
ابراهیم راستیان
پژوهشگر هسته تعلیم و تربیت مرکز رشد

دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان

گرفتاِر مرتبه حیوانی عدل
عدالت حیوانی نقطه شــروع عدالت خواهی است و نه 

نقطه اوج آن.

 »آنچه در مورد تعلیم  و  تربیت می خواهیم عرض بکنیم این 
است که جهت گیری تعلیم و تربیت کشور باید به سمت 
ی از عدالت باشد؛ یعنی آموزش وپرورش ما،  برخوردار
کند، عدالت خواه  تعلیم و تربیِت ما عدالت پرور تربیت 
کند؛ چون عدالت، آن  کند، عدالت ساز تربیت  تربیت 
یِخ بشر تا امروز، همواره  که از اّوِل تار ارزش واالیی است 
مورد نظر آحاد بشر بوده است. ارزش ها به مرورزمان و 
ــا[ بعضی  به تحول  نسل ها تغییر پیدا می کنند، ]اّم
ــا از اّول تا آخــر ثابت اند؛ از جمله، ارزش  از ارزش ه
که معتقد  کنید؛ ادیانی  عدالت است. شما مالحظه 
یت اند -که تقریبًا همه  ادیان الهی معتقد به  به مهدو
که منجی بیاید، دنیا  یت اند-  این ها معتقدند  مهدو
کند، ]بلکه[  کند؛ نگفتند ُپر از دین  را ُپر از عدل و داد 
کند؛ این اهمیت عدل و داد را نشان  ُپر از عدل و داد 
می دهد. البته عدالت هم جز در سایه  دین حاصل 
نخواهد شد؛ این به جای خود محفوظ، اما مسئله  
عدل و داد خیلی مهم است. آموزش وپرورش ما باید 

ی داشته باشد.« جهت گیرِی این جور

1- فطری بودن عدالت
سخنان فوق قسمتی از بیانات مقام معظم رهبری در 
جمع مسئولین، اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 
در اوایل سال 1397 است. در این قسمت از بیانات 
کید بر این است که جهت گیری تعلیم و تربیت  رهبری، تأ
کشور باید به سمت برخورداری از عدالت باشد؛ عدالتی 
که فراتر از دین، قابل قبول برای تمام مکاتب و مذاهب 
است. در واقع، ایشان در این سخنان به ُبعد فطری بودن 
عدالت و به تعبیر دقیق تر به ُبعد عقلی بودن حسن و قبح 
عدالت اشاره می کند و به همین جهت نیازی نیست که 
حتمًا انسان دین اسالم را بپذیرد تا بتواند عدالت خواه 
باشد و به دنبال اقامه عدل برود. البته تمام امور فطری 
از جمله عدالت همان حقائق دینی هستند؛ و درست 
که  فهم برخی از مفاهیم دینی نیازمند مقدماتی  است 
هستند اما سطحی از عدالت، بدون مقدمات دینی 
برای همه انسان ها قابل فهم است. به همین جهت 
کرده  که حقائق دینی را درک  کسانی  تمام معلمان چه 
باشند یا درک نکرده باشند و چه کسانی که دین را قبول 
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داشته باشند یا قبول نداشته باشند، می توانند عدالت را 
کنند و عدالت خواه و عدالت پرور باشند و همین  درک 
روحیه عدالت خواهی می تواند دریچه خوبی برای ورود به 
حقائق دینی محسوب شود. بر این اساس همه معلمان 
کنند اما باید  می توانند مفهوم عدالت را به خوبی درک 
گر  که خود عدالت دارای سطوحی است و ا کنیم  توجه 
کنیم، از بسیاری  عدالت را محدود به مراتب مادون آن 
از حقائق دینی محروم می شویم. طبیعتًا معلمی هم که 
صرفًا مراتب مادون عدالت را درک می کند، به همان 
اندازه عدالت خواه و عدالت پرور خواهد بود. سطوح 
پایین عدالت در راستای نیازهای حیوانی انسان است 
و سطوح باالی عدالت، ذیل توحید و نیازهای الهی 
انسان قابل فهم است و طبیعتًا چنین عدالتی صرفًا به 
مسئله عدالت اجتماعی ختم نمی شود بلکه عدالت 
که هم مسیر  در این معنا یک حقیقت عرفانی است 
راه انسان را روشن می کند و هم غایت خلقت انسانی 
محسوب می شود. به طور خالصه همه معلمان اجمااًل 
حقیقت عدالت را درک می کنند اما عدالت مراتبی دارد 
که مراتب عالی عدالت فهم نشود، عدالتی  و تا زمانی 
که در جامعه خواسته می شود، عدالتی حیوانی خواهد 

بود. در ادامه مراتب عدالت تبیین می شود.

2- عدالت حیوانی
که محور  عدالت حیوانی در جوامعی شکل می گیرد 
تعامالت انسان ها با یکدیگر رفع نیازهای حیوانی آن ها 
باشد و طبیعتًا هدف شکل گیری چنین اجتماعاتی جز 
کام گیری های حیوانی نیست. پرواضح است الزمه دنبال 
که انسان ها صرفًا پیرو چیزى  کردن این هدف آن است 

که اقتضای نشئه حیوانیت آن هاست و تنها در  باشند 
که مخالف با غرض  مواردی از عقل استفاده می کنند 
و هدف حیوانی آن ها نباشد. به همین جهت تبعیت 
ک عدالت حیوانی  کثریت افراد تنها مال از هوا و هوس ا
است و تنها اجرای قوانین مربوط به اعمال، مصداق 
گر در چنین جامعه ای خالف  اقامه عدالت است و ا
اعتقادات و اخالق عمل شود، ظلم و بی عدالتی تلقی 
نمی شود و هیچ کسی مؤاخذه نمی شود مگر در مواردی 
که آزادی انسان مخالف آزادی دیگران یا مخالف قانون 
عملی آن جامعه باشد؛ در این صورت فقط از آن آزادی 
خاص جلوگیری می شود. بر اساس عدالت حیوانی، 
که موجب محدودیت  رفع نیازها به شرطی جایز است 
که در غیر این صورت  نیازهای طرف مقابل نشود، چرا
اســاس تعامالت اجتماعی زیر ســؤال مــی رود. عالمه 

طباطبایی در این زمینه چنین می نویسد:
که مردم در چنین جامعه اى  »الزمه این آزادى این است 
به آنچه موافق طبعشان باشد عادت کنند، نظیر شهوات 
رذیله و خشم های غیرمجاز و نتیجه این اعتیاد هم این 
کم کم هر یک از خوب و بد جاى خود را به  که  است 
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بر اساس عدالت حیوانی، رفع نیازها به شرطی جایز 
که موجب محدودیت نیازهای طرف مقابل  است 
نشود، چراکه در غیر این صورت اساس تعامالت 

اجتماعی زیر سؤال می رود.



دیگرى بدهد. یعنی بسیارى از بدی ها که دین خدا آن را 
زشت می داند در نظر مردم خوب و بسیارى از خوبی های 
گرفتن  واقعی در نظر آنان زشت شود و مردم در به بازى 
گر  فضائل اخالقی و معارف عالی عقیدتی آزاد باشند و ا
کند در پاسخ، آزادى قانونی را  کسی به ایشان اعتراض 
که تحولی  به رخ بکشند. الزمه سخن مذکور این است 
در طرز فکر نیز پیدا شود یعنی فکر هم از مجراى عقلی 
خارج شده و در مجراى احساس و عاطفه بیفتد و در 
که از نظر عقل فسق و فجور  کارهایی  نتیجه بسیارى از 
است، از نظر میل ها و احساسات، تقوا و جوانمردى و 
خوش اخالقی و خوش رویی شمرده شود، نظیر بسیارى 
پا و بین مردان و زنان آنجا  که بین جوانان ارو از روابطی 
که زنان شوهردار با مردان اجنبی، و دختران  برقرار است 
کره با جوانان، و زنان بی شوهر با سگ ها، و مردان با اوالد  با
پا با محارم  که مردان ارو خویش و اقوامشان و نیز روابطی 
خود یعنی خواهر و مادر دارند و نیز نظیر صحنه هایی که 
اروپائیان در شب نشینی ها و مجالس رقص برپا می کنند، 
که زبان هر انسان مؤدب به آداب دینی،  و فجایع دیگرى 

از ذکر آن شرم می دارد«. ]1[

3- عدالت انسانی
همان طور که انسان رشد می کند و در فرایند تکاملی خود 
متوجه نیازهای فطری خود می شود، جامعه هم به تدریج 
رشد می کند و متوجه نیازهای حقیقی خود می شود و 
که دین توانایی پاسخ به نیازهای حقیقی  همان طور 
انسان را دارد، توانایی پاسخ به نیازهای اجتماعی را هم 
داراست. به بیان دیگر، جامعه انسانی از نخستین روز 
که دیگر  کامل پدیدار نگشته  پیدایش، به صورت تام و 
قابل رشد و نمو نباشد. جامعه انسانی مانند سایر امور 
روحی و ادراکی انسان ها، پیوسته همراه با کماالت مادى 
کمال می رود. در حقیقت نباید  و معنوى او، به سوی 
که ما خاصیت اجتماعی بودن انسان را  انتظار داشت 
کنیم و بگوییم این  از بین همه خواص انسانی او جدا 
کامل ترین صورت پیدا  خاصیت در آغاز پیدایش به 
شده است، بلکه اجتماع مثل همه ویژگی هاى دیگر 
ى »علم« و »اراده« دارند،  که ارتباط با دو نیرو انسانی 

کمال می رسند. یج در انسان به حد  به تدر
که عدالت اجتماعی در  بر همین اساس طبیعی است 
ابتدای جوامع به صورت حداقلی و در حد اقامه عدالت 
حیوانی باشد و لذا در مقام آموزش هیچ اشکالی ندارد 
کنند ولی باید  که معلمان از عدالت حیوانی شــروع 
به تدریج مسیر آموزش عدالت به این سمت حرکت کند 
که عدالت انسانی فهم شود و انسان ها به دنبال اقامه 
عدالت انسانی باشند، در غیر این صورت جامعه در 
حد عدالت حیوانی متوقف می شود و نمی تواند به سوی 
کند. بر اساس عدالت انسانی،  رشد و تعالی حرکت 
گرایش ها  که منافی  آزادی انسان تا جایی جایز است 
و نیازهای فطری انسان نباشد. توضیح مطلب این که 
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بر اساس عدالت انسانی، آزادی انسان تا جایی 
گرایش ها و نیازهای فطری  که منافی  جایز است 

انسان نباشد.



که موهبتی طبیعی و در حدود هدایت  آزادی انسان 
که ساختمان  طبیعت است، بسته به تجهیزاتی است 
نوعی انسان داراســـت. از طــرف دیگر ایــن تجهیزات 
طبیعی ذیل احکام فطری انسان قرار دارد و احکام فطری 
که محدوده این هدایت طبیعی انسان را  انسان است 
مشخص می کند و لذا آزادی انسان تا جایی جایز است 
که فطرت انسان اجازه می دهد و این معنای متعالی 
اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم در جامعه انسانی 
که در ادامه  است. برای فهم بهتر این موضوع به مثالی 
کنید. در تعامالت اجتماعی مبتنی بر  می آید دقت 
عدالت حیوانی، محدودیت رفع نیازهای انسان تا جایی 
که منجر به محدودیت نیازهای دیگران نشود؛ مثاًل  بود 
شخصی می خواهد با هزاران نفر رابطه جنسی برقرار کند 
گر آن ها رفع نیاز این فرد را باعث محدودیت نیازهای  و ا
خود نبینند، نه تنها چنین عملی قبیح نیست بلکه 
مصداق بارز عدالت اجتماعی است اما در تعامالت 
اجتماعی مبتنی بر نیازهای انسانی باید دید که آیا عالوه 
بر محدودیت در ایجاد رفع نیازهای دیگران، موجب 
محدودیت در رفع نیازهای فطری خود می شود یا خیر. 
بر این اساس شرع مقدس هیچ گاه رفع نیاز جنسی غیر 
از ازدواج را جایز نمی داند. عالمه طباطبایی در این 

زمینه چنین می نویسد:
»آزادى انسان که موهبتی طبیعی است در حدود هدایت 
طبیعت می باشد و البته  هدایت طبیعت بسته به تجهیزاتی 
که ساختمان نوعی داراى آن ها می باشد و از این  است 
که با  کارهایی  ى هدایت طبیعت »احکام فطرى« به  رو
اشکال و ترکیبات جهازات بدنی وفق می دهد محدود 
خواهد بود؛ مثاًل از این راه ما هیچ گاه تمایل جنسی را 
که از غیر طریق زناشویی انجام می گیرد تجویز نخواهیم 
کی نوزادان و الغاء نسبت و  نمود ]یا[ مثاًل تربیت اشترا

کرد، زیرا  وراثت و ابطال نژاد و ... را تحسین نخواهیم 
ساختمان مربوط به ازدواج و تربیت با این قضایا وفق 

نمی دهد.« ]2[
که عدالت حیوانی با مذاق بشر  کرد  البته باید توجه 
سازگارتر از عدالت انسانی است چراکه منشأ شکل گیری 
جوامع حیوانی به لذائذ مادی برمی گردد و لذائذ مادی هم 
که  به قوای حسی و حیوانی انسان بازمی گردد و از آنجا 
این قوا در وجود انسان ظاهر است، لذت های آن راحت تر 
چشیده می شود. اما منشأ شکل گیری اجتماع انسانی 
به قوای الهی و عقلی انسان بازمی گردد و این قوا، باطن 
مراتب وجودی انسان هستند و همچون قوای حیوانی 
به راحتی قابل چشیدن نیستند. به همین دلیل در مقام 
یج با  کرد اما به تدر آموزش باید از عدالت حیوانی شروع 
ی از دستورات شرعی و احیای نیازهای فطری به  پیرو
کرد. فهم مراتب  سمت آموزش عدالت انسانی حرکت 
عدالت و نحو عبور از مرتبه حیوانی عدالت به مرتبه 
که صرفًا در  کمک می کند  انسانی عدالت به معلمان 
حد حیوانی عدالت ساز نباشند؛ بلکه افق های باالتر 
عدالت اجتماعی را درک کنند و مبتنی بر نیازهای الهی 

انسان، عدالت خواه و عدالت پرور باشند.

پی نوشت

]1[. ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص: 160 و 161. طباطبایی، سید محمدحسین. 
مترجم: همدانی، سید محمدباقر، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه ى مدرسین 

حوزه علمیه قم، 1374.
]2[. اصول فلسفه رئالیسم، ص: 134 و 135. طباطبایی، سید محمدحسین، 
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که موهبتی طبیعی است در حدود  آزادى انسان 
هدایت طبیعت می باشد و البته  هدایت طبیعت 
که ساختمان نوعی داراى  بسته به تجهیزاتی است 
آن ها می باشد و از این روى هدایت طبیعت »احکام 
که با اشکال و ترکیبات جهازات  کارهایی  فطرى« به 

بدنی وفق می دهد محدود خواهد بود.


