
کریمی حجت االسالم مهدی 
پژوهشگر میز عدالت دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

عدالت به مثابه برابری
پیرامون رهیافت برابری در ساختار عدالت؛ قسمت اول

کلی را در خصوص عدالت مطرح  یکرد  می توان دو رو
یک این  یکرد نخست، توجه به ابعاد تئور ساخت؛ رو
ی از مباحث نظری در  که شامل بسیار بحث است 
یکرد، ما را به مسائل  حوزه های مختلف می شود. این رو
ی از حــوزه مسائل نظری پیرامون عدالت  دامــنــه دار
می کشاند. مجموعه ای از مسائل فلسفه سیاسی، فلسفه 
اخالق و در نهایت برآوردی از مجموعه نظریه هایی که در 
هر یک از حوزه های علمی ایراد شده است. این دسته 
گاه غیرساختارمند را  گزاره ها، مجموعه ای منسجم و 
ارائه می کند که می تواند بر بسیاری از حوزه های عدالت 
بالعموم و عدالت اجتماعی، اقتصادی و به طورکلی 
گستردگی  عدالت مضاف بالخصوص اثرگذار باشد. 
دامنه مباحث تئوریک از آن رو است که مفهوم عدالت، 
مفهومی اصیل، ذات صله به مباحث متعددی از 
شاخه های متعدد علمی، دارای ظرفیت هرمنوتیک 
برای تفاسیر مفهومی و بیانی مختلف و در یک عبارت 
یک و مبتنی بر  دارای پیچیدگی معناشناختی، متدولوژ
شاخه های مختلف هستی شناختی است. گویا، میدان 
منازعات همه اندیشمندان در مسئله عدالت خود را به 
کشیده است و همه نظریه پردازان، بر اساس مبانی  رخ 
هستی شناختی و معرفت شناختی خــود، دیدگاهی 
کرده اند، تا  و اندیشه ای نو در خصوص عدالت طرح 

کشیده  که منازعه در مصادیق این نظریات هم  جایی 
می شود و چه بسا پیروان تفکری پدیده ای را عادالنه 
که دیگران آن را عین بی عدالتی قلمداد  به شمار آوردند 
کنند. البته این اختالف در حوزه عمل، بیشتر از حوزه 

نظر نمود می یابد.
اجتماع مبانی هستی شناختی، توجه به جایگاه انسان 
در نظام تکوین و تشریع، توجه به ابعاد وجودی انسان، 
توجه به حقوق انسان، طبیعت و نقش متافیزیکی جهان 
ماوراء همه و همه می تواند مبدأیی برای پذیرش یا عدم 
پذیرش دیدگاهی خاص در خصوص عدالت و به تعبیری 
مبدأ پیدایش نظریه ای خاص در حوزه عدالت باشد. 
تنوع بی نهایت نظریه های عدالت در میان طیف های 
که  گواهی بر این مدعا است  گون اندیشه، خود  گونا
به تعداد مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی، 
نظریه عدالت رشد یافته و پیچیده شده است و این 
نیست مگر تأثیرگذاری حوزه نظر بر عمل و ابتناء رفتار 
بر اندیشه. بدین سان عدالت پژوهان هم زمان دو حوزه را 
یابی می نشینند؛ از سویی، بر اساس مبانی  به نقد و ارز
فلسفی خود، مکانت انسان شناسانه خود را تعریف 
می کنند و سپس بر اســاس مبانی معرفت شناسی، 
ساختار معرفتی اخالق را به دست  می دهند و درنهایت 
دیدگاه عمل گرایانه خود را در خصوص عدالت یا حتی 
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هر مفهوم اخالقی- سیاسی دیگری ارائه می دهند. در 
گذر از خوان  واقع پرداختن به مفهوم عدالت بعد از 
یکردی  هستی شناسی، معرفت شناسی و اتخاذ رو

ساختارمند در حوزه اخالق است.
که از آدمی  از سوی دیگر، عدالت عمل و رفتاری است 
گاه فاعل  گاه فاعل فردی دارد و  که  سر می زند. رفتاری 
که  گاه یک فرد عملی انجام می دهد  که  جمعی، چرا
گاه  متصف به عدالت یا نقیض عدالت می شود و 
گروه صادر می شود  همین رفتار از یک سازمان، نهاد یا 
که می توان آن را متصف به عدالت یا بی عدالتی نمود. 
این رویکرد به عدالت، این اندیشه را پیشاروی اندیشه ورز 
که بر این اساس در مباحث عدالت پژوهانه،  می گشاید 
ی  که مرز از فلسفه عمل ]1[ سخن می گوییم. علمی 
است ظریف و لطیف میان سه میراث علمی دیگر؛ 
یعنی علم النفس، فلسفه االجتماع و فلسفه اخالق. 
که در  ارسطو را می توان نخستین اندیشمندی دانست 
کرده  خصوص عمل، فارغ از حیث اخالقی آن بحث 
است و خود رفتار را مرکز توجه، سوژه و رهیافت فلسفی 
که در این  قرار داده است. ]2[ توجیه رفتار امری است 
که  گذاشته  می شود؛ مراحل مختلفی  حوزه به بحث 
منتهی به ایجاد یک رفتار می شود؛ از تصور، تصدیق، 
اراده، شوق مؤکد و درنهایت به حرکت درآمدن اعضاء 
برای تحقق آن فعل؛ همه و همه محور مباحث فلسفه 
عمل اســت. مغایرت میان شوق و اراده شخصی با 
گزاره های  آنچه شخص عدالت می پندارد و تزلزل در 
که موجب می شود رفتار  مبنایی و اعتقادات شخصی 

نــاعــادالنــه ای را عدالت بپندارد؛ تفاوت میان عقل 
معنوی و عقل، مادی مانند تقارن و دوگانه فیزیک و 
متافیزیک، غریزه و فطرت همه و همه مسائلی است 
که از ابعاد مختلف فلسفه رفتار عادالنه یا ناعادالنه  
گزاره های  گفت، بدین تقریر  حکایت می کند. می توان 
محوری عدالت، به اتصاف موضوعاتی به عادالنه یا 
عادالنه نبودن می پردازد. بدین رو مبانی مطروحه در 
فرازهای پیشین خود می تواند بیانگر، وصف عادالنه یا 
ناعادالنه رفتاری شود. به تعبیر مولوی در مثنوی، عطا 
که  و بخشش به همان سان متصف به عدالت می شود 
زجر و منع و این افعال، خود بماهو، اقتضای عدالت 
یا بی عدالتی را نــدارد و تنها بر اساس مبانی انسان و 
که اتخاذ می کنیم می تواند متصف  جهان شناسانه ای 

به این اوصاف شود.

در شریعت هم عطا هم زجر هست
شاه را صدر و فرس را درگه است

عدل چه بود وضع اندر موضعش
ظلم چه بود وضع در ناموقعش

نیست باطل هر چه یزدان آفرید
از غضب وز حلم وز نصح و مکید

ینها هیچ چیز خیر مطلق نیست ز
ینها هیچ نیز ]3[ شر مطلق نیست ز

؟ع؟
مرکز رشد دانشگاه امام صادق
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مکتوبات

که  ارسطو را می توان نخستین اندیشمندی دانست 
در خصوص عمل، فارغ از حیث اخالقی آن بحث 
کرده است و خود رفتار را مرکز توجه، سوژه و رهیافت 

فلسفی قرار داده است.



بدین سان، عدالت مسئله ای ذوابــعــاد، ذومسائل و 
که از هر بعد و هر وجه اقتضائی خاص را  ذووجوه است 
می طلبد. پیچیدگی عدالت در حوزه نظر آنگاه آشکارتر 
که هر بعد از ابعاد مورد نظر،  که می توان دید  می شود 
که می توان در عدالت اخذ  کلی است  مؤثر بر دیدگاه 
که بر اساس مبنای  گاه بایسته است  کرد. به تعبیر دیگر 
خاِص فلسفی، نگرش خاصی را در نظریه عدالت اخذ 
کرد و گاه نه بایسته، بلکه شایسته است، هرچند پذیرش 
نظریه دیگر، لزومًا به معنای تن دادن به تناقض نیست. 
بایستگی برخی نظریات فلسفی از حیث معرفت شناسی، 
که چاره ای از آن ها نیست، پرداختن به  برای لوازمی 
که بر این اساس  مسئله عدالت را دشوارتر می سازد؛ چرا
دیگر نمی توان به عنوان یک فیلسوف نسبی گرا در عرصه 
معرفت شناختی، قائل به عینیت گرایی در حوزه اخالق 
که عینیت گرایی اخالقی، تنها بر شالوده ای از  شد. چرا
معرفت شناسی غیرنسبی بنا شده است. ]4[ پیچیدگی 
مباحث عدالت سبب تنوع مسائل عدالت و دقت این 
مسائل شده است؛ اما این تنوع مسائل ما را از یکپارچگی 
که عدالت پژوهی،  ساختار نظری غافل نمی سازد؛ چرا
که بتواند  در راه تبیین نظریه عدالت خود توفیق دارد 
پارادوکس مفهوم عدالت را با سایر مفاهیم متناظر و 
گاه هم معنا از سویی و ارائه یک دیدگاه عملی منطبق 
بر مبانی معرفتی موّجه از سوی دیگر، عرضه کند؛ تا این 
نظریه هم از آزمون توجیه هرمنوتیکی سربلند بیرون آید 
کند و هم در  کامل و جامعی را ارائه  و تبیین مفهومی 
آزمون معرفتی، سربلند بیرون آمده و بتواند سازگاری بنا 
کند. عالوه بر آنکه مبانی اثبات پذیر و  و مبنا را رعایت 
قابل دفاعی از حیث معرفت شناسی و هستی شناسی 
داشته باشد. تنها با تحقق این آزمون ها است که می توان 

حکم به برتری نظریه ای بر نظریه دیگر نمود یا یکی را بر 
دیگری ترجیح داد. می توان آزمون سّومی را هم مالحظه 
کرد و آن، آزمــون عملی از یک نظریه عدالت است. 
به بیان دیگر، نظریه عدالت مذکور به چه میزان توفیق 
داشته است تا طرح خود برای تحقق عدالت اجتماعی 
کند. این آزمون را می توان آزمونی میدانی از  را محقق 
که درصد موفقیت یک نظریه عدالت را  عدالت نامید 
در چارچوب زمان، مکان، فرد و جامعه بررسی می کند؛ 
بنابراین می توان به اختصار، سه سطح را برای یک بحث 
گرفت. سطح نخست مربوط به  عدالت پژوهانه در نظر 
حوزه مفهوم و هرمنوتیک مفهوم عدالت و مفاهیم مرتبط 
با آن است. سطح دوم به نظریه عدالت مبتنی بر مبانی 
معرفتی می پردازد و سطح سوم به جنبه  عینی و ابژه 
عدالت و میزان تحقق آن در ذیل یک نظریه اجتماعی 
ی از مسائل عدالت در یکی از این  می پردازد. بسیار
سطوح قرار دارد. در این نوشتار به سطح اول یعنی مبنای 
هرمنوتیکی عدالت یا به تعبیر دیگر سنجش معنایی 

یم. عدالت، می پرداز
نخستین فیلسوفان سیاسی به عنصر برابری در معنای 
عدالت توجه جدی داشته اند. ]5[ ارسطو در خصوص 
عدالت قائل به تعدد معنا است. از نگاه او عدالت 
 بر معنایی 

ّ
که هر وجه آن دال مفهومی چندوجهی است 

که در  خاص است. از نگاه ارسطو، مهم ترین مفاهیمی 
گستره معنایی عدالت واقع شده اند، دو معنای برابری 
گر اشخاص  و قانون مندی اســت. از دیدگاه ارسطو ا
ی  ی نباشند، البته حصه ها و بهره های مساو مساو
نخواهند داشت و در حقیقت یگانه منشأ منازعات و 
ی اند  که مساو که یا آن هایی  مشاجرات مردم این است 
ی نیست و یا اینکه  که به ایشان داده شده مساو چیزی 
مساوی نبودند و به ایشان حصه مساوی داده شده است. 
کار انجام داده است؛ اوال  ارسطو در مفهوم عدالت دو 
که این شبکه  برای عدالت شبکه ای مفهومی ساخته 
معنایی دو عضو دارد: یکی برابری و دیگری قانونمندی 
کار دوم این که برابری را محور این شبکه معنایی قرار  و 
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کار انجام داده است؛  ارسطو در مفهوم عدالت دو 
که این  اوال برای عدالت شبکه ای مفهومی ساخته 
شبکه معنایی دو عضو دارد: یکی برابری و دیگری 
کار دوم این که برابری را محور این  قانونمندی و 

شبکه معنایی قرار داده است.



داده است. از این رو ارسطو با توجه به شبکه معنایی 
مــذکــور نگرشی جامع را بــه عــدالــت عرضه می کند؛ 
که هم بر نگاه جامع به مفهوم عدالت داللت  نگرشی 
گرفتن برابری به مثابه محور این شبکه  دارد و هم با قرار 
معنایی داللت معنایی عدالت، بر تقسیم برابر را نشان 
می دهد. ]6[ شهید مطهری نیز، عدالت را همان برابری 
می داند؛ از دیدگاه او عدالت به معنای برابری میان 
که مستحق آن هستند. این  همگان در موضعی است 
که عالمه طباطبایی نیز در  تعبیر همان تعبیری است 
کرده است. »فإن حقیقة العدل  خصوص عدالت ذکر 
هی إقامة المساواة و الموازنة بین األمور«؛ ]7[ حقیقت 
عدالت، اقامه مساوات و موازنه میان امور است. به هر 
ی عدالت را مساوق و هم معنای بــرابــری بدانیم؛  رو
گرِد شهید او است یا برابری  چنانکه مقصوِد عالمه و شا
کنیم؛  را قسطی از معنای عدالت و در ذیل آن تعریف 
یکرد را  چنانکه ارسطو در اخالق نیکوماخوس، این رو
ید، نکته  پذیرفته است؛ از دو نکته نمی توان غفلت ورز
نخست آنکه برابری نقشی محوری در مفهوم عدالت 
یک و عملی دارد. در نگاه نظری، هیچ  از لحاظ تئور
نظریه عدالتی نمی تواند نسبت به برابری، بی توجه 
باشد، بلکه باید در ساختار نظری خود به این مفهوم 
کرده و پاسخ مسئله مشکل »برابری یا تناسب«  توجه 
و به عبارت بهتر برابری یا نابرابری را بدهد. از دیدگاه 
که رابطه  کاربردی  عملی نیز، تحقق عدالت، در سطح 
ک و احساس عدالت دارد، مبتنی بر  مستقیمی با ادرا
کاهش نابرابری است. نکته دوم آنکه، برابری عالوه بر 
گرفتن در ذیل معنای عدالت  که از قرار  ویژگی ارزشی 
که در  کسب می کند، خود نیز یک ارزش سیاسی است 
ادبیات معاصر سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
گاهِی بین األذهانی در جامعه معاصِر جهانی،  گویا آ
درک مساوات طلبانه از عدالت را برگزیده است. ]8[ 
این درک از عدالت سبب پدید آمدن نهضت هایی 
ــت؛ انقالب های  گون شــده اس گونا در میان جــوامــع 
عدالت محورانه ای که در واقع با منظری مساوات طلبانه 

به دنبال تحقق برابرِی اجتماعی بوده اند. عالوه بر آن 
بسیاری از پژوهش های جامعه شناسانه، موضوع برابری 
که  کرده اند  و نابرابری را جایگزین عدالت و بی عدالتی 
این نیز از جایگاه ویژه برابری در تحقق مفهوم عدالت 

در سطح جامعه شناختی دارد.
 با توجه به این نکات، پرداختن به موضوع برابری به عنوان 
مفهومی مستقل، ضروری است و تأمل در خصوص این 
مفهوم که در حقیقت بخشی از هرمنوتیک عدالت و در 
راستای تفسیر و تبیین نظریه های عدالت است، می تواند 
راهگشای نظریه عدالِت برگزیده باشد. چالش برابری 
اجتماعی به مثابه اصلی ترین شعار سیاسی قرن حاضر 
کنار آزادی و انعکاس این شعار در منشور حقوق بشر  در 
سازمان ملل، نشان از اهمیت این مفهوم دارد. افزون 
بر این، نگرش دینی به این مفهوم ذیل مفاهیم دارای 
ارزشی مانند اخّوت، تشابه در خلق و مساوات ضرورت 
نگرش دینی به این مفهوم را روشن می سازد. می توان دو 
خاستگاه دینی و سیاسی را برای این مفهوم برشمرد 
که الزم است به گونه ای تفصیلی، مفهوم برابری در هر 
دو خاستگاه بررسی شود. بی تردید، مفهوم برابری را با 
که در فلسفه سیاسی غرب مورد پذیرش  همه دامنه ای 
واقع شده است نمی توان به عنوان یک ایــده آل دینی 
پذیرفت؛ از این رو الزم است مفهوم برابری از نگاه دینی 
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گاهِی بین األذهانی در جامعه معاصِر جهانی،  گویا آ
درک مساوات طلبانه از عدالت را برگزیده است.


