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ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی و راوﻟﺰ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
رﺣﻤﺖ ﻋﺒﺎسﺗﺒﺎر
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ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از دﻏﺪﻏـﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌـﮥ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ،ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ داﺷـﺘﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﮐﻪ در ادﯾﺎن و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﻔـﺎﻫﯿﻤﯽ
ﻣﺎﻧﻨــﺪ آزادی ،اﻣﻨﯿــﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ ﻫﻤ ـﻮاره ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻮده و در اﯾــﻦ ﻣﺴــﯿﺮ،
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ در ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻋﺪاﻟﺖ و راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن ﻧﻈﺮﯾـﺎت
ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی ﻧﯿـﺰ ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺘﻔﮑـﺮﯾﻦ ﻋـﺪاﻟﺘﺨﻮاه ،در ردﯾـﻒ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﻫﺪف اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋـﺪاﻟﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﮐـﻪ ،ﻋـﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ در
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﭼـﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ دارد؟ ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ روش ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ
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
اﺻﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺒﻌــــــﺚ از ﺣﻘﻮق واﻗﻌﯽ
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اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮازن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻋـﺪاﻟﺖ ،ﻣﮑﺎﺗـﺐ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی ،ﻋـﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ،
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎن راوﻟﺰ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﻋﺪاﻟﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدی در ﺣﻮزۀ ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﻫﻤﮥ اﻋﺼﺎر و زﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻮده و از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻫﻤﮥ ﺟﻮاﻣﻊ را ﺑـﻪ
ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﮐﺮده و ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑـﺮی و ﺟﻨـﺒﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﻣﯽﺗـﻮان ﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﮔﻮﻧـﻪای ﺑـﺎ اﯾــﻦ ﻣﻔﻬـﻮم درﮔﯿــﺮ ﻧﺒـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ .ﻋــﺪاﻟﺖ ،دﻏﺪﻏـﮥ ﺧــﺎﻃﺮ اﮐﺜـﺮ ﻓﻼﺳــﻔﻪ و
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﻓﻼﻃﻮن )ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣـﯿﻼد( ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ راوﻟـﺰ )ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺖ
ﻣﯿﻼدی( ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻬﻢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﮑﺮی و ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻫﺮﯾـﮏ
از اﻧﺪﯾﺸﻪورزان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑـﺮ ُﺑﻌـﺪ ﻧﻈـﺮی و ﻓﻠﺴـﻔﯽ ،اﺑﻌـﺎد و ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠـﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ،ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓـﺮاد از دوﻟـﺖ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ در ﻣﺮﮐـﺰ و ﻣﺤـﻮر ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻓﻠﺴـﻔﮥ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ،ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﻏﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻤﺮد .اﻣـﺎ ﻓﻬﻤـﯽ
ﮐﻪ از ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻋﺼﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ،
ﺗﻔﺎوت ﭘﯿﺪاﮐﺮده و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﮑﺘـﺐ اﺳـﻼم،
ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در اﺳﻼم ،ﻧﮕـﺎه وﯾﮋهای ﺑـﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﻣﻄﻠﻮب و
ﻓﺎﺿﻠﻪ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﻗﺴﻂ وﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺳﻼم ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای
ﺳﻨﺠﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
را ﺑﺮ ﭘﺎﯾــﮥ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن آن ﻣﯽ ﺳــﻨﺠﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮوع ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻋﺪاﻟﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )اﻣــﺎم ﺟﻤﻌـــﻪزاده و ﻣﯿﻼﻧـــﯽ .(۲۸ ،۱۳۹۱ ،ﺑـــﺮ اﯾـــﻦ
اﺳﺎس ،اﻓﺮاد زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ وﻫﺎب ﻗﻠﯿﭻ در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋـﺪاﻟﺖ ﺗـﻮزﯾﻌﯽ ،ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی و ﺟﺎن راوﻟﺰ« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﻓﮑـﺎر و
آراء ﺟﺎن راوﻟـﺰ و ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی در ﺑـﺎب ﻋـﺪاﻟﺖ ﺗـﻮزﯾﻌﯽ در ﺷـﺎﺧﮥ ﻋﻠـﻮم اﻗﺘﺼـﺎدی

ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی
اﻟﻒ .ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ  -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از دﯾـﺪﮔﺎه
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
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ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﺍﻭﻟﺰ...

ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ را از دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ دو اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪ ،ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮده و
ﻧﻘﺎط اﺷﺘﺮاک و اﻓﺘﺮاق را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻗﻠﯿﭻ.(۱۳۸۹ ،
دﮐﺘﺮ اﺣﻤـﺪ واﻋﻈـﯽ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﺗﺤﻠﯿـﻞ رﻫـﺎورد ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی در ﺑﺤـﺚ ﻋـﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺮﻣﺸﺎد و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳـﺎوه درودی در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﻋـﺪاﻟﺖ
در اﻧﺪﯾﺸــﮥ ﻣﺘﻔﮑــﺮﯾﻦ اﺳــﻼﻣﯽ )ﻣﻘﺎﯾﺴــﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘــﯽ آراء رﻫﺒــﺮ اﻧﻘــﻼب اﺳــﻼﻣﯽ و ﺷــﻬﯿﺪ
ﻣﻄﻬﺮی(ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ آﻧﻬـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺮ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻮآوری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﺑﺮاﺑﺮی و ﻣﺴﺎوات
اﺳﺖ؟ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ُﺑﻌـﺪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻋـﺪاﻟﺖ ﻣﯽﭘـﺮدازد و از ﻧﻈـﺮ ﻣﮑـﺎﻧﯽ،
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان و از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دورۀ ﺣﯿـﺎت ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی و از ﻧﻈـﺮ
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎن راوﻟﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎن راوﻟﺰ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻗـﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﻋـﺪاﻟﺖ ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن ﮐـﻪ
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،رﻋﺎﯾـﺖ اﻧﺼـﺎف در ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
رواﺑــﻂ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑــﻪ ﻣﻔﻬــﻮم ﻋــﺎم آن و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ،ﻋــﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻــﻞ از اﯾــﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد )اﻣـﺎم ﺟﻤﻌـﻪزاده و ﻣﯿﻼﻧـﯽ .(۳۱ ،۱۳۹۱ ،در اﻧﺪﯾﺸـﮥ وی،
اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ ﺷﯿﻮۀ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﻮق و وﻇـﺎﯾﻒ در ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ،
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ )ﻣﯿﺮاﺣﻤـﺪی و ﺷـﯿﺮی.(۶۴ ،۱۳۸۸ ،
ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋـﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ از دﯾـﺪﮔﺎه ﺷـﻬﯿﺪ
ﻣﻄﻬﺮی ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

۱۵۲
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 .١ﻋـــــﺪاﻟﺖ :ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﻼﻃﻮن ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی »ﻗﺮار دادن ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﺟﺎی ﺧـﻮد« ﻣﯽداﻧﺴـﺖ .ارﺳـﻄﻮ ﻧﯿـﺰ ،ﺑـﺮ آن ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﻌﻨﯽ »اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد از ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺒﺮد«
)اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪزاده و ﻣﯿﻼﻧـﯽ .(۲۹ ،۱۳۹۱ ،ﺟﺎن راوﻟﺰ ﻧﯿﺰ ،در ﮐﺘـﺎب ﺗﺌـﻮری ﻋـﺪاﻟﺖ ،ﻫـﺪف
اﻧﺪﯾﺸﻪ را دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻫﺪف ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻋﺪاﻟﺖ ،ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸـﺎن ﻧﺎﯾـﻞ
آﯾﻨﺪ .او ﮐﺎراﯾﯽ را ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺮﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻧﻈﺮ راوﻟﺰ ،ﻣﻌﻄـﻮف ﺑـﻪ ﺣـﺬف اﻣﺘﯿـﺎزات
ﺑﯽوﺟﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل واﻗﻌﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﺳـﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺎرض اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳـﺖ )رﺳـﺘﻤﯽ،۱۳۸۴ ،
 .(۱۱۸در اﺳﻼم و در ﺑـــﯿﻦ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان و ﻓﻼﺳـــﻔﮥ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﯿـــﺰ ،ﻋﺪاﻟﺖ از ﺟﺎﻳﮕﺎه
وﻳﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧــﺪ »ﺑﺎﻟﻌﺪل ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض« ﻳﻌﻨﻲ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﺪل ،آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﭘﺮﺗﻮ ﻋﺪل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎش و
ﻣﻌﺎد اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد و از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎل اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﺪل
و اﺣﺴﺎن اﻣﺮﻛﺮده اﺳﺖ )ﺟﻤﺎل زاده .(۶ ،۱۳۸۷ ،ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در ﻣﻘـﺎم ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋـﺪل در ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن را
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻓﻬﻢ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن از ﻋـﺪاﻟﺖ ،ﻣـﺎ را در رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ درک ﺻـﺤﯿﺢ از
ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﻒ .ﻣﻮزون ﺑﻮدن :اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در آن اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑـﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻫﺪف ﺧﺎﺻﯽ از آن ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺣﯿﺚ ﻣﻘﺪار ﻻزم ﻫـﺮ
ﺟﺰء و ﻧﺤﻮۀ ارﺗﺒﺎط اﺟﺰا ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑـﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧـﺪ و ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮرد
ً
اﻧﺘﻈﺎر را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨـﯽ
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در آن ﺑﻪ ﻗﺪر ﻻزم )ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﺪر ﮐـﺎﻓﯽ( وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .در اﯾﻨﺠـﺎ ،ﭘـﺎی
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﮐـﻪ در آن ﺑﻘـﺎ و دوام »ﮐـﻞ« ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺖ و
»ﺟﺰء« در آن ﻓﻘﻂ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺖ و ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺪارد .ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎ،
ﺑﯽ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻇﻠﻢ و ﺻﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪا و از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ )ﻣﻄﻬـﺮی،۱۳۵۲ ،
.(۵۴
ب .ﺗﺴﺎوی :اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﺗﺴـﺎوی ﻫﻤـﮥ اﻓـﺮاد ﺑـﺪون در ﻧﻈـﺮ

۱۵۳
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ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎقﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻧﻈـﺮ ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻇﻠـﻢ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺴﺎوی در زﻣﯿﻨﮥ اﺳﺘﺤﻘﺎقﻫﺎی ﻫـﺮ ﻓـﺮدی ﺑﺎﺷـﺪ درﺳـﺖ
اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ داﻧﺴﺖ )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ .(۳۰۱ ،۱۳۸۴ ،ﺑﺮای روﺷﻦﺗﺮ ﺷـﺪن
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻋﺪاﻟﺖ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ج .رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد و دادن ﺣﻖ ﻫﺮ ذیﺣﻖ :در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻋﺪل ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻄﺎی ﺣﻖ
ﻫﺮ ذیﺣﻖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان اﺳﺖ )ﻟـﮏزاﯾﯽ،۱۳۸۳ ،
 .(۱۱۲ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم از ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﺼﺪاق واﻗﻌﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺸﺮی ﺑﺎﯾﺪ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷـﻮد و اﻓـﺮاد ﺑﺸـﺮ آن را ﻣﺤﺘـﺮم ﺑﺸـﻤﺎرﻧﺪ« )ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ .(۳۰۱ ،۱۳۸۴ ،اﯾـﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ از
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:
ﯾﮑﯽ ﺣﻘﻮق و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ و در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ،
ً
ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻘﻮق و اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣـﺜﻼ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮐـﺎر ﺧـﻮد ،ﻣﺤﺼـﻮﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻃﺒﻌﺎ ﻧﻮﻋﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺤﺼﻮل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
ً
ذاﺗﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮری آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ،اﻟﺰاﻣﺎ ﻧـﻮﻋﯽ اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫﺎ ﮐـﻪ
آﻧﻬﺎ را اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻋﺘﺒﺎری ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﮥ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼـﺮ
دوم در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ اﻋﺘﺒـﺎر ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣـﻮرد ﺣﻘـﻮق و اوﻟﻮﯾﺘﻬـﺎ اﺳـﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮد .اﻧﺪﯾﺸﮥ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺧـﻮد ﻧﺎﺋـﻞ ﻣﯽآﯾﻨـﺪ
)ﻣﻄﻬﺮی .(۵۷ ،۱۳۵۲ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﺷﻬﯿﺪ
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ و ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ را ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﻨـﺎی ﺣﻘـﻮق و
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ را ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﭘﺎی ﺷﺮع را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽآورد ،ﭼﺮاﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن،
ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺷﺮع اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻘﻮق و اوﻟﻮﯾﺖﻫـﺎ،
ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢ ،رﯾﺸﻪ در ﺧﻠﻘﺖ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی ﺧﻠﻘـﺖ دارد
)واﻋﻈﯽ.(۳۴ - ۳۸ ،۱۳۹۰ ،
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د .رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎقﻫﺎ در اﻓﺎﺿﮥ وﺟﻮد و اﻣﺘﻨﺎع ﻧﮑﺮدن از اﻓﺎﺿﻪ و رﺣﻤﺖ ﺑﻪ آﻧﭽـﻪ
اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﯾﺎ ﮐﻤﺎل دارد :اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻨﺒـﮥ اﻗﺘﺼـﺎدی دارد ،ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات در ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﯽ از ﻟﺤـﺎظ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫـﺎ و اﻣﮑـﺎن ﻓﯿﺾﮔﯿـﺮی از ﻣﺒـﺪأ ﻫﺴـﺘﯽ ﺑـﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑـﺮای او ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ از
وﺟﻮد و ﮐﻤﺎل وﺟﻮد اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﺴﺎک ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻋﺪل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻓﯿﺾ ﻋﺎم و ﺑﺨﺸﺶ ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻮرد ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﺎل
در ﻫﺴﺘﯽ را دارﻧﺪ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﺴﺎک ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ )ﻣﻄﻬﺮی.(۵۸ ،۱۳۵۲ ،
 .٢ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزۀ ﻗﺪرت و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻣﺮدم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎﻛﻤﺎن ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورﻧﺪ و
در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﯿـﺮ ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷــﺪ .از
دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺮدم ،اﮔﺮﺣﺎﻛﻢ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺣﺮاز اﻳﻦ ﻣﻘﺎم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ؛ در ﻏﯿــــﺮ اﻳـــــﻦ ﺻﻮرت ،اﮔﺮ ﺑﺎ زور و اﺟﺒﺎر ﻗﺪرت را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻇﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از آن ﺟﺎﻳﺰ ﻧﯿﺴــﺖ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ،در ﻣﻘﺎم
اﺟﺮا ﻧﯿﺰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻋﺎدل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ ،اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و آزاد را
ﺑﺮای ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨـﺪ و ﻗﺪرت و ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﯿﺎﺳـﯽ را ﺑﺮﺣﺴﺐ
اﺳﺘﻌﺪاد و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﻓﺮاد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻛﻨﺪ )ﺟﻤﺎلزاده .(۱۲ ،۱۳۸۷ ،ﺟﺎن راوﻟـﺰ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎف در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﻋـﺎم آن و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻧﺪﯾﺸﮥ وی ،اﺻـﻮل
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
ً
ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ )اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪزاده و ﻣﯿﻼﻧﯽ،۱۳۹۰ ،
.(۷۷
ﮔﻔﺘﺎر ﮐﻼﻣﯽ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮی درﺑﺎرۀ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﺗﻌﺮﯾـﻒ از ﻋـﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﺪاﻟﺖ را ﻗﺮار دادن ﻫﺮ ﭼﯿﺰی در ﺟﺎی ﺧـﻮد و رﺳـﯿﺪن
ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎﺗﯽ
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ﻣﺜﻞ ﺗـﻮازن ،ﺗﻨﺎﺳـﺐ و ﺗﻌـﺎدل اﺷـﺎره ﻣﯽﮐـﺮد )ﺧﺮﻣﺸـﺎد و ﺳـﺎوه درودی .(۲۳ ،۱۳۹۱ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﻟﻢ ،وﺟﻮد ﺗﻌﺎدل ﻣﯿـﺎن اﺟـﺰا ،ﺳـﻄﻮح و ﻋﻨﺎﺻـﺮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪۀ آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﺮﺧﮥ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺑـﺎ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺗـﻨﺶ و
ﺑﯿﺸ ﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزده ﺻـﻮرت ﮔﯿـﺮد .ﻣﮑﺘـﺐ ﻧﺠـﺎت ﺑﺨـﺶ اﺳـﻼم ،ﮐـﻪ در ﺣﮑـﻢ آﺧـﺮﯾﻦ و
ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ دﯾﻦ از ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه ،ﺑﯽﺷـﮏ ﺟـﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده اﺳﺖ )ﮐﺎﺷـﯽﭘﻮر ﻣﺤﻤـﺪی،۱۳۸۰ ،
.(۴۱
از اﺻﻮﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﻼم ،اﻫﻤﯿﺖ دادن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﮥ اﺳـﻼم ،ﺣﯿـﺎت و زﻧـﺪﮔﯽ را از
ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ارزش ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﯾﺎﻓﺖ .اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﮑﺮد و ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺟﺮای
آن ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ارزش آن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد )ﻣﻄﻬﺮی.(۱۲۵ ،۱۳۵۴ ،
ﻧﮕــﺎه وﯾــﮋه و ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ ﻋﻤﯿــﻖ اﺳــﻼم ﺑــﻪ ﺟﻮاﻣــﻊ اﻧﺴــﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻋــﺚ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﺗــﺎ
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ اﻧﺴﺎنﺳﺎز ﺑﻪ ﺳـﻮی ﻋـﺪاﻟﺖ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻣﺤﺮوﻣـﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ »اﺳﻼم ،ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیاش ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋـﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑـﺮی اﺳـﺖ .ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ
ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ از اﯾــﻦ ﺟﻬــﺖﮔﯿﺮی ﺳــﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧــﺪ و ﻣﻨﺘﻔــﻊ ﻣﯽﮔﺮدﻧــﺪ ،ﻣﺤﺮوﻣــﺎن و
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎناﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی زﯾﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻏﺎرﺗﮕﺮان و اﺳﺘﯿﻼﮔﺮان و
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻨﺪ« )ﻣﻄﻬﺮی .(۲۰۸ ،۱۳۷۹ ،او ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﺳﻼم دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد را ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺣـﻖ
و ﻋـﺪاﻟﺖ ﺗﻨﻈــﯿﻢ ﮐــﺮده اﺳــﺖ .ﺑــﺮ ﻫﻤــﯿﻦ ﻣﺒﻨــﺎ ،در ﻧﻘــﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴــﺖﻫﺎ وﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴــﺖﻫﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺼﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ از ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم در ﻫﺮ وﺿـﻊ و ﺷـﺮاﯾﻄﯽ
ً
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻃﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺮ اﺳـﺘﻌﺪادی ﺑﺎﯾـﺪ ﻋﯿﻨـﺎ ﻣﺜـﻞ ﻫـﻢ زﻧـﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻣﺤﺾ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .ﻫﻤـﻪ ﭼﯿـﺰ در روح ﺟﻤﻌـﯽ ،وﺟـﺪان ﺟﻤﻌـﯽ و ﺷـﻌﻮر ﺟﻤﻌـﯽ ﺧﻼﺻـﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد و اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻗﺒﻞ از وﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﯿﭻ ﻫﻮﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
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 ﻋﺎدﻻﻧـﻪ و وﻋـﺪۀ
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ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق ﻓﺮد ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺪان را ،ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺖ و ﺟﻠﻮی آزادی اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻘﺪر درآﻣـﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و آن درآﻣﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ،ﺳﻬﻢ دﯾﮕﺮی
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
ﮐﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﻣﯿﺎن ﻣﮑﺘﺐ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﺳــﻼم ﻣﻌﻨﻮﯾــﺖ را ﭘﺎﯾــﻪ و اﺳــﺎس ﻣﯽﺷــﻤﺎرد .ﺣﺴﺎﺳــﯿﺘﯽ ﮐــﻪ اﺳــﻼم در زﻣﯿﻨــﮥ ﻋــﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﻫﯿﭻ ﻣﮑﺘﺐ دﯾﮕﺮی
ﻧﻈﯿﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪارد )ﺧﺮﻣﺸﺎد وﺳﺎوه درودی.(۲۳ ،۱۳۹۱ ،

ب .ﻣﺪل ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ١٣٩٦ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٥

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈـﺮ روشﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﻋـﺪاﻟﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎن راوﻟﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻋﺪاﻟﺖ راوﻟﺰ ،از ﻋﺪاﻟﺖ اﺧﻼﻗﯽ  -ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﻮل ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ .در ﻣﺮﺣﻠـﮥ اول ،ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﻋـﺪاﻟﺖ راوﻟـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮐﺘـﺎب
ﻧﻈﺮﯾﻪای درﺑﺎرۀ ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ،از ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑـﻪ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ
اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اوﻟﯿـﻪ و ﺗﻌـﺎدل ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دارای ﻋﺪاﻟﺖ اﺧﻼﻗﯽ  -ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﻋـﺪاﻟﺖ را ﺷـﮑﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻋﺪاﻟﺖ راوﻟﺰ ،ﮐﻢرﻧـﮓ ﺷـﺪن ﻋـﺪاﻟﺖ اﺧﻼﻗـﯽ  -ﻓﻠﺴـﻔﯽ
اﺳﺖ؛ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ اﻧﺼـﺎف
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،راوﻟﺰ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﮐﺜﺮتﮔﺮاﯾـﯽ ،ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﺑﺴـﺎﻣﺎن،
ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﻤﺎع ﻫﻢ ﭘﻮش را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد )اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﮥ ﺟﺴـﺘﺎرﻫﺎی ﻓﻠﺴـﻔﯽ ،ﺳـﺎل
ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره .(۱۳
در واﻗﻊ ،ﻧﻈﺮﯾﮥ راوﻟﺰ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب »ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﻋـﺪاﻟﺖ و ﺗـﺄﻣﻼت ﻓـﺮدی«
ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮری از ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺮاﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا و اﺻﻮل ،ﭼﻨـﺪان
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ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﺍﻭﻟﺰ...

ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﺑـﺎ ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﻋـﺪاﻟﺖ در آﺛـﺎر ﻗﺒﻠـﯽاش ﻧﺪاﺷـﺖ ،اﻣـﺎ از ﻧﻈـﺮ اﻫـﺪاف و ﮐــﺎرﮐﺮد و
ً
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎزهای ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑـﻮد .وی اﯾـﻦ ﺗﻠﻘـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ از ﻋـﺪاﻟﺖ را،
ً
ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﺳﯿﺎﺳـﯽ از ﻋـﺪاﻟﺖ ﻧﺎﻣﯿـﺪ )ﺟﻤﺸـﯿﺪی و درودی.(۱۸۷ ،۱۳۸۹ ،
ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دو روﯾﻪ دارد :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ
و ﻟﻮازم آزادی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﭼﺎرﭼﻮبﺑﻨﺪی ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﻨﺠـﺮ
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،
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻋﺪاﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ )ﻣﯿﺮاﺣﻤﺪی و ﺷـﯿﺮی .(۶۵ ،۱۳۸۸ ،راوﻟـﺰ،
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺄت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﭘﯿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻓﺮاد را
ﻓﺎرغ از ﻗﯿﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﮐﺸﻒ اﺻﻮل ﻋـﺪاﻟﺖ از
ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻘﺪم ﻧﺪارد .اﻓﺮاد در ﺣﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در ﭘﯿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب ﺟﻬﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻟﯽ ﺑـﻮدن ذﻫـﻦ از
ﻗﯿﻮد ﭘﯿﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺻـﻮل ﻋـﺪاﻟﺖ ﻣﯽرﺳـﯿﻢ .ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد
ﺟﺎن راوﻟﺰ ،ﻋﻘﻞ در وﺿﻌﯿﺖ اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻮل ﻋﻤﻮﻣﯽ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ و دو اﺻـﻞ
وﯾﮋه در اﯾﻦ ﺑﺎب ﮐﺸـﻒ ﻧﻤﺎﯾـﺪ )ﺣﻘﯿﻘـﺖ .(۳۷۹ ،۱۳۷۶ ،اﯾـﻦ دو اﺻـﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از .۱ :ﻫـﺮ
ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴـﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ آزادی اﺳﺎﺳـﯽ ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑـﺎ آزادی
ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛  .۲ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳـﺎﻣﺎندﻫﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ :اﻟﻒ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﻘﻮل ،اﻧﺘﻈﺎر رود ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ب .واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ
و ﻣﻨﺎﺻﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن اﻣﮑـﺎن ﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ )،1971 ،Rawls
.(53
از ﻧﻈــﺮ راوﻟــﺰ ،اﺻــﻞ اول ﯾﻌﻨــﯽ ﺣــﻖ ﺑﺮاﺑــﺮ اﻧﺴــﺎنﻫﺎ در ﺑﺮﺧــﻮرداردی از آزادیﻫــﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ،رﺗﺒـﮥ اول دارد و ﺑـﺮ دﯾﮕـﺮ اﺻـﻮل ﻋـﺪاﻟﺖ ﻣﻘـﺪم اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘـﺪم ،ﻫﺮﮔـﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل دﯾﮕﺮ ﻋﺪاﻟﺖ )ﯾﺎ ﻫﺮ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی( ﺣﻘـﻮق
و آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد را ﺳﻠﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﮐﺮد و آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ،ﺗﻨﻬـﺎ در ﻇـﺮف
ﺗﺰاﺣﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﯿﺎﻧﺖ از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﻪ

۱۵۸

ﺑﻬﺎﻧﮥ اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎی اﺻﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺳـﻠﺐ ﮐـﺮد )ﻗﺎﺳـﻤﯽ،۱۳۸۶ ،
 .(۱۲۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو اﺻﻞ ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎن راوﻟﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از.۱ :
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ؛  .۲ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و  .۳اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ .ﮐﻪ در اﯾﻨﺠـﺎ،
اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ج .ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
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 .١ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﺮاﺑـﺮ :در ﯾـﮏ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻋـﺎم ،ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ آن دﺳـﺘﻪ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ارادی دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ آﻧﻬـﺎ اﻋﻀـﺎی ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در اﻧﺘﺨـﺎب
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،در ﺷﮑﻞ دادن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﺧـﻮد
ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ )ﮐﻼﻧﺘﺮی و دﯾﮕﺮان .(۴۴ ،۱۳۹۰ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﺪۀ وﮐﺎﻟـﺖ ﺣـﺎﮐﻢ
از ﺳﻮی ﻣﺮدم ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠـﮥ اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ،ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣـﻖ اﻧﺘﺨـﺎب و ﻋـﺰل
ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﮐﻼن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣـﺖ و واﻟـﯽ
ﺧﺎص و اﻧﺘﺨﺎب آن ،ﺟﺰء ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﮥ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ و ﺣﮑﺎم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ دﯾﻦ و اﻧﺘﺨﺎب از ﺳﻮی ﺧﺪا ،ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨـﺪ
)ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ .(۲۸۲ ،۱۳۸۵ ،اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ﺣـﺎﮐﻢ ﻧﺪارﻧـﺪ و ﻓﻘـﻂ وﻇﯿﻔـﻪ و
ﺗﮑﻠﯿﻒ دارﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ )اﮐﻮاﻧﯽ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻨﺎﻣﺎن.(۸۱۷ ،۱۳۹۳ ،
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﯾﻌﻨــﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﻫﻤــﮥ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد ﯾﺎ
زن ،ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه ،دارای اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﯾﺎ آن ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﻓﻘﻂ ﺷﺮط ﺑﻠﻮغ
ﺳﻨﯽ و رﺷﺪ ﻋﻘﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ )ﻣﻄﻬﺮی.(۸۰ ،۱۳۷۲ ،

در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﻘﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﻧﻈﺎرت و اﻧﺘﻘﺎد ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دور ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﺮدم ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم،
او را از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺰل ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ،وﮐﻼ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در اﺟﺮای ﺣـﺪود
اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾـﻦ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ،ﺣﮑﻮﻣـﺖ
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ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﺍﻭﻟﺰ...

ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﺷـﻮد ،ﯾﻌﻨـﯽ اﮔـﺮ ﻣـﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ
ً
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺎر ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم  -ﺗﺎ آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ  -اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋـﺪم ﺗﻤﺎﯾـﻞ ،ﺷـﺨﺺ دﯾﮕـﺮی را ﮐـﻪ از او
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﻄﻬﺮی.(۸۰ ،۱۳۷۲ ،
 .٢ﮔــﺰﯾﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑﺮاﺑــﺮ :ﻣــﺮاد از ﮔــﺰﯾﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑﺮاﺑــﺮ ،ﺣــﻖ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان در
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪن ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد
)ﺟﻤﺸــﯿﺪی و درودی .(۱۹۷ ،۱۳۸۹ ،در ﺳــﺪهﻫﺎی اﺧﯿــﺮ ،ﻓﻼﺳــﻔﮥ دﯾــﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳــﺎن،
ﺣﻘﻮق ﻓﻄﺮی و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ،ﻓـﺮد و ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ً
ً
ﻣﺴﺘﻘﻼ و ذاﺗﺎ ،ﺧﻮد دارای ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ آنﻫﺎ را ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﻄـﺎ ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺮﺷﺖ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از دﯾﻦ ﺗﺤﻘﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎد در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺸﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ ،وﺿﻊ ﻣﺴﺎوی دارﻧﺪ و ﻫﻢ وﺿﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻘـﻮق اوﻟـﯽ
ﻃﺒﯿﻌﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺜـﻞ ﻫـﻢ ﺣـﻖ دارﻧـﺪ ﺧـﻮد را
ﻧﺎﻣﺰد ﻫﺮ ﭘﺴﺖ از ﭘﺴﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ )ﻣﻄﻬـﺮی .(۱۴۵ ،۱۳۶۹ ،ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﮐﻪ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻋﺎدﻻﻧﮥ اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ،ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﻋـﺎدل در ﺣﻮزۀ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ادارۀ اوﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ )ﻣﻄﻬﺮی.(۴۵ ،۱۳۵۲ ،
در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ،ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزۀ ﻗﺪرت ﺧﻮد ،ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد .از
ﻧﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،ﭘﺎﯾﺪاری و دوام ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــــــــﻒ
اﻗﺘﺼــــــــــﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع
ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﻨﺎﺻﺐ و اﻓﺘﺨﺎرات ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ )اﻣــﺎم ﺟﻤﻌــﻪزاده و ﻣﯿﻼﻧــﯽ .(۳۷ ،۱۳۹۱ ،ﺑــﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼـﻪ ﮐـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ،ﻣﺮﺗﻀـﯽ ﻣﻄﻬـﺮی ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ ﺧﺎﺻـﯽ ﺑـﺮ ﺑﺮاﺑـﺮی اﻓـﺮاد در
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﯿﺎﺳـﯽ دارد و از ﻧﻈـﺮ او ،در ﺻـﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ،اﻣﺘﯿﺎزات اﻓـﺮاد ﻣﺜـﻞ ﭘـﻮل ،دﯾـﻦ و ﻣـﺬﻫﺐ و ﻧـﮋاد
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ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮان و ﺗﺨﺼﺺ و ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎب
ً
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد :ﺑﺸﺮ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام رﺋﯿﺲ ﯾﺎ ﻣﺮﺋـﻮس آﻓﺮﯾـﺪه
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﯾﺎ اﺳﺘﺎد ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ اﻓﺴﺮ ﯾﺎ ﺳـﺮﺑﺎز ﯾـﺎ وزﯾـﺮ ﺑـﻪ دﻧﯿـﺎ
ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺰاﯾﺎ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺣﻘﻮق اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﺸﺮ اﺳـﺖ ،ﯾﻌﻨـﯽ
اﻓﺮاد در ﭘﺮﺗﻮ ﻟﯿﺎﻗﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد و ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را از اﺟﺘﻤﺎع ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮاردادی ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮد واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﻄﻬﺮی.(۱۴۶ ،۱۳۶۹ ،
 .٣اﻣﻨﯿــﺖ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑﺮاﺑــﺮ :اﻓــﺮاد ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻫﻨﮕــﺎﻣﯽ ﮐــﻪ از اﻣﻨﯿــﺖ ﺷﺨﺼــﯽ ،ﻋﻤــﻮﻣﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
وﻇﯿﻔﮥ دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ،ﻗﻀﺎوت و اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ،
ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿـﺰ از اﯾـﻦ ﺑﯽﻃﺮﻓـﯽ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻗﺪام ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اداری دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻓـﺮاد و ﮔﺮوهﻫـﺎ ،ﺧﺸـﻮﻧﺖ
دوﻟﺘﯽ و ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻓﺮاد از ﺳﻮی آن ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪات دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺪﺷﻪ وارد ﻣﯽﺳﺎزد )ﮔﺮمآﺑﺪﺷﺘﯽ.(۸ ،۱۳۹۲ ،
ﯾﮑــﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻛﻪ ﺑــﻪ دﻧﺒﺎل ﺿﺮورت و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞﮔﯿــﺮی ﺣﻜﻮﻣﺖ در ذﻫﻦ
اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷــﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻓﻠﺴــﻔﮥ وﺟﻮدی ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﯿﺴــﺖ؟ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﻫﺪاف ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻣﻲﺷﻮد؟ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﻧﻬــﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ در ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﻀــﺖ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ در ﺻﺪ ﺳــﺎﻟﮥ اﺧﯿــﺮ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻫـﺪاف آن را ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ اﺳﻼم واﻗﻌﻲ ،ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ،اﺻﻼح رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ
ﻣﻲ داﻧﺪ )ﺗﺼـــﺪﯾﻘﯽ .(۱۵۲ ،۱۳۸۹ ،از ﻧﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻣﻨﯿﺖ اﻓﺮاد
را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻌﺎدل
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﮥ ﻋﺎﻣﻪ و ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺒﻘـﮥ ﺧﺎﺻﻪ و ﻣﻤﺘﺎز
ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻮاﻫﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ،زﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ )ﻣﻄﻬﺮی.(۷۹ ،۱۳۸۳ ،
وی رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ را ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﮕﺎن اﻋﻢ از ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ
اﻓﺮاد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی درﺑﺎرۀ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮥ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»ﻣﺎﻟﮏ ،ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣـﺮدم ﺗـﻮ را ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی واﻗﻌـﯽ ،ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨــﺪۀ اﻣﻨﯿﺘﺸــﺎن و ﻧﮕﻬــﺪار ﻫﺴــﺘﯽ و ﻣﺎﻟﺸــﺎن و دوﺳــﺖ ﻋﺰﯾــﺰ ﺧﻮدﺷــﺎن ﺑﺪاﻧﻨــﺪ«...
)ﻣﻄﻬﺮی.(۸۲ ،۱۳۶۷ ،
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د .دوﮔﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی

»ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮدش واﻗﻌﯿﺖ دارد؛ ﭼﻮن ﺣﻖ واﻗﻌﯿﺖ دارد .ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی در ﻣﺘﻦ ﺧﻠﻘـﺖ،
ﯾـﮏ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ و ﯾـﮏ اﺳـﺘﺤﻘﺎق دارد .اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺧـﻮدش،
اﺳﺘﺤﻘﺎقﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣـﯽآورد و ﻋـﺪاﻟﺖ ﻫـﻢ ﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻫـﺮ
ذیﺣﻘﯽ ﺣﻘﺶ را ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ﻣﻄﻬﺮی.(۱۲۵ ،۱۳۶۹ ،

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﺍﻭﻟﺰ...

ﺑﺤﺚ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺤﺪودۀ ﻧﻈﺮی ﺟﺎن راوﻟـﺰ،
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ّ
ﺗﺪﺑﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗﻔﺤـﺺ از آﺛـﺎر اﯾﺸـﺎن ،ﺑـﻪ ﮐﺎﻟﺒـﺪ ﺷـﮑﺎﻓﯽ
دوﮔﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺸﺎن را دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .١راﺑﻄﮥ ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ :در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻬﺮی از ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐـﻪ ﺣـﻖ
ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﯽ داده ﺷﻮد» :اﻋﻄﺎء ﮐﻞ ذی ﺣـﻖ ﺣﻘـﻪ« ،ﻣﻔﻬـﻮم ﺣـﻖ در ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﺪه و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺑـﺎ آن دارد .در اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ،در واﻗـﻊ و ﻧﻔـﺲ اﻻﻣـﺮ
ً
ﺣﻘﯽ ﻫﺴﺖ وﺣﻖ ،ﺻﺮﻓﺎ 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
ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻟﺸﮑﺮی.(۴۵ - ۴۶ ،۱۳۸۸ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ رﯾﺸﮥ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و آن را واﻗﻌﯿﺘـﯽ
ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﺧﻠﻘﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم آﻓﺮﯾﻨﺶ آن را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس
ﻗﺮارداد و اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎت ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﻄﻬـﺮی ،ﻫـﺮ ﻣﻮﺟـﻮدی ﺑـﻪوﯾﮋه اﻧﺴـﺎنﻫﺎ،
دارای اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس اﯾـﻦ اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫـﺎ ﺑـﺮای او
اﺳﺘﺤﻘﺎقﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﺴﺒﺖ وﯾﮋهای ﺑﺎ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﯾﺎ اﮐﺘﺴﺎب ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺣﻘﻮق( .وﺟﻮد اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و اﺳﺘﺤﻘﺎقﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ،ﻧﺴـﺒﺖ
ﯾﺎد ﺷﺪه را ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫـﺪ .از اﯾـﻦ رو ،ﺳـﺎز وﮐـﺎری ﻧﯿـﺎز اﺳـﺖ ﺗـﺎ اﯾـﻦ اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎ و
اﺳﺘﺤﻘﺎقﻫﺎ را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ،
ﻋﺪاﻟﺖ رﯾﺸﮥ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ دارد .ﻣﻄﻬﺮی در ﺗﺒﯿﯿﻦ رﯾﺸﮥ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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ﯾﮑﯽ از ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤـﮏ ﻣﯽﮐﻨـﺪ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﻖ اﺻﺎﻟﺖ دارد و ﺣﻘﻮق واﻗﻌﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻋﻄﺎی ﺣﻘﻮق ،ﺣﻖ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد؟ ﯾـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ
ﺧﻮدش اﺻﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ و ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺰام دارد؟ و ﻻزﻣـﮥ ﭘـﺬﯾﺮش اﺻـﻞ ﻋـﺪاﻟﺖ  -ﻣﻄـﺎﺑﻖ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺪﻟﯿﻪ  -ﻗﻮل ﺑﻪ ﺣﻘـﻮق ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﺳـﺖ؟ ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺆال
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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»ﻻزﻣﮥ اﻧﮑﺎر اﺻﻞ ﻋﺪل ،اﻧﮑﺎر ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻻزﻣﮥ ﻗﺒﻮل اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ،
ﻗﻮل ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻋـﺪل ﺑـﻪ ﺗـﻮازن ﯾـﺎ ﻣﺴـﺎوات ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ
ﻣﻘﺘﻀﺎی اﺻﻞ ﻋﺪل ،ﺗﺒﻌﯿﺖ اﺣﮑﺎم از ﻣﺼﺎﻟﺢ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻪ ﺑـﻮدن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﺴـﺎوات و ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺟﻤﻌـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در وﺿـﻊ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺣﻘﻮق ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﮥ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار وﺿﻊ ﺷﻮد .ﺑﻠﯽ اﮔﺮ ﻋﺪل را ﺑﻪ »اﻋﻄﺎء ﮐﻞ ذی ﺣﻖ ﺣﻘﻪ« ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺻﻞ ﻋﺪل ﺑﻪ ﺻﺮف ﻃﺒﻌﯿﺖ اﺣﮑﺎم از ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﺣﺘﯽ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮد ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﻋﺪل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ
و ﻣﻮردش ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺮد و ﺷﺌﻮن اوﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﻻزﻣﻪاش اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻓﻄﺮی
اﺳﺖ«.

ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ دوم را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻣﻘﺪم ﺑـﺮ اﺻـﻞ
ﻋﺪل ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل اوﻟﯿﮥ ﺣﻘـﻮق ﻃﺒﯿﻌـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﮥ آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﺮﺗـﺐ ﺑـﺮ اﺻـﻞ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﺣﻘﻮق را در ﺳﻠﺴـﻠﮥ اﺣﮑـﺎم ﻣﯽﺑﯿﻨـﺪ .ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن
دﯾﮕﺮ ،ﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ،وﻇﯿﻔﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ و آن را ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﺰام ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از
ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻧﮕﺎه ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ ﮐـﻪ اﻟـﺰام ،آن را ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ و
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﺎﺻﻞ در ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﮐـﺎﻓﯽ و واﻓـﯽ ﺑـﻪ ﻫﻤـﮥ ﺟﻮاﻧـﺐ ﻧﯿﺴـﺖ
)ﻟﮏزاﯾﯽ.(۱۲۴ - ۱۲۶ ،۱۳۸۳ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،ﺣﻖ در ﻣﻌﻨـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ – ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﯾﻌﻨـﯽ اﻧﺴـﺎن در
ﻋﺮﺻﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ﺣﻘﻮق اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ،۱۳۸۴ ،
 .(۳۰۸وی در ﺷﺮح ﺧﻄﺒﻪ  ۲۱۴ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺑﺰرﮔﺘـﺮﯾﻦ ﺣﻘـﻮق ،ﺣـﻖ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ
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ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻫﺮﮔﺰ روی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺻﻼح را
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻣـﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺗﻮدۀ ﻣﻠﺖ اﺳﺘﻮار و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻮدۀ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺣﮑﻮﻣـﺖ وﻓـﺎدار
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ ﻣﺮدم را ادا ﮐﻨﺪ ،آن وﻗـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣـﻖ در اﺟﺘﻤـﺎع ﻣﺤﺘـﺮم و
ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ« )ﻣﻄﻬﺮی.(۱۰۷ ،۱۳۵۴ ،
ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی ،ﻣـﺮدم ﺣـﻖ اﻧﺘﺨـﺎب و ﻋـﺰل ﺣـﺎﮐﻢ را دارﻧـﺪ و اﯾـﻦ ﭼﻨـﯿﻦ
ﺣﺎﮐﻤﯽ ،اﻣﺎﻧﺘﺪار ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﺣﯿﺎت ﻣـﺮدم و ﻣـﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘـﻮق اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻓﻄـﺮی
ﻣﺮدم را ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺸﻤﺎرد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ دارای ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺎدل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪای ﮐـﻪ در آن
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮدش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 .٢ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ :ﻣﺮاد از ﻗـﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﺤـﻮر ﻗـﺮار دادن ﻗـﺎﻧﻮن در ادارۀ اﻣـﻮر
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﻬﯽ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑـﺮ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯿـﮥ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺮای ﺗﺤﻘـﻖ
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺪه آل ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ،ﻫﻤﮥ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻟـﺬا
دارای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬـﺮی ،ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را ﺑـﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ »وﺗﻘﺎم اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﺪودک« ،ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺮای ﺣﺪود ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
و اﺣﯿﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪۀ اﻟﻬﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮاﯾﯽ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ،ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻠﺰم ﺑـﻪ اﺟـﺮای ﻗـﺎﻧﻮن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮدم در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺿﻤﻦ ّ
ﺗﺄﺳﯽ ﺑﻪ او ،ﺑﺎ ﻣﯿـﻞ و رﻏﺒـﺖ ،ﺧـﻮد را ﻣﻠـﺰم ﺑـﻪ
اﺟﺮای آن ﺑﺪاﻧﻨﺪ )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ.(۲۸۰ ،۱۳۸۴ ،
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻔﺴﯿﺮ درﺳﺖ و
ﻣﻨﻄﻘﯽ از آن ﻣﯽداﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮب ،در درﺟﮥ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد و در درﺟﮥ دوم ،ﺑﺎﯾـﺪ
ﺧﻮب اﺟﺮا و ﺗﻨﻔﯿـﺬ ﮔـﺮدد .اﮔـﺮ ﻗـﺎﻧﻮن ﺧـﻮب ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻧﺸـﻮد ،ﻓﺎﯾـﺪهای ﻧـﺪارد ،ﭼﺮاﮐـﻪ
ﻣﺠﺮﯾﺎن ،ﻫﻤﺎنﻃﻮری اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﻮب اﺟﺮا
ﮐﺮدن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ )ﺧﺮﻣﺸﺎد و ﺳﺎوه درودی.(۲۵ ،۱۳۹۱ ،
اﯾﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺟـﺮا ﺷـﻮد .ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ
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ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺟـﺮای ﻋـﺪاﻟﺖ دو ﭼﯿـﺰ ﻻزم اﺳـﺖ :ﯾﮑـﯽ
ﺑﯿﺪاری و ﺷﻌﻮر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﺪود اﻟﻬﯽ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﻨـﺪ
و دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ،اﯾﻤﺎن ﻗﻮی اﺳﺖ )اﻣﯿﺮی و اﮐﺒﺮ زاده.(۴۰ ،۱۳۹۲ ،
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد ﻋﯿﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ
اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺗﺒﻌـﯿﺾ ﻗﺎﺋـﻞ ﻧﺸـﻮد و رﻋﺎﯾـﺖ اﺳـﺘﺤﻘﺎق را
ﺑﮑﻨﺪ )ﺧﺮﻣﺸﺎد وﺳﺎوه وردی.(۲۵ ،۱۳۹۱ ،
 .٣ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی :ﺑﺮاﺑﺮی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺟﯿﻪ
ً
ارزشﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻼﺳﻔﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ ﭼـﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ،ﺣﻘـﻮق
ﺑﺸﺮ ،آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑـﺎ ﭘﯿﺶﻓـﺮض ﺑﺮاﺑـﺮی اﻧﺴـﺎنﻫﺎ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫﻨـﺪ
)ﻟﮏزاﯾﯽ.(۱۳۵ ،۱۳۸۳ ،
ﻣﻄﻬﺮی ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽداﻧﺪ ،زﯾﺮا رﯾﺸﮥ اﺻﻠﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮی
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮی و ﻣﺴﺎوات در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،در اﯾـﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ وﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺄ آنﻫﺎ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻋﺎدت و ﯾﺎ زور و
ﻇﻠﻢ اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،اﻣﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ آنﻫـﺎ اﺳـﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ و
ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ از ﻣﺴـﺎوات و ﺑﺮاﺑـﺮی ﻋـﯿﻦ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ.(۳۰۶ ،۱۳۸۵ ،
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ،ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﺴﺎوات ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺎوات
را ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ داده ﺷـﺪه ،در ﯾـﮏ
ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﻋﺪاﻟﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳـﻌﺎدت اﺳـﺖ،
ﺑﺮاﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﻋـﺪاﻟﺖ را اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐﻨـﯿﻢ ،درﺳـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ« )ﻣﻄﻬـﺮی،
 .(۳۰۶ ،۱۳۷۹اﻣـﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺴﺎوات ﺑـﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺗﺴﺎوی در زﻣﯿﻨـﮥ
اﺳﺘﺤﻘﺎقﻫﺎی ﻣﺘﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎی از ﻋﺪل ،درﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﺎوات از ﻟﻮازم
ﻋﺪل اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿــــــــﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ او از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اراﺋﻪ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﻤﺎل زاده.(۲۵ ،۱۳۸۷ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾـﻦ ﺑﯿـﻨﺶ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﺘﯽ را ﮐـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ را ﺑﺮاﺑـﺮی اﻓـﺮاد در ﺑﺮﺧـﻮرداری از
ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺪ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻧﻪ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ،
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ﭼﻮنﮐﻪ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻣﺜﺎل :دو زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه از ﯾﮏ ﭘـﺪری ﺑـﻪ دو ﺑـﺮادر ﺑـﻪ ارث ﻣﯽرﺳـﺪ ،ﯾﮑـﯽ آن را
زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی در آن ﺑﻪ ﮐﺸـﺎورزی ﻣﯽﭘـﺮدازد و ﺻـﺒﺢ ﺗـﺎ ﺷـﺐ ﺗـﻼش
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻄﻠﻘﺎ اﯾﻦ دو ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه از ﻣﻮاﻫﺐ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪ ﻧﻤﯽﺷـﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮی در ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮاﺑﺮی اﻓﺮاد ﺑﺮاﺑﺮ در اﺳﺘﺤﻘﺎقﻫﺎ وﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ )واﻋﻈﯽ.(۳۵ ،۱۳۹۰ ،
اﺳﺘﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در ﺑﺤﺚ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺴﺎوات ﻣﻄﻠ ﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻣﺴﺎوات اﺳﺖ )ﮐﺎﺷﯽ ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪی،
 . (۴۱ ،۱۳۸۰ﻣﺴﺎوات ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻄﻠﻖ در اﻗﺘﺼﺎد،
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺴﺎوات ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻣﺴﺎوات را ﺑﻪ
ً
ً
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻄﻠﻖ ،اﯾﻦ اوﻻ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﺴﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻇﻠﻢ و ﺗﺠﺎوز اﺳﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ،
ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺮاب ﮐﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﻧﻈﺎم ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺪادادی ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت و
ﺗﻤﺎﯾﺰ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده
و ﻣﺎﯾﮥ ﺟﺬب اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی . (۳۰۹ ،۱۳۶۸ ،ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ در ﯾﮏ ﺣﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﯾﮏ درﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺧﻮد درﺟﺎت و ﻣﻘﺎﻣﺎت دارد و در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺜـﻞ ﯾـﮏ ﭘﯿﮑـﺮ اﺳـﺖ .وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ
درﺟﺎت و ﻣﻘﺎﻣﺎت دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی و درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺷـﻮد )ﺧﺮﻣﺸـﺎد و ﺳـﺎوه درودی،
.(۲۶ ،۱۳۹۱
ﻣﺴﺎواﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ارزش دﻓـﺎع ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ؛ ﻫﻤـﻮاره
ﻣﻼزم ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﻋـﺪاﻟﺖ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﻧﻔـﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫـﺎی ﻧـﺎروا و رﻋﺎﯾـﺖ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻫﺎی ﻣﺴﺎوی ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾـﻦ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل و ﯾـﮏ ارزش اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ اﮔـﺮ
ﻣﺴﺎوات ،ﻧﺎﻓﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻣﻌﻘﻮل و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻤـﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺎﮔﺮد
زرﻧﮓ و ﺷﺎﮔﺮد ﺗﻨﺒﻞ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﻣﺴﺎوی ﺑﺪﻫﺪ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه
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
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد )ﻟﮏ زاﯾﯽ.(۱۴۰ - ۱۳۷ ،۱۳۸۳ ،
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در ﻫﻤﮥ ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان زﯾﺎدی
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی و ﺟﺎن راوﻟـﺰ ﻫـﺮ دو ﺑـﻪ ﺑﺤـﺚ ﻋـﺪاﻟﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ و ﺗﺤﻘـﻖ آن را،
آزادیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺎوات در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﻣﻔﻬﻮم
ﻋﺪاﻟﺖ را ﻓﻄﺮی و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﺗﺮ از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ راوﻟﺰ،
ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺟﻮاﻣــــــﻊ دﻣــــــﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ﺑﺮﺧﻮردار از آزادی ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ داﻧــﺪ و ﺑــﻪ ﻧــﻮﻋﯽ ،آن را در ﭼــﺎرﭼﻮب ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴــﻢ
ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ واﺿﺢ ،ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻏﺮب و ﺟـﺎن راوﻟـﺰ ،ﻗـﺮاردادی اﺳـﺖ و ﺑﺮاﺳـﺎس
ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و اﻓﺮاد در ﭘﺸﺖ ﭘﺮدۀ ﺟﻬـﻞ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ و از ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
ﺧﻮد آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸـﮥ ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی ،ﻋـﺪاﻟﺖ اﻣـﺮی ﺗﮑـﻮﯾﻨﯽ و
اﺻﯿﻞ اﺳﺖ و اﻓﺮاد از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد آ ﮔﺎﻫﻨﺪ و ﺑﺮاﺳـﺎس اﯾـﻦ آ ﮔـﺎﻫﯽ ،ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﻋﺎدﻻﻧﻪای اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .راوﻟﺰ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺧـﻮد
را ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ،ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺟﻬﺎنﺷـﻤﻮﻟﯽ وی
در ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻣﺨﺘﺺ ﺟﻮاﻣﻊ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﻧﺪﯾﺸـﮥ ﺷـﻬﯿﺪ
ﻣﻄﻬﺮی ،ﻋﺪاﻟﺖ اﻣﺮی ﻓﻄـﺮی اﺳـﺖ و ﺑـﺮای ﻫﻤـﮥ اﻧﺴـﺎن و ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﻤـﮥ زﻣﺎنﻫـﺎ و
ﻣﮑﺎنﻫﺎﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ادﻋﺎی ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮﻟﯽ آن ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﯽﺷـﻮد و دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ،
ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﺪﯾﺸﮥ راوﻟﺰ ،ﻋﻘﻞ اﺳـﺖ .ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ،ﻋـﺪاﻟﺖ در اﯾـﻦ
ﻣﮑﺘﺐ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ اوﻣﺎﻧﯿﺴﺘﯽ و اﻧﺴﺎنﻣﺤﻮری اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی،
ﻋﺪاﻟﺖ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ذات اﻟﻬﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺎﯾﮥ آن ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟـﻮد
ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾـﻦ دو اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪ در اﺻـﻮل و ﻣﺒـﺎﻧﯽ دارﻧـﺪ ،اﻣـﺎ در ﺑﺮﺧـﯽ از
ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠـﻪ در ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ راوﻟـﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﻢﺳﻮدﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤـﺎن ﭼﯿـﺰی اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﺍﻭﻟﺰ...

 .۱اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻬﻼ ،۱۳۸۷ ،ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﻋـﺪاﻟﺖ راوﻟـﺰ از ﻋـﺪاﻟﺖ اﺧﻼﻗـﯽ ﺑـﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﮥ
ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره.۱۳
 .۲اﮐﻮاﻧﯽ ،ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻨﺎﻣﺎن ،آزاده ،۱۳۹۳ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﻧﺪﯾﺸـﮥ ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی و ﻋﻼﻣـﻪ
ﻣﻮدودی ،اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﻣﻠﯽ ﺗﻔﮑﺮ و ﭘﮋوﻫﺶ.
 .۳اﻣﺎمﺟﻤﻌﻪزاده ،ﺳﯿﺪﺟﻮاد ،ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺟﻤﯿﻞ ،۱۳۹۰ ،ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ آن،
ﻣﺠﻠﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره .۲
 .۴ـــــــ  ،۱۳۹۱ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻈﺮات ﺟﺎن راوﻟـﺰ و ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی در ﺧﺼـﻮص ﺷـﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋـﺪاﻟﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ راﻫﺒﺮد ،ﺷﻤﺎره .۳۲
 .۵اﻣﯿﺮی ،راﺿﯿﻪ و اﮐﺒﺮ زاده ،ﺣـﻮران ،۱۳۹۲ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آراء راوﻟﺰ و ﻣﻄﻬﺮی درﺑﺎرۀ ﻋـﺪاﻟﺖ ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﮥ
ﻗﺒﺴﺘﺎت ،ﺳﺎل .۱۸
 .۶ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ و ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ،ﻓﺮوغ ،۱۳۸۹ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻓﻖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
 ۱۴۰۴ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﯿﺖ دروﻧﯽ( ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻬﺮﺿﺎ ،ﺷﻤﺎره .۵
 .۷ﺟﻤﺎلزاده ،ﻧﺎﺻﺮ ،۱۳۸۷ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻓﻘﻬـﯽ ،ﻓﻠﺴـﻔﯽ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ،
ﻣﺠﻠﮥ داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره .۲
 .۸ﺟﻤﺸﯿﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ و درودی ،ﻣﺴﻌﻮد ،۱۳۸۹ ،ﻣﻔﻬﻮم و ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻋـﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ در ﮔﻔﺘﻤـﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اوﻟﺰ( ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ .۲۲
 .۹ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺳﯿﺪﺻﺎدق ،۱۳۷۶ ،اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺠﻠﮥ ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ  ۲و.۳
 .۱۰ﺧﺮﻣﺸﺎد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ و ﺳﺎوه درودی ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،۱۳۹۱ ،ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﺪﯾﺸـﮥ ﻣﺘﻔﮑـﺮﯾﻦ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آراء رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺳﺎل  ،۱۱ﺷﻤﺎرۀ .۴۰
 .۱۱رﺳﺘﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪزﻣﺎن ،۱۳۸۴ ،ﻋﺪاﻟﺖ از دﯾـﺪﮔﺎه اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان اﺳـﻼﻣﯽ و ﻏﺮﺑـﯽ ،ﺟﺴـﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی،
ﺷﻤﺎرۀ .۴
 .۱۲ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﻓﺮج اﻟﻠـﻪ ،۱۳۸۶ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻧﺪﯾﺸـﮥ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﻬـﺪوﯾﺖ و ﺟـﺎن راوﻟـﺰ،
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﺸﺮق ﻣﻮﻋﻮد ،ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎرۀ .۳
 .۱۳ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﺪرت اﻟﻠﻪ ،۱۳۸۵ ،درآﻣﺪی ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی ،ﺗﻬـﺮان ،ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪۀ اﻣـﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ دوم.
 .۱۴ﻗﻠﯿﭻ ،وﻫﺎب ،۱۳۸۹ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎی راوﻟـﺰ و ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی،
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎره .۱
 .۱۵ﮐﺎﺷﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،۱۳۸۰ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﮥ رﺷـﺪ ﻣﻌﻠـﻢ،
دورۀ  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ .۱۵۸
 .۱۶ﮐﻼﻧﺘﺮی ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻗﺎﺿﻮی ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ و ﻟﻮرﯾﺎن اﺻﻞ ،ﺣﺎﻣﺪ ،۱۳۹۰ ،درآﻣﺪی ﺑـﺮ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در اﻧﺪﯾﺸـﮥ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎرۀ .۲۶
 .۱۷ﮔﺮم آﺑﺪﺷﺘﯽ ،ﺳﮑﯿﻨﻪ ،۱۳۹۲ ،راﺑﻄﮥ اﻣﻨﯿﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺷﻤﺎره .۱۶

۱۶۷

۱۶۸

 .۱۸ﻟﺸﮑﺮی ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ،۱۳۸۸ ،ﺣﻖ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﻤﺎرۀ .۱۲
 .۱۹ﻟﮏزاﯾﯽ ،ﻧﺠﻒ ،۱۳۸۳ ،اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻄﻬﺮی ،ﻗﻢ ،ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب.
 .۲۰ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،۱۳۵۲ ،ﻋﺪل اﻟﻬﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺪرا.
 .۲۱ـــــــ  ،۱۳۵۴ ،ﺳﯿﺮی در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺪرا ،ﭼﺎپ .۲
 .۲۲ـــــــ  ،۱۳۶۷ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺪرا.
 .۲۳ـــــــ  ،۱۳۶۸ ،اﺳﻼم و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺪرا.
 .۲۴ـــــــ  ،۱۳۶۹ ،ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺪرا.
 .۲۵ـــــــ  ،۱۳۷۲ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺪرا.
 .۲۶ـــــــ  ،۱۳۷۹ ،اﺳﻼم و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺪرا ،ﭼﺎپ .۱۶
 .۲۷ـــــــ  ،۱۳۸۳ ،اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻬﺮان ،ﺻﺪرا.
 .۲۸ﻣﯿﺮاﺣﻤﺪی ،ﻣﻨﺼﻮر و ﺷﯿﺮی ،اﮐﺮم ،۱۳۸۸ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻘﺎﻫﺘﯽ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
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