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منافع میان افراد، به معنای نفی یا کم اهمیت انگاشتن 
سایر عرصه های خودنمایی »عدالت« نیست؛ در اینجا 
برای پیشبرد بحث، تنها بر حوزه ای از موضوعات متمرکز 
که جامع عرصه های مورد خطاب »عدالت«  می شویم 
نیست اما هرگونه مواجهه یا تصمیمی در این عرصه 
ضرورتًا به صفات عادالنه یا ظالمانه قابل اتصاف است.
داوری و قضاوت نسبت به تعارضات منافع، اجمااًل 
نیازمند »معیاری« است که عدول از آن منجر به ظالمانه 
شدن آن داوری و انطباق یافتن با آن به معنای عادالنه 
بودن آن قضاوت است. به عنوان نمونه، فرض کنید معیار 
عادالنه بودِن بهره مندی افراد از منافع یک رودخانه آن 
که در مسیر رودخانه هستند، با  که »تمام افرادی  باشد 
ی نسبت به آن محق بوده و سایر افراد در  سهمی مساو
گر اهالی شهری که در مجاورت  آن حقی ندارند.« حال ا
رودخانه نیست، مطالبه ایجاد انشعاب در رودخانه برای 
بهره مندی از آب رودخانه را داشته باشند اما مجاوران 
رودخانه با این پیشنهاد مخالف باشند، نوعی تعارض 
گر داور یا  کرده است. ا میان خواسته های ایشان بروز 
که برای حل این اختالف فراخوانده می شود،  قاضی 
گیرد و ایجاد انشعاب  مبتنی بر معیار پیش گفته تصمیم 
ی متصف  کند، داوری و در رودخانه را نادرست اعالم 

به صفت عادالنه خواهد بود.

تعارض منافع و عدالت
هدف اصلی این نوشتار، دقت ورزی حول نسبت »عدالت« 
و »عقل« است. ابتدا باید به اختصار متذکر نکته ای راجع 
به گستره تلقی از عدالت شوم. حوزه هایی که مخاطب 
عدالت قرار می گیرند، بسیار وسیع اند؛ در جایی شیوه 
تقسیم مواهب طبیعی متصف به وصــف عادالنه یا 
ظالمانه می شود؛ از منظر اندیشمندی دیگر، ایجاد تعادل 
و توازن میان قوای درونی انسان، عادل بودن را به ارمغان 
مــی آورد؛ برای فیلسوف دیگری عدالت نه صفت یک 
عمل یا مشخصه یک انسان، بلکه صفت ساختارهای 
اساسی جامعه است. اساسًا بخشی از تکثر و بسامد 
فراوان واژه »عدالت« در معاشرت های روزمره و نیز در آثار 
اندیشمندان، به تعّدد حوزه های فراخواننده »عدالت« 
برمی گردد. آنچه در این نوشته از عدالت مدنظر است، 
ناظر به »داوری« و »قضاوت« میان ادعاهای متعارض افراد 
است. بنابراین و به عنوان مثال، شیوه مواجهه با ادعاهای 
متعارض افراد درباره »مالکیت یک منبع طبیعی چون 
رودخانه« یا »بهره مندی از امکانات آموزش عالی دولتی« 
با وصف عادالنه یا غیرعادالنه صورت می گیرد. در همه 
این موارد، داوری یا قضاوت نسبت به ادعاهای متعارض 
افراد درباره یک موهبت یا فایده صورت می گیرد. پرواضح 
است که محدود کردن حوزه عدالت به عرصه تعارضات 
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برای رفع ابهام و دستیابی به یک پاسخ مشخص به 
گرفته شده اند. کار 

کنیم خواهیم دید این مفاهیم  گر در این مفاهیم دقت  ا
ک یا اصل تلقی می شوند،  که به عنوان یک مال یا اصول 
عماًل خالی از چنان توصیه هایی هستند؛ مشکل اصلی 
کارشناسان  که افراد، متفکران،  این مفاهیم آنجاست 
کارگزاران حکومتی بر حسب تلقیات خویش آن ها را  یا 
کنیم  که تصور  تفسیر می کنند. چندان دشوار نیست 
مبتنی بر اصل »فایده« یا »منفعت همگانی«، افراد 
متفاوت به پاسخ های متفاوتی راجع به »بهره مندی از 
امکانات آموزش عالی دولتی« دست یابند. به دیگر بیان، 
استفاده کنندگان واقعی و بالفعل از این معیارها، آن ها 
را معنی و تفسیر می کنند؛ از نظر یک فرد توجه به منافع 
نسل آتی مهم است و از نظر دیگری خیر. واضح است 
گرفتن یا در  که اختالف نظر در این موارد تنها به در نظر 
نظر نگرفتن برخی پیامدها نیست؛ امکان دارد هر دو فرد 
مؤلفه ای یکسان چون »بهبود وضعیت اشتغال در کشور 
به واسطه تحصیالت دانشگاهی« را در نظر بگیرند، اما 
که یکی از افراد راجع به اهمیت و میزان فایده  ارزشی 
حاصله از این پیامد قائل است، متفاوت با اهمیت و 

میزان فایده مدنظر فرد دیگر باشد.
خالصه آنکه حتی با احاله عدالت به یک معیار یا 
اصل، به پاسخی شسته رفته و واحد نخواهیم رسید. با 
که  این جمع بندی ممکن است این راهکار پیش آید 
اساسًا بر اساس »یک« معیار نمی توان راجع به عادالنه 
کرد؛ باید »مجموعه ای« از  بودن یک انتخاب اظهارنظر 
اصول یا معیارها را در نظر بگیریم؛ به عنوان مثال فرض 
که معیارهای تشخیص  کنید فردی بر این باور باشد 
عمل عادالنه انطباق آن با مجموعه ای از اصول چون 

پیچیدگی بهره گیری از معیارهای عدالت
که عدالت ناظر به موقعیت های تعارض  دانستیم 
گر مواجهه با این  منافع یا خواسته های افراد است و ا
ک هایی  اختالفات یا تعارضات مبتنی بر معیار یا مال
باشد، آن مواجهه عادالنه خواهد بود. یکی از پرسش هایی 
که قدمت آن الاقل به آغاز زندگی انسان در اجتماع 
ک است: بر  برمی گردد، دستیابی به این معیار و مال
ی هــای  کی می توانیم به داور اســاس چه معیار و مال
عادالنه دست  یابیم؟ معیار عادالنه بودن داوری میان 
مطالبه گران بهره مندی از امکانات آموزش عالی دولتی 
که خواهان تخصیص جایگاه های  -از قبیل »افرادی 
آموزش عالی دولتی به روستائیان هستند«، »افرادی 
که خواهان تخصیص جایگاه های مربوطه بر حسب 
که خواهان  یک آزمون ورودی واحد هستند« و »افرادی 
تخصیص جایگاه های موجود بر حسب موقعیت های 

بومی متقاضیان هستند«- چیست؟
که باید در جستجوی »یک«  گفته شود  ممکن است 
ی بر اساس آن صورت  که داور ک یا اصل باشیم  مال
که به طور تاریخی یا شهودی  پذیرد. معیارهای احتمالی 
برای آن ارائه  شده اند، مقوالتی چون »فایده«، »نفع«، 
که در اینجا  »آزادی« یا »برابری« هستند. دقت شود 
یم و قرار است  کردن معیار عدالت را دار قصد واضح 
که این معیار در موقعیت های مختلِف تعارض منافع 
کار بسته شود. در همین جا مشکلی بروز می کند؛ آیا  به 
که در قالب یک مفهوم  ک یا اصل  به راستی »یک« مال
چون »فایده«، »آزادی« یا »برابری« بیان می شود، می تواند 
به تنهایی تعیین کننده عمل عادالنه یا ظالمانه باشد؟ به 
دیگر بیان، خود مفاهیم »فایده« یا »آزادی« به تنهایی بر 
»مالکیت همه افراد هم جوار رودخانه بر منافع رودخانه« 
یا »بهره مندی یکسان افراد کشور از جایگاه های آموزش 
عالی دولتی بر اساس یک آزمون ورودی واحد« اشاره 
که این مفاهیم  ــد؟ به هرحال انتظار بر آن است  دارن

؟ع؟
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که افراد، متفکران،  مشکل اصلی مفاهیم آنجاست 
کارگزاران حکومتی بر حسب تلقیات  کارشناسان یا 

خویش آن ها را تفسیر می کنند.



ک عادالنه بودن یک معیار یا داوری، انطباق آن با  مال
»عقل« است؛ آنچه »عقل« به »وجدانی بودن«، »اخالقی 
بــودن«، »درســت بــودن«، »روا بــودن« یا »بایسته بودن« 
ی بــرای عادالنه بــودن تلقی  آن حکم می کند، معیار
گوهری  که عقل، قوه یا  می شود. بر همین اساس است 
که توانایی درک خــوب از بــد، عــدل از  تلقی می شود 
ظلم، روا از ناروا یا حق از باطل را داراســت. بر اساس 
که برخی اعالم داشته اند: »وقتی  یکرد است  همین رو
کتاب ]یعنی قرآن[ می گوید خدا به عدالت دعوت  این 
که به هر  می کند، منظور آن معنی ای از عدالت است 
دلیل یا به هر علت، در طول روند اجتماعی و سیاسی 
گرفته و با زندگی  مردم، مفهومی اخالقی از آن شکل 
ایشان درآمیخته، مردم آن را دوست می دارند و آنچه را 
با این درک از عدالت همخوانی ندارد، ظلم می نامند 

و آن را طرد می کنند. ]1[«
کمی از حجاب های موجود بر چنان بیان هایی  بیاییم 
کنیم و ببینیم وقتی که عوام یا  در باب عقل پرده برداری 
خواص از تأیید یک معیار توسط عقل سخن می گویند، 
دقیقًا مرادشان چیست؟ آیا منظورشان معیاری است 
کره  که بر  کنونی و آینده  گذشته،  که همه انسان های 
زمین بوده، هستند و خواهند بود آن را به عنوان معیار 
که  قضاوت عادالنه قبول دارنــد؟ آیا منظور آن است 
هر آنچه مورد پذیرش انسان های در قید حیات و نه 
ی یا  انسان های پیشین باشد، به عنوان معیار داور
گر اکثریت مردم  قضاوت عادالنه در نظر گرفته می شود؟ ا
یک شهر به معیار »الف« در داوری ها معتقد باشند اما 
مردم شهر مجاور، معیار »ب« را پذیرفته باشند، معیار 
عقالنی و بالّتَبع داوری عادالنه برای مردم آن دو شهر 

متفاوت خواهد بود؟
بیاییم بــه نــحــوی دیــگــر در توضیحات فــوق دقیق تر 
کثریت افراد  که به خوبی از ا شویم؛ یک انسان معمولی 
کات یا  جامعه نمایندگی می کند را در نظر بگیریم؛ ادرا

کثر منافع« و »حفظ برابری«  »حفظ آزادی«، »ایجاد حدا
که در اینجا باید از این فرد پرسید آن  است. پرسشی 
یفی از این مفاهیم مدنظر  که به راستی چه تعار است 
است؟ رابطه این اصول با یکدیگر چیست؟ آیا اساسًا 
این اصول قابل جمع زدن با یکدیگر هستند؟ با چه 
سنجه ای؟ با چه نسبتی می توان از میزان یکی کاست 
کدام اصل بر دیگری اولویت دارد؟  و به دیگری افزود؟ 
کمتر از حالتی  که دشواری مسئله در اینجا  می بینیم 

که معیار عدالت »یک« اصل یا قاعده بود، نیست.
که از مجموعه مطالب فوق می توان  اجمااًل نتیجه ای 
کــه تمسک بــه »یــک« یــا »چند«  درک نمود آن اســت 
اصل به عنوان معیاِر اقدام یا انتخاب عادالنه آن چنان 
کاربردپذیری چنین »معیار«  که امیدی به  دشوار است 

یا »معیارهایی« وجود ندارد.

عقالنی بودن معیار یا معیارها
ی دستیابی بــه معیارهای انتخاب  کــه دشـــوار حــال 
عــادالنــه- به نحوی که ایــن معیارها در عرصه واقعی 
کنند- آشکار است،  پاسخ های منحصربه فردی ارائه 
کنیم. به  کمی به عامل شناسایی این معیارها تمرکز 
که می توان بر دشواری های  کنیم  گر فرض  دیگر بیان، ا
مربوط به بهره گیری از معیار یا معیارهای عدالت فائق 
آییم، چه منبع یا قوه ای تعیین کننده یا تشخیص دهنده 

ک های داورِی عادالنه است؟ مال
که چه در لفافه و چه  یکی از مشهورترین پاسخ هایی 
ــواص، متعلمین یا  ی از عــوام یا خ آشــکــارا، از بسیار
کارگزاران حکومتی راجع  اندیشمندان، شهروندان یا 
که  به معیار عادالنه بودن شنیده می شود، آن است 
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تمسک به »یک« یا »چند« اصل به عنوان معیاِر 
که  اقدام یا انتخاب عادالنه آن چنان دشوار است 
کاربردپذیری چنین »معیار« یا »معیارهایی«  امیدی به 

وجود ندارد.



ناسازگاری درک انسان از عمل عادالنه
که بروز چنین  کنیم، درمی یابیم  کمی بیشتر تأمل  گر  ا
کــات عقلی یا  کــات حسی، ادرا تناقض هایی در ادرا
تحلیل های ذهنِی »یک انسان معمولی و نماینده« امر 
اعجاب انگیزی نیست. فارغ از علت یا دلیل بروز این 
کی یا رفتاری، آنچه در اینجا برایمان مهم  تناقضات ادرا
است، به رسمیت شناختن »وجود« این تناقضات در 
رفتار »یک انسان معمولی و نماینده« است. پذیرش 
کی و تحلیلی انسان،  چنین مشخصه ای برای قوه ادرا
که از قوای  پیامدهای مهمی با خود به همراه دارد؛ هر جا 
که راجع به  کی یا تحلیلی انسان خواسته می شود  ادرا
امر مهمی نظر دهد یا در موقعیت داوری و قضاوت قرار 
کی« موجب دشواری موضوع  گیرد، بروز »تورش های ادرا
کید می شود هرچند هم تالش  می شود. در اینجا باز تأ
کنیم بر مقوالتی چون »ُعــرف«، »ُعــرف زمانه«، »عقل 
زمانه«، »بنای عقال«، »تجربه بشری«، »تجربه جهانی«، 
یم و رأی آن ها را اخالقی،  »درک زمانه« و ...دست بگذار
کنیم، بــاز باید  درســت، روا، بایسته یا عادالنه تلقی 
کی و تحلیلی  که همه این ها پایه در قوای ادرا بپذیریم 
»انسان معمولی و نماینده« دارد و این انسان نیز دارای 

کی است. تورش ادرا

انتخاب های این انساِن »معمولی و نماینده«، معّرف 
گرفته و بیان شده در  کات یا انتخاب های صورت  ادرا
قالب هایی چون »ُعرف«، »ُعرف زمانه«، »عقل زمانه«، 
»بنای عقال« و ... است. مواجهه این »انساِن معمولی 
و نماینده« را در موقعیت های زیر در نظر بگیرید ]2[؛ 
این فرد در مسیرش برای ارائه یک سخنرانی در دانشگاه 
که در برکه کم عمقی افتاده و در  کودکی می شود  متوجه 
کودک را از  گر او به آب بزند و  حال جان دادن است. ا
کاماًل  که لباسش  آبگیر بیرون بکشد به معنای آن است 
گل آلود شده، عماًل سخنرانی اش لغو و هزینه ای نیز بابت 
گر هم  کفش متحمل خواهد شد؛ ا کردن لباس و  تمیز 
کند، سخنرانی در وقت مقرر برگزار  کودک عبور  کنار  از 
کودک نیز جان خود را از دست می دهد.  شده و البته 
کنش به این موقعیت، تقریبًا قضاوت شهودی  در وا
که نجات  این انسان معمولی و نماینده آن خواهد بود 
جان کودک، عملی درست است و به آن اقدام می ورزد؛ 
گر به کودک توجهی نمی نمود و سخنرانی خویش  البته ا
را ارائه می کرد، انتخابی نفرت انگیز و سزاوار سرزنش 
بود. حال موقعیت دوم را در نظر بگیرید؛ این »انسان 
معمولی و نماینده«، در صندوق پستی  اش نامه ای از 
یونیسف مشاهده می کند. پس از مطالعه آن به درستی 
گر چکی به مبلغ 100 دالر در جواب  که ا باور می کند 
تقاضای مندرج در نامه ارسال نکند، 30 کودک به زودی 
خواهند مرد؛ اما این »انسان معمولی و نماینده«، نامه 
کودکان مزبور  مزبور را در سطل زباله انداخته و زندگی 
نیز به خطر خواهد افتاد. درک این »انسان معمولی و 
که  نماینده« نسبت به ایــن عکس العمل، آن اســت 
تصمیمش اشتباه نبوده است. با کمی تأمل درخواهیم 
که مواجهه های مشاهده شده در آن دو موقعیت  یافت 
گر  فرضی، عکس العمل هایی متناقض با یکدیگرند. ا
»عقل عقال« یا »درک یک انسان معمولی و نماینده« در 
موقعیت نخست حکم به لزوم کمک به کودک می کند، 
کودکان  چرا در موقعیت دوم نیز دست به نجات جان 
کرد. نمی زند؟ در ادامه به این ناسازگاری توجه خواهیم 
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خدایاِن رهزن بسی بینی اینجا 
کن ]3[ جدا زین خدایان خدایی طلب 
کــه چــه پایگاهی  ممکن اســت ایــن ســؤال پیش آیــد 
می تواند در مواجهه با موقعیت های داوری یا انتخاب، 
گیرد؟ پاسخ یک مسلمان به  محل رجــوع عقل قــرار 
که »َو َما َكاَن  این پرسش، مراجعه به دین است. چرا
وَن 

ُ
ْن َیک

َ
ْمــًرا أ

َ
ُه أ

ُ
ُه َو َرُسول ا ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضی الّلَ

َ
ِلُمْؤِمٍن َو ل

ُه َفَقْد َضّلَ 
َ
َه َو َرُسول ْمِرِهْم َو َمْن َیْعِص الّلَ

َ
ِخَيَرُة ِمْن أ

ْ
ُهُم ال

َ
ل

ا ُمِبيًنا )احزاب، 36(: هیچ مرد و زن باایمانی حق 
ً
ال

َ
َضل

ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را الزم بدانند 
اختیاری از خود )در برابر فرمان خدا( داشته باشد، و هر 
کس نافرمانی خدا و رسولش را کند به گمراهی آشکاری 
ِطیُعوا 

َ
َه َوأ ِطیُعوا الّلَ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ

َّ
َها ال ّیُ

َ
گرفتارشده است.«، »َیا أ

ی 
َ
وُه ِإل ْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم فِی َشْیٍء َفُرّدُ

ُ
ْمِر ِمْنک

َ
أ

ْ
ولِی ال

ُ
 َوأ

َ
ُسول الّرَ

آِخِر َذِلَک 
ْ
َیْوِم ال

ْ
ِه َوال ُسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّلَ ِه َوالّرَ الّلَ

که ایمان  کسانی  ا )نساء، 59(: ای 
ً
ِویل

ْ
ْحَسُن َتأ

َ
َخْيٌر َوأ

کنید پیامبر  کنید خدا را و اطاعت  آورده اید! اطاعت 
کردید آن  خدا و صاحبان امر را، و هرگاه در چیزی نزاع 
گر ایمان به خدا و روز  را به خدا و پیامبر ارجاع دهید ا
ید، این برای شما بهتر و عاقبت و پایانش  رستاخیز دار
ُموَک  ِ

ّ
ا ُیْؤِمُنوَن َحتَّی ُیَحک

َ
َک ل ا َوَرّبِ

َ
نیکوتر است.« یا »َفل

ا َقَضْيَت  ْنُفِسِهْم َحَرًجا ِمّمَ
َ
ا َیِجُدوا فِی أ

َ
ِفیَما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثّمَ ل

که  ُموا َتْسِلیًما )نساء: 65(: به پروردگارت سوگند  ِ
ّ
َوُیَسل

آن ها مؤمن نخواهند بود، مگر اینکه تو را در اختالفات 
خود به داوری طلبند؛ و سپس در دل خود از داوری تو 

کاماًل تسلیم باشند.« احساس ناراحتی نکنند، و 

چاره  ی آوارگی عقل
اگر بپذیریم که یک انسان نوعی، یا همان »انسان معمولی و 
نماینده«، در ادراکات و تحلیل های عقلی، گزینش هایی 
گر تکثر آراء و نظرات در  ناسازگار صورت می دهد و نیز ا
یخ بشری را مورد نظر  باب معیار داوری عادالنه در تار
که عقل انسان در این  قرار دهیم، به این ایده می رسیم 
وادی با عدِم ثباِت گریز ناپذیری مواجه است. این میزان 
از پاشیدگی و آشفتگی در باب شیوه داوری یا قضاوت، 
معنایی جز آوارگی عقل انسان معمولی و نماینده، ندارد. 
در این دریای مّواجی که عقل »انسان معمولی و نماینده« 

با آن مواجه است، در نهایت چه باید کرد؟
گر بخواهیم از پاسخ انتهایی در همین جا پرده برداری  ا
کنیم، باید بگوییم مشکل عقل »انسان معمولی و نماینده« 
به خودش برمی گردد؛ عقل انسان معمولی و نماینده 
نمی تواند ابزاری برای رفع مشکالت خویشتن خویش 
کــات و  باشد. به واسطه ماهیت تــورش دار و متغیر ادرا
تحلیل هایش، انتظار رفع مشکل از عامِل مشکل موجه 
نمی نمایاند. احتمااًل تنها راهی که پیش روی عقل انسان 
معمولی و نماینده باقی می ماند، افزون بر به رسمیت 
کی و تحلیلی خود، »تالش  شناختن دشواری های ادرا
برای تمسک به پایگاهی غیر از خویشتن خویش« است:

کن برون از جهان تکیه جایی طلب 
کن َورای خرد پیشوایی طلب 

گیتی رقم زن قلم برکش و بر دو 
کن قدم در نه و رهنمایی طلب 
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مشکل عقل »انسان معمولی و نماینده« به خودش 
برمی گردد؛ عقل انسان معمولی و نماینده نمی تواند 
ابزاری برای رفع مشکالت خویشتن خویش باشد.



قرآن و روایات با تشریح مفهوم عدالت و ارائه یک معیار 
ساده و مشخص مواجه نیستیم، بلکه برآیند نهایی توجه 
به همه معیارها و پیامدها، همان حکم نهایِی ارائه شده 

توسط دین است.
)پرسش 3( آیا چنین تحلیلی به معنای کاستن از منزلت 
عقل در منظومه عقاید اسالمی یا شیعه نیست؟ )پاسخ 
3( پیش از اعالم موضع این نوشتار راجع به این پرسش، 
دو نکته مهم و البته سرنوشت ساز را متذکر شده و از آن 
یم. اواًل برای پاسخ به چنین پرسشی باید دقت  می گذر
بیشتری نسبت به معنای »عقل« و نیز واژه های همسایه 
در قرآن و روایــات مبذول داشــت؛ چه بسا یک واژه در 
معانی مختلف یا ناظر به سطوح مختلف مورداستفاده 
گیرد. اساسًا »واژه« یا »مفهوم« مقوله پیچیده ای  قرار 
است؛ همچون بسیاری موجودات، واژگان و مفاهیم 
یخ«، »تحول یا تطور« و »منظومه ای از روابط در  از »تار
که از  سطوح مختلف« بــرخــوردارنــد. ثانیًا همان طور 
توضیحات مندرج در این نوشتار برمی آید، هنگامی که 
صحبت از عقل به میان آمــد، به عقلی چون »عقل 
کامل« یا »عقل  کامل«، »عقل انسان  محض«، »عقل 
بدون غرض و مرض« اشاره نشد؛ به »عقِل در دسترس 
که  و موجود« میان انسان ها اشاره شد. پرواضح است 
سیر تبیین شده در این نوشته، در مخالفت با وجود 
کامل، خالص، متعالی و مثالی در آسمان ها یا  عقلی 
هر جای دیگر نیست؛ چه چنین عقل محضی وجود 
داشته باشد و چه نباشد، موضوع ما، عقل یا عقول 

موجود و در دسترس است. ]4[
گذر از این دو نکته مهم، به پاسخ اجمالِی پرسش  با 
یم؛ جستجو برای مبنایی جز عقِل  پیش گفته می پرداز
انساِن معمولی و نماینده، به معنای احترام به دستاورد 

تکمله
تا بدینجا، سیر مطالِب مدنظر به نتیجه مطلوب نگارنده 
دست یافته اما با توجه به تواتر و غلظت برخی مشهورات، 
که  ی پاسخ داد  باید به پرسش های احتمالی بسیار
گر قرار است  برخی از آن ها در ادامه می آید: )پرسش 1( ا
که دین پایگاهی برای تنظیم درک ما از چیستی عمل 
عادالنه قرار گیرد، باید معیارهای مربوطه را به طور شفاف 
که کمابیش همان  ارائه داده باشد. این در حالی است 
ی های قابل مشاهده در عقل  اختالفات یا ناسازگار

انسانی، در تفسیر منابع دینی نیز وجود دارد.
)پاسخ 1( اساسًا اجتهاد و استنباِط اعمال روا یا ناروا 
که توسط »انسان« صورت  از منابع دینی، عملی است 
می گیرد. تفاوت مبنایی »اجتهاد انسان متکی بر دین« با 
»اجتهاد انسان متکی بر عقل خویش«، در مقوله حجیت 
یت است. اواًل عرصه مجادالت و مباحثات  و معذور
محققان دینی، منابع دینی است و نه نظریات برگرفته 
از عقل منقطع از وحی. ازایــن رو موضوعات، روش ها 
و استدالل های مورداستفاده این دو دسته با یکدیگر 
متفاوت است. ثانیًا در عمل بر اساس اجتهاد در منابع 
دینی، به شرط تالش در حد بضاعت، معذور بوده و 
اساسًا مقصد مطلوب حاصل خواهد آمد. این در حالی 
که مبنایی برای درستی، اخالقی یا عادالنه بودن  است 

از مجاهدت های صرفًا عقلی حاصل نخواهد آمد.
)پرسش 2( اینکه در قرآن یا احادیث، عدالت تعریف 
گر بپذیریم که الاقل  گویای چیست؟ )پاسخ 2( ا نشده، 
یکی از موقعیت های فراخواننده ی عدالت، موقعیت های 
ی از  تعارض منافع است، الاقل در این حــوزه، بسیار
احکام مندرج در قرآن و روایات، اتفاقًا بیان عمل درست 
و عادالنه در آن موقعیت هاست؛ شیوه درست تسهیم 
ماترک فرد فوت شده، قواعد مربوط به حقوق و تکالیف 
در خانواده، شیوه مدیریت و تقسیم زکات یا انفال و ... 
دقیقًا تبیین مواجهه عادالنه با موقعیت های تعارض 
گویای چیستی  منافع است؛ بنابراین همه این احکام 
عمل عادالنه است. با توجه به پیچیدگی عدالت، در 
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با توجه به پیچیدگی عدالت، در قرآن و روایات 
با تشریح مفهوم عدالت و ارائه یک معیار ساده و 
مشخص مواجه نیستیم، بلکه برآیند نهایی توجه به 
همه معیارها و پیامدها، همان حکم نهایِی ارائه شده 

توسط دین است.



کی در عقل،  عقل است؛ پذیرش وجود تورش های ادرا
خود دستاورد عقل است؛ روایت زیر به خوبی پاسخی 
بِی 

َ
برای پرسش هایی ازاین دست فراهم می آورد: »َعْن أ

َها َو 
َ
ُمــوِر َو َمْبَدأ

ُ
أ

ْ
 ال

َ
ل ّوَ

َ
ِه؟ع؟ فِی َحِدیٍث َطِویٍل  ِإّنَ أ َعْبِد الّلَ

ِذی 
َّ
َعْقُل ال

ْ
ا ِبِه ال

َّ
ا ُیْنَتَفُع ِبَشْی ٍء ِإل

َ
ِتی ل

َّ
َتَها َو ِعَماَرَتَها ال ُقّوَ

َتِفى  
ْ

ُه َفَهْل َیک
َ
ُهْم ... ِقیَل ل

َ
 ل

ً
ِقِه َو ُنورا

ْ
ُه ِزیَنًة ِلَخل ُه الّلَ

َ
َجَعل

ِذی 
َّ
ِة َعْقِلِه ال

َ
ال

َ
َعاِقَل ِلَدل

ْ
 ِإّنَ ال

َ
َعْقِل  ُدوَن َغْيِرِه َقال

ْ
ِعَباُد ِبال

ْ
ال

َحّقُ َو 
ْ
َه ُهَو ال ّنَ الّلَ

َ
ُه ِقَواَمُه َو ِزیَنَتُه َو ِهَداَیَتُه َعِلَم أ ُه الّلَ

َ
َجَعل

ّنَ 
َ
ُه َكَراِهَیًة َو أ

َ
ّنَ ل

َ
ًة َو أ ّنَ ِلَخاِلِقِه َمَحّبَ

َ
ُه َو َعِلَم أ ُه ُهَو َرّبُ

َ
ّن

َ
أ

ی َذِلَک  
َ
ُه َعل

ُّ
ُه َیُدل

َ
ْم َیِجْد َعْقل

َ
ُه َمْعِصَیًة َفل

َ
ّنَ ل

َ
ُه َطاَعًة َو أ

َ
ل

ا َیْنَتِفُع 
َ
ُه ل

َ
ّن

َ
ِبِه َو أ

َ
ِم َو َطل

ْ
ِعل

ْ
ا ِبال

َّ
ْیِه ِإل

َ
ا ُیوَصُل ِإل

َ
ُه ل

َ
ّن

َ
َو َعِلَم أ

ُب 
َ
َعاِقِل َطل

ْ
ی ال

َ
ِمِه َفَوَجَب َعل

ْ
ْم ُیِصْب َذِلَک ِبِعل

َ
ِبَعْقِلِه ِإْن ل

ا ِبِه ]5[: ... حضرت 
َّ
ُه ِإل

َ
ا ِقَواَم ل

َ
ِذی ل

َّ
َدِب ال

َ
أ

ْ
ِم َو ال

ْ
ِعل

ْ
ال

امام صادق؟ع؟ در حدیثی طوالنی فرمودند: آغاز و مبدأ 
که بهره مندی از آن چیز وابسته  و قّوت و آبادی هرچیز 
ینت و نور  که خداوند آن را ز به آن است عقل است 
آفریدگان خود ساخته است. ... عرض شد: پس آیا 
بندگان می توانند تنها به عقل بسنده کنند؟ فرمود: عاقل 
که خداوند آن را مایه استواری و  به راهنمایی عقل خود 
که خداوند حق  ینت و هدایت او ساخته پی می برد  ز
ی و عقلش را چنان نمی یابد  است و اوست پروردگار و
که  کند و پی می برد  که بتواند او را به آن موارد رهنمایی 
دستیابی به این امور جز با علم و طلب آن میسر نیست 
گر از راه علم به آن ها نرسد نمی تواند تنها از عقلش  و ا
بهره مند باشد، پس بر عاقل واجب است که طلب علم 

که او را استواری جز به آن نیست.« کند  و ادب 

جمع بندی
)1( یکی از موقعیت های فــراخــوانــنــده ی عــدالــت، 
موقعیت های بروز اختالف میان افراد و تعارض منافع 
است. در چنین وضعیتی، مواجهه عادالنه به معنای 
داوری یا قضاوت نسبت به این اختالفات و تعارضات 

است.

ی عادالنه، معیاِر  )2( یکی از مسائل اصلی در داور
گر در جستجوی یک  مورداستفاده در قضاوت است. ا
ک یا معیار برای داوری عادالنه باشیم، طبیعی خواهد  مال
کاربرد، تفسیربردار است؛  که آن معیار در عرصه  بود 
که واقعًا از این معیارها استفاده  به دیگر بیان افرادی 
گر هم معتقد  می کنند، خود بدان معنا می بخشند. ا
به بهره مندی از چند معیار به نحو همزمان باشیم، با 
مشکالت بیشتری مواجهیم؛ این معیارها را با چه نسبتی 
کنار یکدیگر قرار دهیم تا انتخاب یا داوری عادالنه  در 
کاربندی معیار  را تشخیص دهیم؟ نتیجه آنکه به 
ی  یا مجموعه معیارها بسیار دشوار و تشخیص داور

عادالنه بر آن اساس بسیار پیچیده است.
گر بنا بر فرض محال، بتوانیم بر مصائِب به کارگیری  )3( ا
معیار یا معیارهای عدالت فائق آییم، باید در پی جاعل 
یا شناسای آن معیارها باشیم. عمومًا نیز قوه جاعل یا 

شناسای آن معیارها، »عقل« عنوان می شود.
ی، در  کــی و )4( عقل انسان همچون سایر قــوای ادرا
ی  کار بوده و خروجی های تورش دار مقام اثبات خطا

عرضه می کند.
)5( راهکار آوارگی عقل انسانی، بیرون آیی از خویشتن 
خویش و تکیه بر منبع یا قوه ای فراتر از انسان است. 
اساسًا اوامر و نواهی دینی قرار است انسان را از تحیر و 
عقل را از آوارگی خارج سازد؛ هرچند این تحیر همواره 

به نوعی، همراه آدمی است.
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