
ز ممتاو خاصه طبقـۀ بلکه ، بینند سیب میآنیستند که ن ماومحرو عامه طبقۀ تنها ، نباشد

 . )۷۹، ۱۳۸۳(مطهری، برند  مین یااند، ز ص دادهختصاد ابه خوی را ترهب بیشاهم که مو
مش آراند که باعث دا غنی میو فقیر از عم ن ابه نفع همگارا، لت اعایت عدوی ر

دد. مرتضی مطهری دربارۀ تأمین امنیت گر جامعه میازن در تود یجا، انهایتاد و در فرا
 ند: ک به مالک اشتر اشاره می به نامۀ امام علی
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ای حکومت بکنی که مـردم تـو را بـه معنـای واقعـی، تـأمین  مالک، تو باید به گونه«
» کننــدۀ امنیتشــان و نگهــدار هســتی و مالشــان و دوســت عزیــز خودشــان بداننــد...

 . )۸۲، ۱۳۶۷(مطهری، 

 های عدالت در اندیشه شهید مطهری د. دوگانه
دودۀ نظری جان راولـز، بحث عدالت سیاسی در اندیشۀ شهید مطهری، فراتر از مح

ای که بـا تفحـص از آثـار ایشـان، بـه کالبـد شـکافی  قابل بررسی و تدّبر است، به گونه
 کند.  تر می رسیم که فهم نظریۀ عدالت سیاسی ایشان را دقیق هایی می دوگانه

دهد، یعنی این کـه حـق  در تعریفی که مطهری از عدالت می . رابطۀ حق و عدالت:١
، مفهـوم حـق در تعریـف »اعطاء کل ذی حـق حقـه«شود:  هر صاحب حقی داده

عدالت آمده و پیوند ناگسستنی بـا آن دارد. در ایـن نظریـه، در واقـع و نفـس االمـر 
حقی هست وحق، صرفًا امری قراردادی نیست. وجود حـق و صـاحب حـق، حتـی 
پیش از این که احکام به دست ما برسد هم وجود داشته است و احکام براساس ایـن 

 . )۴۵ - ۴۶، ۱۳۸۸(لشکری، اند  حق به صاحب آن برسد، تنظیم شده که
کنـد و آن را واقعیتـی  بنابراین، شهید مطهری برای عدالت ریشۀ تکوینی ترسـیم می

داند که نظام آفرینش آن را پدید آورده است، نه ایـن کـه براسـاس  تکوینی و خلقی می
ها،  ویژه انسـان ری، هـر موجـودی بـهیات پدید آمده باشد. به نظـر مطهـ قرارداد و اعتبار
هـا بـرای او  ها و توانایی هایی است که براسـاس ایـن اسـتعداد ها و توانایی دارای استعداد

ای با آنها از طریق طبیعت و یا اکتساب پیدا  آید و نسبت ویژه هایی به وجود می استحقاق
تنهـایی، نسـبت  ها به گیری حقوق). وجود استعدادها و استحقاق کند (مرحلۀ شکل می

وکـاری نیـاز اسـت تـا ایـن اسـتعدادها و  دهـد. از ایـن رو، سـاز یاد شده را عینیت نمی
شود. بـه ایـن ترتیـب،  ها را عملیاتی سازد. این مهم به وسیلۀ عدالت محقق می استحقاق

 گوید:  عدالت ریشۀ تکوینی دارد. مطهری در تبیین ریشۀ نامبرده می
ن حق واقعیت دارد. هر موجودی در متن خلقـت، عدالت خودش واقعیت دارد؛ چو «

یـک شایسـتگی و یـک اسـتحقاق دارد. انسـان بـه موجـب کـار و فعالیـت خـودش، 
آورد و عـدالت هـم کـه عبـارت اسـت از ایـن کـه هـر  هایی را به وجود مـی استحقاق

 . )۱۲۵، ۱۳۶۹(مطهری، » کند حقی حقش را بدهیم، معنا پیدا می ذی
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۱۶۲ 

کنـد ایـن  م بهتر مبنای عدالت و حقوق به ما کمـک مییکی از سؤاالتی که در فه
است که آیا حق اصالت دارد و حقوق واقعی در عالم هست و به این دلیل کـه عـدالت 

گیـرد؟ یـا ایـن کـه عـدالت  عبارت است از اعطای حقوق، حق مبنای عدالت قـرار می
طـابق م - خودش اصالت داشته و فی نفسه الزام دارد؟ و الزمـۀ پـذیرش اصـل عـدالت

قول به حقـوق طبیعـی اسـت؟ شـهید مطهـری در پاسـخ بـه ایـن سـؤال  - نظریه عدلیه
 گوید:  می

الزمۀ انکار اصل عدل، انکار حقوق طبیعی هم هست، اما الزمۀ قبول اصل عدالت، «
قول به حقوق طبیعی نیست، زیرا بنـابر تفسـیر عـدل بـه تـوازن یـا مسـاوات، حـداکثر 

از مصالح واقعی است. این امر بـا موضـوعه بـودن مقتضای اصل عدل، تبعیت احکام 
قوانین نیز سازگار است. عدالت و مسـاوات و مصـالح جمعـی جامعـه بایـد در وضـع 

توانـد بـه وسـیلۀ  قوانین رعایت شود و مبنای حقوق موضوعه قرار گیرد. حقوق هم می
در  تفسیر کنیم،» اعطاء کل ذی حق حقه«گذار وضع شود. بلی اگر عدل را به  قانون

این صورت اصل عدل به صرف طبعیت احکام از مصالح، حتی بـه نحـوی کـه فقـط 
شود؛ عدل در مقابل ظلم است  مصالح جمعی مد نظر باشد نه مصالح فرد، تفسیر نمی

اش اعتراف به حقوق فطری  و موردش برخورد با فرد و شئون اوست. این تفسیر، الزمه
 ». است

دهد. از این رو، حقوق طبیعی را مقدم بـر اصـل  خود ایشان تفسیر دوم را ترجیح می
داند و معتقد است نظریات اجتماعی باید مبتنی بر اصول اولیۀ حقـوق طبیعـی  عدل می

باشد. کسانی که منکر حقوق طبیعی هستند، تنها به جنبۀ آثار و نتایج مترتـب بـر اصـل 
ینـد. بـه بیـان ب کنند، اما شهید مطهری حقوق را در سلسـلۀ احکـام می عدالت نگاه می

گرایانه است و آن را ناشی از الزام برخاسـته از  دیگر، نگاه ایشان به اصل عدالت، وظیفه
گرایانه به عـدالت کـه الـزام، آن را براسـاس نتـایج و  داند. نگاه نتیجه حقوق طبیعی می

کنـد، کـافی و وافـی بـه همـۀ جوانـب نیسـت  مصالح حاصل در نظام جامعه توجیه می
 .  )۱۲۴ - ۱۲۶، ۱۳۸۳زایی،  (لک

سیاسـی، یعنـی انسـان در  – بنابراین از نظر شهید مطهری، حق در معنـای اجتمـاعی
، ۱۳۸۴(قربانی، عرصۀ اجتماعی دارای حقوق است و در مقابل تکالیفی هم به عهده دارد 

بزرگتـرین حقـوق، حـق متقابـل «گوید  می نهج البالغه ۲۱۴. وی در شرح خطبه )۳۰۸
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۱۶۳

ردم بر حکومت است. مردم هرگز روی شایستگی و صالح را حکومت بر مردم و حق م
ها هرگز به صالح نخواهند آمـد،  نخواهند دید، مگر حکومتشان صالح باشد و حکومت

مگر تودۀ ملت استوار و با استقامت شوند. هرگاه تودۀ ملت به حقوق حکومـت وفـادار 
اع محتـرم و باشند و حکومت حق مردم را ادا کند، آن وقـت اسـت کـه حـق در اجتمـ

 . )۱۰۷، ۱۳۵۴(مطهری، » حاکم خواهد شد
به نظـر شـهید مطهـری، مـردم حـق انتخـاب و عـزل حـاکم را دارنـد و ایـن چنـین 

تواننـد بـر  حاکمی، امانتدار مردم است نه مالک جان و مال و حیات مـردم و مـردم می
چگونگی حکومت او نظارت داشته باشند. حکومت، باید حقـوق اجتمـاعی و فطـری 

دم را محترم بشمارد. همچنین، حکومت نیز دارای حقوقی است که در صـورتی کـه مر 
ای کـه در آن  شود، یعنی جامعـه این حقوق متقابل رعایت شوند، جامعۀ عادل ایجاد می

 هر کس به حقوق خودش رسیده است. 
گرایی، محـور قـرار دادن قـانون در ادارۀ امـور  مراد از قـانون گرایی: . عدالت و قانون٢

جامعه است، البته قانونی که الهی و منطبق بـر مصـالح عالیـۀ اسـالمی بـرای تحقـق 
آل باشد که در آن، همۀ آحاد جامعه در مقابل قـانون برابـر هسـتند و لـذا  جامعۀ ایده

دارای مسئولیت برابر در مقابل قانون هستند. استاد مطهـری، قـانون مـورد نظـر را بـا 
، یعنی اجرای حدود تعطیل شده است »ن حدودکوتقام المعطلة م«استناد به جمله 

گرایی  داند و معتقد است که شرط اساسی قانون و احیای قوانین تعطیل شدۀ الهی می
آن است که حاکم اسالمی مقدم بر همۀ مردم، خود عامل و ملزم بـه اجـرای قـانون 

زم بـه باشد، تا مردم در اجرای قانون ضمن تأّسی به او، با میـل و رغبـت، خـود را ملـ
 .  )۲۸۰، ۱۳۸۴(قربانی، اجرای آن بدانند 

های رسیدن به عدالت را عمل به قانون و تفسیر درست و  شهید مطهری، یکی از راه
داند. قانون خوب، در درجۀ اول باید تفسیر شود و در درجۀ دوم، بایـد  منطقی از آن می

ارد، چراکـه ای نـد خوب اجرا و تنفیـذ گـردد. اگـر قـانون خـوب تفسـیر نشـود، فایـده
کنند، که تفسیر شده باشد و اگر هم که قصد خوب اجرا  طوری اجرا می مجریان، همان

 . )۲۵، ۱۳۹۱(خرمشاد و ساوه درودی، ها چه بهتر  کردن را نداشته باشند برای آن
شود کـه عـدالت در جامعـه اجـرا شـود. عمـل بـه  ایمان و عمل به قانون، باعث می
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۱۶۴ 

ع است. برای اجـرای عـدالت دو چیـز الزم اسـت: یکـی قانون، مستلزم گذشتن از مناف
بیداری و شعور مردم به حفظ حقوق خود و ایمان به اینکه از حدود الهی تجاوز نکننـد 

 . )۴۰، ۱۳۹۲(امیری و اکبر زاده، و دیگری هم، ایمان قوی است 
همۀ ها هستند که باید وجود عینی قانون باشند. قانون باید  گوید: این انسان ایشان می

افراد را به یک چشم نگاه کند و میان افراد تبعـیض قائـل نشـود و رعایـت اسـتحقاق را 
 . )۲۵، ۱۳۹۱(خرمشاد وساوه وردی، بکند 

ها، یکی از اصول بنیادین و مهم در توجیه  برابری انسان . عدالت، مساوات و برابری:٣
، حقـوق های سیاسی است. معموًال فالسفۀ سیاسی مسـائلی چـون دموکراسـی ارزش

دهنـد  ها مـورد بحـث قـرار می فـرض برابـری انسـان بشر، آزادی و عدالت را بـا پیش
 .  )۱۳۵، ۱۳۸۳زایی،  (لک

داند، زیرا ریشۀ اصلی عدالت همان برابری  مطهری یک معنای عدالت را برابری می
است. بر این اساس، اگر عدالت را به معنای برابری و مساوات در نظر بگیریم، در ایـن 

ها و عادت و یا زور و  ها سنت هایی که سر منشأ آن ها وتبعیض باید همۀ نابرابری صورت
هـا اسـتعداد و توانـایی و  هایی که منشأ آن ها و نابرابری ظلم است از بین برود، اما تفاوت

تالش و کوشش است، همچنان پا برجا باشد. این تعریـف از مسـاوات و برابـری عـین 
 . )۳۰۶، ۱۳۸۵(قربانی، عدالت است 

کنند و مساوات  ها، عدالت را مساوات تعریف می بعضی«گوید:  شهید مطهری می
هـایی کـه داده شـده، در یـک  دانند که تمام افراد بشر از لحاظ تمام نعمت را همین می

سطح زندگی بکنند. عدالت، یعنی همۀ مردم از چیزهایی که موجبات سـعادت اسـت، 
(مطهـری، » ا اینگونـه تعریـف کنـیم، درسـت نیسـتبرابر داشته باشند. اگر ما عـدالت ر 

وی در زمینـۀ تسا، ها ننساوات بـین امسای لت به معنااعدر از گر منظو. امـا ا)۳۰۶، ۱۳۷۹
ازم لووات از مساع ين نوو است ل، درعدی از ين معنا، اباشدوی متسای ها قستحقاا

ــــــــزی اين هماو است ل اعد ئه اراعي جتماالت اعداو از تعريفي كه در ست كه ن چی
 . )۲۵، ۱۳۸۷(جمال زاده، ست ه اشدظ لحا، كند مي

بنابراین، ایـن بیـنش مارکسیسـتی را کـه عـدالت را برابـری افـراد در برخـورداری از 
گوید: این نه شدنی است و نه مطلوب است،  کند و می داند را رد می مواهب طبیعی می
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۱۶۵

ش با یکدیگر متفاوتند. بـه طـور ها و استعدادها و کار و تال که افراد از نظر توانایی چون
رسـد، یکـی آن را  مثال: دو زمین به یک اندازه از یک پـدری بـه دو بـرادر بـه ارث می

پـردازد و صـبح تـا شـب تـالش  کند و دیگری در آن به کشـاورزی می زمین فوتبال می
شـوند.  منـد نمی کند. مطلقًا این دو به یک اندازه از مواهب و امکانات طبیعـی بهره می
تواند در برخورداری از مواهب طبیعی باشد. امـا برابـری در مقابـل  نابراین، عدالت نمیب

 . )۳۵، ۱۳۹۰(واعظی، کند  ها را قبول می ها وتوانایی قانون و برابری افراد برابر در استحقاق
استاد شهید مطهری در بحث عدالت و مقایسۀ این دو با هم، معتقـد اسـت کـه 

(کاشی پور محمدی، ق نیست، بلکه مقتضای مساوات است عدالت مستلزم مساوات مطل
. مساوات به معنای برابری مطلق نیست، چراکه برابری مطلق در اقتصاد، )۴۱، ۱۳۸۰

شود. پس اگر عدالت را به معنای مساوات بگیریم و مساوات را به  تبدیل به ظلم می
است، عدالت نیست، معنای برابری مطلق، این اوًال شدنی نست و ثانیًا ظلم و تجاوز 

ها تفاوت و  کن است، زیرا در نظام طبیعت خدادادی میان انسان ثالثًا اجتماع خراب
ها را به وجود آورده  هاست که حرکت تمایز وجود دارد، این اختالف سطح و تفاوت

. معنای عدالت این )۳۰۹، ۱۳۶۸(مطهری، ها به یکدیگر شده است  و مایۀ جذب انسان
از هر نظر در یک حد و مرتبه و یک درجه باشند، جامعه خود  نیست که همۀ مردم

به خود درجات و مقامات دارد و در این جهت مثـل یـک پیکـر اسـت. وقتـی کـه 
(خرمشـاد و سـاوه درودی، بندی شـود  بندی و درجه درجات و مقامات دارد، باید تقسیم

۱۳۹۱ ،۲۶( . 
کنـد؛ همـواره  می مساواتی که شهید مطهری از آن بـه عنـوان یـک ارزش دفـاع
هـای نـاروا و رعایـت  مالزم با عدالت اسـت. اگـر عـدالت بـه معنـای نفـی تبعیض

های مساوی مطرح باشد؛ ایـن قابـل قبـول و یـک ارزش اسـت، امـا اگـر  استحقاق
های معقول و قابل قبول باشد، مثل اینکه معلمـی بـه شـاگرد  مساوات، نافی تفاوت

ها را نادیده  ها و توانایی بدهد و استعداد زرنگ و شاگرد تنبل خود یک نمره مساوی
بگیرد، در این صورت مساوات ظلم و ضد ارزش اسـت. ارزش و اعتبـار مسـاوات، 
ناشی از انطباق آن با اصل عدالت است و فی نفسه اعتباری ندارد و ارزش محسوب 

 . )۱۴۰ - ۱۳۷، ۱۳۸۳زایی،  (لکشود  نمی
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۱۶۶ 
 گیری  نتیجه

کید شده است و اندیشمندان زیادی  دالتدر همۀ مکاتب، بر عدالت و ع خواهی تأ
اند. شهید مطهری و جان راولـز هـر دو بـه بحـث عـدالت  در این مورد به بحث پرداخته

انـد و تحقـق آن را،  پرداخته و آزادی و برابری را به عنوان اصول عدالت سیاسـی پذیرفته
م مفهوی شهید مطهر ن،ین میاداننـد. در ا های اجتماعی و مساوات در جامعه می آزادی
ح مطری منطبق هستند بشرت سالمی که با فطری اها زهموی آبر مبنای و فطررا لت اعد
، لزراوحالی که در ند. دامی ن مکان و مااز زتر افرو مفهومی همگانی و آن را کند  می

و تیک اکرو جوامــــــع دمــــــولیسم الیبرب چورچهادر لت سیاسی اصل عدابر تحقق 
ــم پذیر می  نمکاردار از آزادی، ابرخو ــارچوب لیبرالیس ــوعی، آن را در چ ــه ن ــد و ب دان

 محدود ساخته است. 
به بیانی واضح، عدالت در اندیشۀ غرب و جـان راولـز، قـراردادی اسـت و براسـاس 

آید و افراد در پشت پردۀ جهـل قـرار دارنـد و از موقعیـت  قرارداد اجتماعی به وجود می
گاه نیستند، در حالی که در اندی شـۀ شـهید مطهـری، عـدالت امـری تکـوینی و خود آ

گـاهی، قـوانین  گاهند و براسـاس ایـن آ اصیل است و افراد از موقعیت و جایگاه خود آ
کوشد نظریۀ عدالت سیاسـی خـود  کنند. راولز، با وجود این که می ای ایجاد می عادالنه
مولی وی شـ شمول اعالم کند، ولی از نظر بسیاری از اندیشمندان، نظریۀ جهان را جهان

شود و این نظریه، مختص جوامع لیبرالی است، اما در اندیشـۀ شـهید  در عمل ثابت نمی
هـا و  مطهری، عدالت امری فطـری اسـت و بـرای همـۀ انسـان و مربـوط بـه همـۀ زمان

شـود و دیگـر ایـن کـه،  هاست و بر این اساس، ادعای جهان شمولی آن ثابـت می مکان
راولز، عقل اسـت. بـر ایـن اسـاس، عـدالت در ایـن  های عدالت در اندیشۀ یکی از پایه

محوری است، در حالی که در اندیشۀ شهید مطهـری،  مکتب بر پایۀ اومانیستی و انسان
گیرد و پایۀ آن توحید است. با وجـود  عدالت امری است که از ذات الهی سرچشمه می

در برخـی از  هایی که ایـن دو اندیشـمند در اصـول و مبـانی دارنـد، امـا همۀ این تفاوت
گویـد کـه  هایی دارند، از جملـه در جـایی کـه راولـز می کارها نیز با هم شباهت و ساز

سودترین افراد باشد، همـان چیـزی اسـت  ای باشد که به نفع کم ها باید به گونه نابرابری
 گوید باید به محرومان و مستضعفان جامعه توجه کرد.  که شهید مطهری می
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۱۶۷
 نامه  کتاب

تحول نظریـۀ عـدالت راولـز از عـدالت اخالقـی بـه عـدالت سیاسـی، فصـلنامۀ  ،۱۳۸۷، اسالمی، شهال .۱
 . ۱۳جستارهای فلسفی، سال چهارم، شماره

مقایسۀ حکومت در اندیشـۀ شـهید مطهـری و عالمـه  ،۱۳۹۳اکوانی، حمدالله و قربانی خنامان، آزاده،  .۲
 ، اولین کنگرۀ ملی تفکر و پژوهش. مودودی

، های عدالت سیاسی و راهکارهای تحقق آن شاخصه، ۱۳۹۰جواد، میالنی، جمیل، زاده، سید جمعه امام  .۳
 . ۲های سیاسی، سال اول، شماره  مجلۀ علمی تخصصی پژوهش

های عـدالت  بررسی تطبیقی نظرات جان راولـز و شـهید مطهـری در خصـوص شـاخص ،۱۳۹۱ـــــــ ،  .۴
 . ۳۲، فصلنامۀ توسعۀ راهبرد، شماره سیاسی

، فصـلنامۀ بررسی تطبیقی آراء راولز و مطهری دربارۀ عـدالت ،۱۳۹۲اکبر زاده، حـوران،  امیری، راضیه و .۵
 .  ۱۸قبستات، سال 

های سیاسی و اجتماعی در افق چشم انداز  بررسی مؤلفه ،۱۳۸۹تصدیقی، محمد علی و تصدیقی، فروغ،  .۶
حقیقات سیاسی و تهشي وعلمي پژمۀ فصلنا، جمهوری اسالمی ایران (با تأکید بر منیت درونی) ۱۴۰۴
 . ۵، شماره حد شهرضاواسالمي ه آزاد انشگادالمللي بین ا

، عدالت سیاسی اجتماعی در سه رهیافت فقهـی، فلسـفی و جامعـه شـناختی، ۱۳۸۷زاده، ناصر،  جمال .۷
 . ۲مجلۀ دانش سیاسی، سال چهارم، شماره 

ی در گفتمـان های عـدالت سیاسـ مفهوم و شاخصه ،۱۳۸۹جمشیدی، محمدحسین و درودی، مسعود،  .۸
یۀ عدالت سیاسی اولز) ، فصلنامۀ علمی پژوهشی مطالعات انقالب سیاسی امام خمینی (با تأکید بر نظر

 . ۲۲اسالمی، شمارۀ 
 . ۳و ۲، مجلۀ نقد و نظر، سال سوم، شمارۀ اصول عدالت سیاسی ،۱۳۷۶حقیقت، سیدصادق،  .۹
یشـۀ متفکـرین اسـالمی، مقایسـۀ عدالت در اند ،۱۳۹۱خرمشاد، محمد باقر و ساوه درودی، مصطفی،  .۱۰

 . ۴۰، شمارۀ ۱۱، فصلنامۀ امنیت پژوهش، سال تطبیقی آراء رهبر انقالب اسالمی و شهید مطهری
، جسـتارهای اقتصـادی، عدالت از دیـدگاه اندیشـمندان اسـالمی و غربـی، ۱۳۸۴رستمی، محمدزمان،  .۱۱

 . ۴شمارۀ 
، اندیشـۀ سیاسـی مهـدویت و جـان راولـزبررسی تطبیقی عدالت سیاسی در  ،۱۳۸۶قاسمی، فرج اللـه،  .۱۲

 . ۳فصلنامۀ مشرق موعود، سال اول، شمارۀ 
، تهـران، پژوهشـکدۀ امـام درآمدی بر اندیشه دینی سیاسـی شـهید مطهـری ،۱۳۸۵قربانی، قدرت الله،  .۱۳

 خمینی انقالب اسالمی، چاپ دوم. 
یعی، مقایسۀ تطبیقـی دیـدگاه، ۱۳۸۹قلیچ، وهاب،  .۱۴ ، اولـز و شـهید مطهـریهای ر  معیارهای عدالت توز

 . ۱فصلنامۀ مطالعات اقتصاد اسالمی، سال سوم، شماره 
، فصـلنامۀ رشـد معلـم، عدالت اجتماعی در اندیشۀ شهید مطهری ،۱۳۸۰کاشی پورمحمدی، علیرضا،  .۱۵

 . ۱۵۸، شمارۀ ۱۹دورۀ 
شـۀ درآمدی بـر مشـارکت در اندی ،۱۳۹۰کالنتری، ابراهیم، قاضوی، سید حسن و لوریان اصل، حامد،  .۱۶

 . ۲۶، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی، سال هشتم، شمارۀ سیاسی اسالم
 . ۱۶، فرهنگ پژوهش، شماره رابطۀ امنیت و عدالت سیاسی در اسالم ،۱۳۹۲گرم آبدشتی، سکینه،  .۱۷
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۱۶۸ 

 . ۱۲، فصلنامۀ جستارهای اقتصادی، شمارۀ حق عدالت و جامعه ،۱۳۸۸لشکری، علیرضا،  .۱۸
 ، قم، بوستان کتاب. اندیشۀ سیاسی آیت الله مطهری ،۱۳۸۳زایی، نجف،  لک .۱۹
 ، تهران، صدرا. عدل الهی ،۱۳۵۲مطهری، مرتضی،  .۲۰
 . ۲، تهران، صدرا، چاپ سیری در نهج البالغه ،۱۳۵۴ـــــــ ،  .۲۱
 ، تهران، صدرا. پیرامون جمهوری اسالمی ،۱۳۶۷ـــــــ ،  .۲۲
 . ، تهران، صدرااسالم و مقتضیات زمان ،۱۳۶۸ـــــــ ،  .۲۳
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