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 چكيده
. پـردازد  مـي  جامعـه  كي ياعضا انيم ياجتماع يرهايخ ميتقس و عيتوز نحوه به يعيتوز عدالت

 اجتمـاع  در تيعضـو  ليـ قب از ،ياسيس يرهايخ عيتوز خصوص در را يعيتوز عدالت پژوهش نيا
 ياصـل  مسـئله . كندمييبررس ت،يامن و يآزاد ،ياسيس مشاركت ،ياسيس مناصب و قدرت ،ياسيس
 و قـدرت  ،يآزاد مثـل  ياسـ يس يرهـا يخ يعيتـوز  اريمع اسالم منظر از كه است آن پژوهش نيا

ـ آ بر هيتك با كه است يريتفس روش ق،يتحق نيا در شده گرفته كاره ب روش. ستيچ تيامن  اتي
 اسـتخراج  را ياسـ يس يرهـا يخ يعيتـوز  اصـول  آنها مضمر و حيصر يها داللت نييتب و اتيروا و

 تحقـق  كه است آن بر پژوهش نيا ،ياسالم شهياند در ،ياسيس قدرت عيتوز خصوص در. كند مي
 جملـه  از) يالهـ  نيفـرام  بـه ( علـم بنـا بـر ايـن     است، ياسيس قدرت فيوظا از يكي ياله تيهدا
ـ توز بحـث  در. اسـت  ياسيس قدرت عيتوز يارهايمع نيتر مهم  از يكـ ي عنـوان  بـه  يآزاد حـق  عي
 حـق  به فيتكل و فهيوظ جنبه از موارد اغلب در ،ياسالم يها آموزه در ،ياسيس حقوق نيتر مهم
 مطـرح  گرانيد هيعل تواند يم فرد كه ييادعا اي يبراليل فردمحورانه جنبه از نه شود، يم ستهينگر
در   حق مفهوم يريكارگه ب ةنحو در ملأت. است ياجتماع يوندهايپ يبرا ياديبن، از اين رو  كند
. است تأكيد مورد و برجسته بهطور كامل  كه است حق يجابيا بعد كه دهد مي نشان ينيد متون
 يكـ ي را آن توان مي كه است ياجتماع يرهايخ نيتر مهم از يكي عنوان به تيامن ،عيتوز بحث در
ـ ا به است انهيبرابرگرا ،ياسالم كرديرو ،دانست زين يانسان اجتماعات ليتشك ياصل اهداف از  ني

 ياسـالم  حكومـت  پنـاه  در كـه  جامعـه  ياعضـا  همه يبرا برابر صورت به ديبا تيامن كه معنا
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  مقدمه

 یها هیـنظر همـه در کـه اسـت یاخالقـ و یاسـیس یمحور میمفاه و اصطالحات از یکی عدالت
 ،ها هیـنظر از یاریبسـ یبـرا واقـع در. دارد یمحـور ای هجنبـ و ریـفراگ یتیاهم یاسیس و یاجتماع
 یریـفراگ و تیـعموم نیـا. شـود مـی محسـوب 1یعموم یزندگ یبرا ریفراگ و هیاول مفهوم عدالت
 اغلـب کـه یموضـوع. شود می عدالت درباره یمختلف یکاربردها و ها لیتحل ارائه موجب ،یجهان
 چـه کـه اسـت آن شود رو به رو می یمختلفهای با جوابکه یسؤال و ندارد وجود یتوافق آن درباره

 عادالنـهغیر ایـ عادالنـه اعمـال از ینـوع چه. کند می 2رعادالنهیغ ای عادالنه را تیوضع کی یزیچ
 و عـدالت دربـاره ها اسـتدالل. کـرد میتنظـ را زیـآم همناقشـ موضـوعات نیـا دیـبا چگونه و هستند

 نقـش یاقتصـاد سـازمان و یاجتماع استیس قانون، درباره معاصر یاسیس منازعات در یعدالت یب
 امـوال، تیـمالک در هـا تفاوت ،یاستخدام یها فرصت و درآمد در ینابرابر. کند می یباز یمحور
 یشـگیهم ریناپـذ نجبـراهـای آسـیب باالسـت، سن در یکاریب از یناش که یاختالفات و ها اشتقاق

 و تیجنس نژاد، طبقه، انیقربان یها بتیمص و ها رنج گران،ید مجرمانه یرفتارها ای تصادف از یناش
 گـر،ید یسـو از. شـود مـی یمعرفـ ناعادالنـه یاعمـال عنوان به یهمگ هانیا امثال و دولت اقدامات
 را خـود تیـاهم همچنـان یاسـیس مطالعات عرصه در معاصر منازعات در آنکه بر افزون   عدالت
 و یالهـ انیـاد مـاتیتعل یمحتوا در نیهمچن و بشر اتیح گذشته یها دوران در است، کرده حفظ
 خـود به را ها بحث از یتوجه قابل بخش و است داشته ییباال اریبس تیاهم اسالم نیمب نید ویژه به

 توجـه مـورد هم. است یاجتماع یآرمان و یفرد یلتیفض هم عدالت نیبنابرا. است داده اختصاص
 خـود بـه را بشر یفلسف و ینظر مالتأت از یتوجه قابل بخش آنکه هم و است بوده یاله انیاد همه

  . است داده اختصاص
 عرصـه بـا یکـینزد اریبس ارتباط که است عدالت یها عرصه نیتر مهم از یکی یعیتوز عدالت

. آیـدبـه شـمار مـیعدالت دربـاره ینظر یها بحث عصاره و جهینت معنا کی به و دارد یاجتماع عمل
 یکردیرو با کند می تالش و. پردازد می استیس عرصه در یعیتوز عدالت موضوع به حاضر نوشتار
 مـورد یاسـیس یرهـایخ عیـتوز در دیـبا یاسالم یمنظر از که ینیمواز و ارهایمع از یبرخ یاسالم
  .شود مشخص یعیتوز عدالت از مقصود دیبا ابتدا. کند نییتب را ردیگ قرار توجه

  

                                                           
1 .public life 

2 .just or unjust 



      ١٧٩  دینی رویکردی: سیاست عرصه در توزیعی عدالت

 

  یعیتوز عدالت .١

  یعیتوز  عدالت یمعنا. ١−١
 نیبـ یایاشـ و منـابع منافع، ها، ییدارا عیتوز به که است یاسیس فلسفه از ای هشاخ یعیتوز عدالت
 چـه کـه پـردازد مـی پرسـش نیا به یعیتوز عدالت یکل طور به. شود می مربوط ها گروه و اشخاص

 فراهم از است عبارت واقع در یعیتوز عدالت اصول و نیمواز. آورد می دست به را یزیچ چه یکس
 بحـث وودیـه انـدرو .)١٢١، ص١٣٩٢، کیـپا( پرسـش نیـا یبرا مستدل و موجه یپاسخ آوردن
 عیـتوز به معطوف را آن مفهوم و کند می مطرح استیس علم در موجود یها شارز لیذ در را عدالت
، ١٣٨٧د، وویــه( ردیــگ مــی نظــر در یاســیس اجتمــاع درون در فرهــایک و هــا پاداش موجــه اخالقــاً 

 یگـرید و یحقـوق عـدالت یکی: گرفت نظر در را عدالت از نوع دو توان می یتلق نیا با .)١٧٧ص
 ویژه به و یخطاکار جهینت در مجازات و فرهایک میتقس به معطوف یحقوق عدالت. یاجتماع عدالت
 و قصـور و حدود نیتبب یمتصد که جامعه یقضائ نظام لیدل نیهم به. است جامعه در یشکن نقانو
 یاجتمـاع عـدالت امـا ؛شـود یمـ دهینام یدادگستر باشد، یم ها مجازات نیا یریکارگ به یها وهیش

 یاجتمـاع نأشـ و درآمدو  ثروت خصوص به یاجتماع و یماد یها پاداش موجه عیتوز به معطوف
 اساسـاً  او که داستیپ ،یاجتماع عدالت از وودیه برداشت نیا با. )١٧٨، ص١٣٨٧، وودیه( است

کیـد مـی نـهیزم نیا در او. داند می کسانی یعیتوز عدالت با را یاجتماع عدالت  عـدالت« :کنـد تأ
 نیـا در. بدهـد اوسـت »حـق« آنچـه یشخص هر به که است آن مختصر طور به) یعیتوز عدالت(

 حقـوق، قـدرت، ،یآزاد: بـرد کـاره بـ توان می جامعه در یریخ نوع هر عیتوز یبرا را عدالت معنا،
  )١٧٧ص ،١٣٨٧د، وویه( »آن مانند و فراغت ثروت،

 میتقسـ و عیـتوز بـه شـود، مـی محسـوب عـدالت انـواع از یکی که 1یعیتوز عدالت اصطالح
 مفهـوم نیـیتب در. اسـت معطوف یاسیس اجتماع کی یاعضا و تابعان انیم در 2یاجتماع یرهایخ
 ثـروت ماننـد یامور به منحصر صرفاً  ،یاجتماع ریخ از مقصود که داشت توجه دیبا یاجتماع ریخ
 یامـر ایـ زیچ هر را یاجتماع ریخ دیبا تر، عیوس یمعنا کی در بلکه ،ستین یاسیس قدرت یحت ای

 کـه است محتمل کامالً  اساس، نیا بر. شود می محسوب ارزشمند یاسیس اجتماع یبرا که دانست
 ریخ یمعنا نییتب در جهینت در. شوند می محسوب ارزشمند یمتفاوت امور مختلف، اجتماعات یبرا

 در. باشـد داشـته وجود مختلف یها فرهنگ و اجتماعات انیم ییها تتفاو است ممکن ،یاجتماع
 و یاجتمـاع یرهـایخ تیماه کننده نییتع تواند می یاسیس اجتماع کی مشترک یها شارز انیم نیا

 امـور ای ریخ انیم یتوافق یاسیس اجتماع یاعضا انیم یموارد در که یصورت در. باشند آن قیمصاد
                                                           
1 .distributive justice 

2 .Social Goods 
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 کمـا. ردیـگ می قرار ابهام در یاجتماع ریخ از مشترک یتلق به دنیرس باشد، نداشته وجود ارزشمند
 لحـاظ بـه کـه داننـد مـی یافـراد از ای همجموعـ را یغربـ مـدرن اجتماعات محققان، یبرخ نکهیا
 نتـری مهم از رولـز جـان.دارنـد یرفعـ قابـلغیر اخـتالف گریکدی با قاً یعم ریخ درباره دگاهشانید
 انیب گونه نیا را سمیبرالیل مفروضات مهم اریبس یا فقره در معاصر دوران در برالیل یاسیس لسوفانیف
 برابـر و آزاد یشـهروندان از باثبـات و عادالنه یا جامعه زمان طول در است نکمم چگونه«: ندکیم

 »هسـتند زیمتمـا قـاً یعم یاخالقـ و یفلسـف ،ینید معقول یها آموزه واسطهه ب هک باشد داشته وجود
 اسـت قـرار کـه ییرهـایخ ایـ ریـخ درباره توافق به دنیرس فرض، نیا در). ١٣٣، ص١٩٩٣(رولز، 
 ای هیـنظر به دنیرس و ردیگ می قرار ابهام در شود عیتوز جامعه یاعضا انیم خاص ینیمواز براساس
  . کند بو به رو می یجد ینظر معضالت با را یعیتوز عدالت درباره

 عیـتوز آنچـه ایـ عیـتوز متعلق) الف: است یاساس همؤلف سه نییتب مستلزم یعیتوز عدالت یبررس
 قـرار کـه یافراد) ب ؛شود ارائه آنها عیتوز یبرا ییارهایمع ای اریمع است قرار که ییرهایخ یعنی. شود می

 گروه جامعه، افراد تمام خاص، طیشرا با جامعه افراد از یبرخ. ردیگ صورت آنها انیم رهایخ عیتوز است
 کـه هسـتند یمحتملـ های نـهیگز نـدهیآ و یفعلـ نسـل افراد حاضر، نسل افراد تمام خاص، یها گروه ای

 آن براسـاس دیـبا عیـتوز کـه یاصول ای اصل) ج ؛شوند گرفته نظر در یعیتوز عدالت بحث در توانند می
 عنوان به توانند می آن مانند و منصفانه رقابت از،ین استحقاق، ،یبرابر مانند یاصول نجایا در. ردیگ صورت
  .)١٣، ص١٣٩۵ ،یعرب( شوند گرفته نظر در یاجتماع عیتوز یارهایمع و نیموزا

 گـرد جامعه کی یاعضا است شده موجب که یهدف واقع در و یاسیس اجتماع تیغا شناخت
 میتقـو مختلـف اتیغا. دارد یانکار رقابلیغ نقش جامعه آن یاجتماع یرهایخ نییتع در ند،یآ هم

 قابـل یدیـتوح و ینـید یاسـیس اجتمـاع کی در که آنچه. است مختلف یاجتماع یرهایخ بخش
 اجتمـاع کیـ لیتشـک یاصـل اهـداف از دیبا را ارزشمند امور و ریخ منبع که است آن است تصور

 برداشـت بـه توجـه بـا بـرال،یل جامعـه کیـ نمونـه عنوان بـه. کـرد استحصال محوردیتوح یاسیس
در نهایـت  و سـتین قائـل یچندان یاسیس یاجتماع نقش ینید امور یبرا دارد نید از که یسکوالر

 مثـال عنوان بـه جـهینت در. دهـد مـی لیـتقل یاسـیس−یاجتماعغیر و یخصوص سطح به را امور نیا
 عیـتوز درباره تا ردیگ نمی نظر در ریخبه هیچ عنوان  را جماعت نماز ییبرپا یبرا مسجد به یدسترس

 عنوان بـه مسجد ،ینید یاسیس اجتماع کی در مقابل در. شود متوسل یخاص اصول و نیمواز به آن
 مـورد ،دارد قـرار یاسـیس اجتمـاع لیتشک یاصل اتیغا و اهداف یراستا در که یاجتماع ریخ کی

کید و توجه  بـه بسـته یاجتمـاع یرهـایخ قیمصاد نیتع که داشت توجه دیبا اساس نیا بر. است تأ
 آنکه ضمن. باشد متفاوت تواند می میباش مواجه یاتیغا چه با و یاسیس اجتماع از ینوع چه با نکهیا
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 و غفلـت مـورد رهـایخ یبرخـ هسـتند ندارید آن تیاکثر که ینید جامعه کی در یحت است ممکن
 ادیبننید اجتماع لیتشک یاساس اتیغا به توجه یحالت نیچن در. باشد جامعه آن یاعضا یتوجه یب

  .باشد راهگشا یاجتماع یرهایخ حیتنق و قیتدق در تواند می
  

  یعیتوز  عدالت یها هینظر  .٢−١
 باشـند بـرده بهـره یدئولوژیـا و ینیب نجها چه از نکهیا لحاظ به ،یعیتوز عدالت درباره ها برداشت

 یها هیـنظر از یمختلف یها یبند هدست مختلف، یارهایمع براساس توان می .باشد متفاوت تواند می
 اتینظر از را آن که دارد یفرد به منحصر یها یژگیو عدالت هینظر هر هرچند. داد دسته ب عدالت

 ایـ نـوع کی درون در عدالت یها هینظر از ای همجموع دادن قرار و یبند دسته و کند می زیمتما گرید
 براساس که گفت دیبا ح،یتوض نیا با. شود می منجر ها هینظر نیا بهتر مطالعه به شتریب خاص، طبقه
 از مختلـف یها برداشـت و هـا نییتب نیـا از یمختلفـ یها یبند دسته توان می مختلف، یها مالک
  .داد دسته ب عدالت یها هینظر

 کنـد مـی میتقسـ یکلـ دسـته پنج به را عدالت یها هینظر ،عدالت عنوان با یکتاب در 1کمپل تام
 هیـنظر هـر کـه اسـت یخاصـ یدئولوژیـا نـوع کمپل، یبند میتقس یمبنا. )۵، ص٢٠٠١ کمپل،(

 یدئولوژیـا بـر یمبتنـ عـدالت ارگرا؛یـاخت عدالت: از عبارتند ها هینظر نیا. دارد اتکا آن به عدالت،
 یـیگرا هدیـفا یدئولوژیـا بـر یمبتنـ عـدالت؛گرا عاجتمـا یدئولوژیا بر یمبتن عدالت ؛برالیل یرفاه

  .سمیفمن بر یمبتن عدالت و یاقتصاد
 یها هیـنظر از یگـرید یبند میتقسـ لیبـد یاسـیس یها دگاهید: عدالت کتاب در 2استربا مزیج
 دسـته شـش در را عـدالت دربـاره معاصـر یهـا یتلق کتـاب، نیـا در او. دهد به دست می عدالت
 یتلقـ ؛کیـدموکرات بـرالیل یتلقـ ؛یسـتیالیسوس یتلقـ ؛انـهیارگرایاخت یتلقـ: کنـد می یبند میتقس

 ،ها یتلق نیا همه است معتقد استربا. عدالت از مدرن پست یتلق و یستیفمن یتلق ؛انهیگرا عاجتما
 4فیـتکل عرصـه بـه را آن سـازند، متعلـق 3ناحسا عرصه به آنکه یجا به را عدالت لوازم و شروط

 آن سـتهیشا مـردم کـه آنچه دارند تالش استربا، نظر به عدالت، از ها یتلق نیا همه. دهند می نسبت
 ای هستند یزیچ چه ستهیشا مردم نکهیا درباره اما ؛بدهند هاآن به را باشند داشته حق به دیبا ای هستند

 کیهر یبرا که است آن استربا یبند دسته یژگیو. دارند اختالف باشند یزیچ چه واجد حق به دیبا

                                                           
1. Tom Combell 

2. James Sterba 

3 .domain of charity 

4 .domain of obligation 
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 نیـا کـه هرچنـد. کند می فیتعر را خاص یاسیس آرمان کی عدالت، درباره شده ذکر یها یتلق از
   .)٣−٢ص ،١٩٩٩ استربا،( شوند می متوسل یمتفاوت یاسیس یها آرمان به ،ها یتلق

 یکلـ یبند دسته کی ،یاجتماع عدالت عنوان با یکتاب در معاصر، شمندانیاند از 1،لریم دیوید
 عـدالت از متعارض ریتفس سه است معتقد او. دهد می ارائه را عدالت از مختلف یرهایتفس درباره
 عـدالت ریتفسـ: کرد انیب گونه نیا اصل، سه براساس و خالصه طور به را هاآن توان می که دارد وجود

 3یازهاین براساس عدالت ریتفس و فرد؛ 2های یستگیشا براساس عدالت ریتفس فرد؛ حقوق براساس

 مـا رایـز ؛دارد وجـود ریتفسـ سـه نیـا انیـم یضـرورغیر صورت به تعارض نیا لر،یم نظر به. فرد
 بـه ایـ اسـت آن ستهیشا که یحق به انسان هر آن در که یاجتماع نظم کی به دنیرس یبرا میتوان می
 شـود، جـادیا بتواند ای هعادالن کامالً  جامعه نیچن اگر. میکن تالش برسد، است آن ازمندین که یحق
 آن از اصـول، نیا انیم گر،ید عبارت به. شود می منطبق آن، یآرمان عیتوز با عمل، در حقوق عیتوز

 براسـاس هـم را خـود یرهـایخ است نتوانسته ای هجامع چیه که دارد وجود تعارض ضرورتاً  جهت
-٢٧، ص١٣٨۶(میلـر،  کنـد عیتوز خود شهروندان و اتباع انیم ازهاین براساس هم و ها یستگیشا
 دربـاره اسپنسـر هیـنظر حقوق، به معطوف یها هینظر جزء را عدالت درباره ومیه هینظر لر،یم .)٢٨

 بـه معطوف یها هینظر جزء را 4نیکروپتک هینظر و ،یستگیشا به معطوف یها هینظر جزء را عدالت
کید می حال نیع در لر،یم. داند می ازین  تـالش عـدالت دربـاره ها هیـنظر یبرخ است ممکن کند تأ

 تالش نیا اما. دهد ارائه هم با را هاآن یتا دو ای شده ذکر اصل سه از هماهنگ و سازگار یبیترک کنند
 یبخشـ تیرضـا ینظر بیترک در زیآم تیموفق ای هگون هب را عدالت گانه سه اصول تواند می یسخت به

 هـر رولز، جان انگارانه قرارداد هینظر و لیم استوارت جان انگارانه عنف هینظر لر،یم نظر به. دهد قرار
 چندان تالش، نیا در که اند هبود عدالت متعارض اصول بیترک یبرا معاصر یها تالش جمله از دو
   .)Miller, p29( اند هنبود تیموفق نیقر

 شـامل را است یاجتماع عدالت همان او نظر از که یعیتوز عدالت های همؤلف لر،یاساس م نیا بر
 همؤلفـخـودش از  لـری) م١٠٩ص، ١٣٨۶ لـر،یم( دانـد ی مـیبرابر و ازین استحقاق، نیادیبن اصل سه
 نـوع سه ،یعیتوز عدالت همان ای یاجتماع عدالت درباره اش یهنظر نییتب ی. او براکند می دفاع یبرابر
 نیمـواز و ارهـایمع اجتماعات، نیا از هریکو معتقد است  کند می زیمتما گریکدی از را اجتماعات از

 لسـوفانیف هیـاو ماننـد نظر هیـنظر جـهیدارنـد. در نت یاجتمـاع یرهایخ عیتوز نهیرا در زم خودخاص 

                                                           
1. David Miller 

2 .deserts 

3 .needs 

4 .Kropotkin  
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امـا  ؛است یعینسبت به اصول عدالت توز انهیتکثرگرا ای یهنظر 1،والزر همچون ییگرا عاجتما یاسیس
 و یابـزار مجتمـع ؛گرا مانسـجاوجـود دارد:  یاسـیسه نوع اجتماع س لریمتفاوت. به نظر م ییبا محتوا
 صـورت یخاصـ یاجتماعات، روابـط بـر مبنـا نیاز ا کیدر هر .)۵٢ص، ١٣٨۶ لر،یم(ی شهروند

 یاصـل یاعضامشترک دارند  یتیو هو کسانی های خصلت که یگروه گرا مانسجا. در اجتماع ردیگ می
 ماننـد یمـدرن ماقبـل جوامع مخصوص لریم نظر از اجتماعات از نوع نیا. دهند می لیتشک را اجتماع

، ١٣٨۶، لـریم( اسـت ازیـن یاجتمـاع یرهـایخ عیتوز یبرا مهم اصل اجتماعات نیا در. روستاست
 اجتمـاع یاعضـا یازهـایمعنا که عدالت عبارت است از اعطا و برآورده کـردن ن نی) به ا۵۴−۵٣ص
 و یانتفـاع هـای زهیو انگ ارهایمع براساس اعضا انیم ارتباط ،یابزار مجتمع در دوم حالت در. یاسیس

 کننـد مـی برقرار ارتباط هم با یانتفاع یروش به مردم« ،یابزار مجتمع در. ردیگ می صورت سودانگارانه
. ابنـدی می دسـت هاآن به بهتر گرانید با یمساع کیتشر با که دارند یمقاصد و اهداف ،هاآن از کدام هر

 نیــدر ا لــریاز نظــر م .)۵۵ص، ١٣٨۶، لـری(م »اســت حالــت نیــا یاعـال نمونــه یاقتصــاد روابـط
بـر  رهـایخ یاعطـا یعدالت به معنـا یعنیاستحقاق است.  رها،یخ عیتوز یاجتماعات، اصل مهم برا

 م،یدر جوامـع مـدرن شـاهد آن هسـت لریاستحقاق افراد است. در اجتماعات نوع سوم، به نظر م یمبنا
 نتری مهم یاجتماعات، برابر گونه این. در شود ی میبند تصوراعضا  انیم »یشهروند« یروابط بر بنا

 خـواه یآزاد جوامـع در« :اسـت معتقـد لـریم. اسـت یاجتمـاع یرهایخ عیتوز یبرا اصل نینخست و
 عضـو کـه یفـرد هر. کنند می شهروند با هم ارتباط برقرار عنوان به ،یاسیجامعه س کی یاعضا مدرن،
را  یاز حقـوق و تعهـدات ای همجموعـ از او کـه شـود مـی استنباط نیباشد، چن ای هجامع نیچن یرسم

 لـر،یم نظـر به .)۵٩ص، ١٣٨۶ لر،ی(م »کند می شهروند را مشخص گاهیهم رفته جا یداراست که رو
اسـت و هـر  یبرابر گاهیجا یشهروند گاهیاست. جا ای هجامع نیچن در یعیتوز اصل نینخست یبرابر

 یاسـیمشارکت س ،یشخص انتیبرخوردار است: حق ص کسانیو حقوق  ها یآزاد ای هفرد از مجموع
و حقـوق  هـا یآزاد نیـا رندهیدربرگ دهد می ارائه خود یاعضابه  یاسیکه اجتماع س یو خدمات متنوع

  ).۵٩ص، ١٣٨۶ لر،ی(م هستند
 واقـع در عـدالت بحـث در یاصل موضوع است معتقد معاصر یاسیس فالسفه از سندل کلیما
 جامعه کی بودن عادالنه درباره پرسش سندل، نظر به. است جامعه آن در رهایخ عیتوز وهیش یبررس
 و درآمد شامل: میاند می ارزشمند را آنها که ستا ییزهایچ عیتوز یچگونگ درباره پرسش یمعنا به

 را رهایخ نیا عادل، جامعه کی. افتخارات و مناصب ها، تیموقع و قدرت حقوق، و فیوظا ثروت،
 پرسـش امـا ؛هدد می اوست، ستهیشا که آنچه شخص هر به یعنی کند یم عیتوز حیصح صورت به

                                                           
1. Michael Walzer 
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 سـه رها،یخ عیتوز نهیزم در سندل نظر به. چرا و هستند یزیچ چه ستهیشا مردم که است نیا یاصل
 در. محـور لتیفضـ کردیرو و محور یآزاد کردیرو محور،رفاه کردیرو: دارد وجود کردیرو ای وهیش

 1رفـاه کـردن نهیشـیب: انـد هگرفتـ قـرار مهم آرمان سه حول عادل جامعه کی کننده میتنظ اصول واقع
 تأمـل مختلف یها هویش به معطوف ها، نآرما نیا از هریک. 3لتیفض یارتقا و 2یآزاد از محافظت
 کـه اسـت آن سـدر می نظـر به که آنچه نجایا در. )٧−۶، ص٢٠٠٩(سندل،  هستند عدالت درباره
 یهنگـام عـدالت گر،ید عبارت به. است یعیتوز نگاه کی شتریب عدالت، یها هینظر به سندل نگاه

  . شود مطرح جامعه در ریخ کی عیتوز موضوع که ودش می مطرح
  

   استیس عرصه در یعیتوز عدالت .٢

. ستا اجتماع یرهایخ عیتوز مسئله براساس است،یس موضوع به ورود یبرا حاضر نوشتار کردیرو
 امور عنوان به یاسیس اجتماع کی در که یامور عیتوز منظر از یاسیس عدالت بحث گرید عبارت به

 مـتیعز نقطـه. دنـریگ مـی قـرار یبررسـ مـورد ،شـوند مـی قلمـداد اسـتیس عرصـه در ارزشمند
 در یخـدور. سـتین یعیتـوز عدالت ،یاسیس عدالت بحث در ،یخدور دیمج مانند یسندگانینو

 در آنچه با متفاوت یمنظر از است، نگاشته مسلمانان نزد در عدالت مفهوم درباره که یجامع کتاب
 اراده به معطوف را یاسیس عدالت او. پردازد می یاسیس عدالت بحث به دارد نظر مد حاضر نوشتار
کید مـی او. ردیگ می نظر در 4حاکم  نیتـر یمحـوریکـی از   عنوان بـه کـه ،یاسـیس عـدالت کنـد تأ
 حـاکم اراده. اسـت حاکم خواست و اراده با مطابق یعدالت ،به آن توجه می شود  دولت های هدف

 در کامـل طور بـه ای باشد داشته خود در را عدالت عناصر از یبرخ دولت اقدامات نکهیا به بسته زین
 نظـر بـه اسـاس نیـا بـر. باشـد ناعادالنه ای عادالنه تواند می باشد یشخص ای خاص منافع خدمت
 برتـر اراده رد،یـگ قـرار یابیارز مورد دولت اعمال و اقدامات براساس یاسیس عدالت یوقت یخدور

 به حال، هربه . کند لحاظ خود در را عدالت عناصر دیبا زانیم چه به دولت اعمال که کند می نییتع
 عـدالت 5نیگـودو امیلیو جمله از نوزدهم قرن سندگانینو یبرخ از تیتبع به یخدور رسد می نظر
 یروهـاین محصـول یاسیس عدالت است معتقد در نهایت و داند می یاسیس اهداف تابع را یاسیس

 یها خواسـته و آمـال تـا یاجتمـاع مطالبـات و یمتعـال یهـا آرمان از که است ای هدیچیپ و مرکب
   .)٣٨−٣٧، ص١٣٩۴ ،یخدور( ردیگ می دربر را یشخص

                                                           
1 .welfare maximaizing 

2 .respecting freedom 

3 .promoting virtue 

4 .the will of the sovereign 

5 .William Godwin 
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 یرهـایخ عیتوز یمعنا به یعیتوز عدالت بر تأکید ،یاسیس عدالت بحث به نگرش گرید وهیش اما
 بـه مربـوط و معطـوف کـه یارزشمند امور یعنی یاسیس یرهایخ توان می انیم نیا در. است یاسیس

 نظر در را هستند یاسیس اجتماع یاعضا توجه مورد ارزشمند امر کی عنوان به و هستند یاسیس قدرت
 از یمـوارد. گرفت نظر در اجتماع یاعضا و تابعان انیم در آنها عیتوز یبرا هایی وهیش ای وهیش و گرفت

 را تیـامن و یآزاد ،یاسـیس مشـارکت ،یاسـیس مناصـب و قدرت ،یاسیس اجتماع در تیعضو لیقب
 در نظـر مـورد و مفـروض نیمواز با عیتوز ازمندین که گرفت نظر در یاسیس یرهایخ جمله از توان می
 ،یاسـیس عـدالت موضوع به یکردیرو نیچن با. هستند یاسیس اجتماع یاعضا از یبخش ای همه انیم
 از. گرفـت نظر در یعیتوز عدالت به معطوف و مربوط یمتون عنوان به تواند می را ینید متون از یاریبس
 و یعیتـوز عدالت موضوع به خاص یکردهایرو کننده نایب ینید متون از یتوجه قابل بخش منظر، نیا
 عنوان بـه. هسـتند یخانوادگ یزندگ های عرصه در یحت مختلف های عرصه در آن اصول و نیمواز انیب

 منظـر از را »مواضـعها االمـور ضـعی العـدل« که ریام حضرت زیآم تحکم کالم نیا توان می نمونه
 یجـا در امـور دادن قـرار تـوان می وقت آن. دارد قرار ملأت مورد آن به مربوط مسائل و یعیتوز عدالت
 حضـرت کـالم نیـا محققـان یبرخـ. دانسـت است اختصاص جهینت که یعیتوز شامل را، خودشان

، ١٣٨٨ ،یزنجـان دیـعم( انـد هکرد ریتفسـ و فیـتعر »حقـه حـق ذی کل اعطاء« یمعنا به را ریام
 دارد وجـود ینـید متـون گونـه ایـن نیـا در که یخاص یعیتوز کردیرو صورت، نیا در .)١۴−١٣ص

 توجـه بـا و دارد یاجتماع یرهایخ عیتوز بر داللت »اعطاء« عبارت واقع، در. ابدی ی میشتریب وضوح
 نهیزم نیا در یاصل سؤال. کرد برداشت را انهیگرا قاستحقا یکردیرو توان می حقوق واژه یریکارگه ب به
 چـه که است آن باشد استیس عرصه در یعیتوز عدالت بحث به ورود یبرا یمتیعز نقطه تواند می که

 اجتمـاع یاعضـا و اتبـاع انیـم در یاجتمـاع یرهـایخ عیتوز یمتول دیبا یساختار و نهاد چه ای کس
 هسـتند یکـارگزاران نیرگذارتریثأت و نتری مهم از یکی عنوان به دولت ای حاکمان مجموعه حاکم،. باشد
  .هستند عیتوز دار هعهد که

 نیـا بـا امـا ؛اسـت افتـهین یادیـز چندان بسط البته استیس عرصه در یعیتوز عدالت کردیرو
 نیتـر مهم از یکـی. داد قـرار توجـه مـورد نـهیزم نیـا در را برجسته قاتیتحق یبرخ توان می وجود
 مـورد شد اشاره آن به باال در که یکردیرو با را استیس عرصه در یعیتوز عدالت که یپردازان هینظر
 از یدفـاع: عـدالت یهـا حوزه عنـوان بـا اش هبرجسـت کتاب در والزر کلیما است داده قرار یبررس

 کـاال، پـول، رفـاه، ت،یـامن ت،یعضـو ماننـد یامور کتاب نیا در روالز. است یبرابر و ییتکثرگرا
 از را یاسـیس قـدرت جملـه از و یشـاوندیخو یوندهایپ آموزش، القاب، فراغت، اوقات منصب،

 دیـبا کـه هسـتند یاجتمـاع یرهـایخ و یعیتـوز عـدالت موضوع که داند می ییها عرصه نیتر مهم
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 فصـول یطـ سـپس والـزر. شـوند میتقس جامعه یاعضا و شهروندان انیم عادالنه نیمواز براساس
 یکـردیرو بـا کنـد مـی تـالش و. پـردازد مـی رهـایخ نیـا از کیـهر به اش هبرجست کتاب مختلف
 متنوع کامالً  او نظر از که رهایخ نیا میتقس و عیتوز یبرا نظرش مورد نیمواز و اصول انهیگرا عاجتما

  . )١٩٨٣(والزر،  کند نییتب را هستند متکثر و
 مـورد کمتـر ،یاسـالم و ینـید یکـردیرو براسـاس استیس عرصه در یعیتوز عدالت موضوع

 نخـورده دسـت و دهیناکاو یادیز حدود تا نهیزم نیا در مباحث. است گرفته قرار پژوهش و یبررس
 قبـل، بخـش در کـه یکیتئـور کـردیرو و ینظـر تسـؤاال بـا اگر گفت توان می وجود نیا با. است

 یها اسـتنتاج یبرخـ توان می میده قرار ملأت مورد را ینید متون شد، داده حیتوض آن از ییها قسمت
 عـدالت بحث در توان می که ینیعناو نیتر ممه. داد به دست را ینید یاسیس شهیاند یبرا تیاهم با
 ت،یعضـو عـت،یب شـورا، همچـون یمـوارد شـامل داد قرار توجه مورد استیس عرصه در یعیتوز

  ینظر مالتأت نهیزم توانند می میمفاه نیا از هریک. است تیامن و یآزاد ،یاسیس قدرت مشارکت،
ها  عرصه نیا از کیهر در. کنند فراهم را یعیتوز عدالت به مربوط کردیرو براساس را ینید متون در
 سه حاضر، نوشتار در. کرد مطرح ینید متون براساس را یمتفاوت یعیتوز یارهایمع ای اریمع توان می
  .شود می یبررس ت،یامن و یآزاد ،یاسیس قدرت شامل یاسیس یرهایخ از برجسته مورد

  
 یاسیس قدرت عیتوز  .١−٢

 یرهـایخ ریسا عیتوز در یمهم نقش خود که است یاجتماع یرهایخ نیتر مهم از یکی یاسیس قدرت
 دربـاره. اسـت برخـوردار یخاصـ تیـاهم از آن عیتوز اریمع نییتع نظر، نیا از. کند می فایا یاجتماع

 قـدرت استحقاق یکسان چه آنکه یکی: دارد وجود هم به مرتبط یاصل مسئله دو یاسیس قدرت عیتوز
 دربـاره .کنـد عیـتوز را یاسیس قدرت که دارد را آن استحقاق یمرجع چه نکهیا دوم و ؛دارند را یاسیس

 و عـدالت قـدرت، علـم، ثروت، وراثت، ای نسب مثل دارد، وجود یمختلف یارهایمع نخست، مسئله
 نتـری مهم از یکـی. هسـتند یاسیس قدرت یعیتوز اریمع هم کنار در یگاه و ییتنها به گاه که آن امثال

 از ما یتلق گرید عبارت به. است آنها تیغا فهم ،یاجتماع یرهایخ یعیتوز اریمع نییتع یها هشاخص
 را یاسـیس قـدرت اگـر مثـال یبرا. دارد آن یعیتوز اریمع نییتع در یمهم نقش ،یاسیس قدرت یمعنا
 یا یتلقـ یوقتـ ایـ. میا هشـد بندیپا وراثت ای نسب یعیتوز اریمع به م،یبدان یقوم ای فرد یشخص ِملک

 تیهـدا عنصر اند،د می تیامن و نظم نیتأم صرفاً  را آن هدف که دارد وجود یاسیس قدرت از سکوالر
  .ودش می گرفته دهیناد یاسیس قدرت یعیتوز اریمع نییتع در

 بـه( علـماز ایـن رو  اسـت، یاسیس قدرت فیوظا از یکی یاله تیهدا تحقق ،یاسالم شهیاند در



      ١٨٧  دینی رویکردی: سیاست عرصه در توزیعی عدالت

 

 یاعطـا اریمع یبرا مثالبه عنوان . است یاسیس قدرت عیتوز یارهایمع نتری مهم جمله از) یاله نیفرام
: کرد استناد بقره ۀمبارک ۀسور ٢۴٧ یۀآ به توان ی میاسیس قدرت عیتوز تر قیدق عبارت به ای یاسیس قدرت

الَ لَ « قَ مْ طَالُوتَ ـوَ دْ بَعَثَ لَكُ مْ إِنَّ اهللاَ قَ مْ نَبِيُّهُ نْهُ  هُ لْکِ مِ مُ الـْ قُّ بـِ نُ أَحَ نَحْ لَيْنَا وَ لْکُ عَ مُ ونُ لَهُ الـْ الُواْ أَنَّٰى يَكُ لِكاً قَ مَ
ا مِ وَ سْ ِ اجلْ طَةً فِی الْعِلْمِ وَ هُ بَسْ ادَ زَ مْ وَ لَيْكُ اهُ عَ طَفَ الَ إِنَّ اهللاَ اصْ لِ قَ امَ نَ الـْ ةً مِّ عَ تَ سَ ْ يُؤْ ملَ اءُ وَ ن يَشَ هُ مَ لْكَ تِی مُ اهللاُ  هللاُ يُؤْ وَ

لِيمٌ  عٌ عَ اسِ  لحاظ به که لیاسرائیبن امبرانیپ از یکی از که است لیاسرائیبن قوم از یجمع ۀدربار هیآ نیا. »وَ
 و زمامــدار آنهــا یبــرا کردنــد درخواســت اســت، بــوده یموســ حضــرت اتیــح از بعــد یزمــان
 طرف از امبریپ آن درخواست نیا به پاسخ در. بجنگند دشمنانشان با او یرهبر با تا کند مشخص  یحاکم

 یفرمـانروا و »ملک« عنوانبه را طالوت خداوند، که کند یم اعالم لیاسرائیبن قوم از عده نیا به خداوند
 بودنـد معتقـد کـه لیـدل نیـا به رد،یگ یم قرار لیاسرائیبن اعتراض مورد امر نیا. است کرده مبعوث آنها

 یمال ییتوانا از یبرخوردار است الزم یاسیس تیحاکم و قدرت عیتوز یبرا که یطیشرا از یکی حداقل
 طالوت که بود یحال در نیا. کردند می مطرح را ثروت یعیتوز اریمع آنها واقع در. است گسترده و عیوس
 دو بـر خداونـد طـرف از آنهـا امبریپ اعتراض، نیا به پاسخ در. نبود برخوردار یوسعت و ییتوانا نیچن از
 و  یعلمـ ییتوانـا و بسط: کند یم تأکید یاسیس قدرت یاعطا یبرا الزم طیشرا عنوان به برجسته یژگیو

 مطـرح را یجسـم و یعلمـ قـوت اریمع ثروت، یعیتوز اریمع برابر در خداوند گرید عبارت به. یجسم
 بر ییتوانا بر خالفت، عیتوز و اعطا اریمع ۀدربار البالغهنهج ١٧٣ ۀخطب در زین یعل حضرت. کند می
 اعلمهـم و هیعل اقواهم االمر بهذا الناس احق ان الناس هایا ای: «کند یم تأکید یاله احکام به علم و یرهبر
 کـه است یکس یاسالم ۀجامع یرهبر و استیس امر یبرا فرد نیترستهیشا که معنا نیا به ،»هیف الله بامر
 حضـرت زیـن نجـایا در. باشد ترآگاه نهیزم نیا در یاله احکام به نسبت و توانمندتر امر نیا بر گرانید از
بـه طـور طبیعـی . کند تأکید می ینید اجتماع در یاسیس قدرت عیتوز یبرا برجسته اریمع دو بر یعل
 اجتماعـات در مـدرن انـهیبرابرگرا یکردهایرو با که دهد می ارائه را انهیگرااستحقاق ینگرش ارهایمع نیا

  .است متفاوت یشهروند حقوق بر یمبتن
 نیـا بـا یقـیوث ارتبـاط دارد، را یاسـیس قدرت استحقاق یکس چه نکهیا نییتع که داشت توجه دیبا
 یوقت مثال یبرا. کند ضیتفو را یاسیس قدرت که دارد را آن استحقاق یمرجع چه که کند می دایپ مسئله
 نییتع و انتخاب در یمهم نقش یاله یوح م،یکن یتلق سکوالر و ییایدن منحصراً  یامر را یاسیس قدرت

 را 1قـرارداد. ودشـ می فروکاسـته یبشـر یقراردادهـا حـوزه به یاسیس قدرت و داشت نخواهد حاکمان
 مفهوم با تورات در لیاسرائ یبن با خداوند انیم ۀرابط. دانست 2مانیپ و عهد یبرا سکوالر یمعادل توان یم
 و مفهـوم نیـا سـو، نیبد هابز از مشخص طور به و ییقراردادگرا سنت در اما ؛است شده فیتوص مانیپ

                                                           
1 .contract 

2 .covenant 
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 امـا ؛شود یم لیتبد یاسیس قدرت منبع به و ابدییم لیتقل ها انسان انیم ۀرابط به قرارداد مفهوم نیهمچن
  .است یاجتماع یقراردادها بر حاکم و مقدم یاله مانیپ و عهد ،یاسالم ۀشیاند در

 دارنـد، دربر را یاسالم جامعه یسرپرست آنها همه که تیوال و امامت، نبوت، ،یاسالم شهیاند در
 در یاسـیس قـدرت هـدف کـه آنجـا از واقـع در. رسـد نمی ظالمان به عهد نیا و هستند یاله یعهد

 بـه و یتعـال و رشـد زانیـم زیـن یاسـیس قدرت عیتوز یمبنا آنهاست، یتعال و افراد دادن رشد  اسالم،
 نیفـرام به عالم به سپس و امام و ینب به یاله عهداز این رو ابتدا . است فرد یوجود ۀسع گرید عبارت

 شیبـ ییصدرا حکمت ریتعب به که یفرد یعنی. شود می خوانده طیالشرا جامع هیفق که دارد تعلق یاله
 تیـوال در یاله عهد تداوم البته. است بندیپا یاله عهد به شتریب و است یوجود ۀسع یدارا گرانید از
 مـردماز سـوی  نقـش یفـایا ۀنحـو بلکـه ؛سـتین یاسـیس قدرت در مردم گاهیجا ینف یمعنا به هیفق

 یاساسـ تفـاوت« که کند یم انیب نیچن یآمل یجواد الله یتآ را ها تتفاو نیا از یکی. شود یم متفاوت
 کاشـف تیـاکثر  ،یاسالم نظام در که است آن یاسالم نظام در تیاکثر با یدموکراس نظام در تیاکثر
 و حـق از شیپـ ت،یـاکثر ،ینـیدغیر و یدموکراس نظام در یول آن، وجودآورندهه ب و موّلد نه است حق

  .)٩١، ص١٣٨۴ ،یآمل یجواد( »است آن ۀوجودآورند به و  قانون،
 فقـط یشناخت یهست لحاظ به سکوالر، کیدموکرات یها نظام در مردماز سوی  حاکمان انتخاب

 نیچنـ. دارد غلبـه او فطـرت بـر انسـان عـتیطب بعـد ،یشناخت نانسا لحاظ به و دارد نظر در را ایدن
تنهـا  لذا و است یافق یها حرکت حال در حالت نیبهتر در و سکون و انحطاط حال در ، یا جامعه

 گریکـدی بـا افـراد یاحتمال یبرخوردها مانع و آورد فراهم را حرکت اسباب که است یدولت دنبال به
 اصـول از آن از محافظـت و شـود مـی یتلق یاسیس حق نیتر مهم ،یآزاد که روست نیهم از. شود

 هیـنظر اول اصـل ،یآزاد کـه اسـت رولـز عـدالت هینظر نهیزم نیا در برجسته نمونه. است عدالت
  .هدد می لیتشک را جامعه در ریخ عیتوز یبرا او عدالت

  
  یآزاد حق عیتوز . ٢−٢
  اسالم در حق مفهوم باب در یحیتوض .١−٢−٢

 ارائـه اسالم در حق مفهوم از یا یتلق درباره یحیتوض تا است الزم ،یآزاد حق به پرداختن از پیش 
 و فـهیوظ وجـه بـربـه طـور عمـده  ینـید ریتعاب در حق. استشده  توجهنیز به آن  نجایا در که شود
کید یفیتکل  ایـ و کند مطالبه گرانید از فرد که ییادعا نه دارند حق ذی فرد قبال در گرانید که دارد تأ
 اشـاره یانضمام افراد حقوق به عمدتاً  حق مفهوم رو این از. نکنند مداخله آن در گرانید که ای هحوز
 فرزنـد، حق ن،یوالد حق خداوند، حق از شتریب اسالم در مثال یبرا انسان؛ هو بما انسان تا کند می
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 رینظـا و ریاسـ حق محروم، حق مهمان، حق مؤمن، حق عنه، یمول حق ت،یوال حق  ه،یهمسا حق
 در حـق از یمفهـوم نیچنـ کـه اسـت روشـن. انسان ماهوب انسان حق از تا شود یم گفته سخن آن

 یبرقـرار و عتیطب و ها انسان گرید به خود، به خدا، نسبت ها انسان فیوظا و فیتکال انیب یراستا
 از یبرالـیل یتلق در اما ؛است شده گرفته کاره ب انسان کمال و رشد تینها در و یاجتماع یوندهایپ

 و گـرگ مثابـۀ به انسان شبح ،یآزاد حق یعنی  رد،یگ یم نظر در انسان یبرا که یحق نتری مهم و حق
 و اسـالم در حقـوق یجـابیا وجه انیم تفاوت. است کرده حفظ را خود طرهیس وال،یه مثابۀ به حاکم
 شـود، یم گرفته نظر در انسانغیر یبرا که یحقوق در توان یم یخوب به را سمیبرالیل در آن یسلب وجه

 و پـا و دسـت زبـان، گـوش، چشم، حق از سجاد امام حقوق ۀرسال دربرای مثال . کرد مشاهده
 آنهـا قبـال در انسان فیوظا بر نجایا در یاصل دیتأک که است روشن. است رفته سخن انسان افعال
  . کنند مطالبه را خود حقوق توانند ینم −ایدن نیا در حداقل− آنها چراکه  است،

  
  یآزاد حق .٢−٢−٢

 در یعیتوز عدالت مهمبعدهای  از یکیبنا بر این  دارد، حق با یقیوث نسبت عدالت که است روشن
 نیـا نیتـر هبرجست از یکی یآزادبه یقین  و است یاسیس حقوق از محافظت و اعطا ،یاسیس عرصه
 یمعنـا بـر یمبتنـ یاجتماع یرهایخ یعیتوز اریمع نییتع شد، انیب شتریپ که همچنان. است حقوق

. کـرد نیـیتع را آن یعیتـوز اریمع بتوان تا داشت یآزاد حق مفهوم از یروشن فهم دیبا لذا آنهاست،
 یآزاد است، داشته انیب کلمن که همچنان اما ؛است یبرالیل یتلق ،یآزاد حق از مسلط یتلق امروزه

 نداشـته را آن در مداخلـه حـق یکسـ چیهـ که فرد یبرا یقلمرو نییتع ای آن یمنف یمعنا به یبرالیل
 یمعنـا بـه .١: است رفته یم کار به معنا سه به 1یآزاد باستان ونانی در. است یدیجد مفهوم باشد،
 اجتمـاع کیـ توسـط دیـنبا اجتمـاع که معنا نیا به .٢ نبودن؛ یگرید انسان خدمت در نبودن، برده
 را نشیقـوان کـه باشد خودمختار که معنا نیبد شهردولت یآزاد یعنی رد،یبگ قرار سلطه تحت گرید

 اش یاساسـ قـانون چـه. کنـد اجـرا را عـدالت نـد،یب یم مناسـب کـه چنان آن و کنـد وضع خودش
 از یآزاد یمعنـا بـه تنها نـه ،یآزاد از کیـدموکرات فهـم ینوع .٣ و یگارشیال چه و باشد یدموکراس

 یخاصـ گـروه نـه و فرد نه که ییجا در ،یعموم یزندگ در یاسیس مشارکت یآزاد بلکه یی،گرا فرقه
  . )٣۵-٣۴، ص٢٠٠٠ 2(کلمن، هستند حاکم نیقوان بلکه

 بـرالیل یمعنـا اسـت، بیـغا یآزاد یمعنـا سـه هـر در آنچـه دارد، یم انیب کلمن که همچنان
 هرگونه یشخص حاتیترج توسط فقط شهروندان یفرد یزندگ که است یآزاد از مدرن کیدموکرات

                                                           
1 .eleutheria 

2 .Coleman 
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 شـود محافظت اجتماع یجمع کنترل کردن محدود با دیبا و شود یم نییتع باشد، آمده به دست که
ــن باســتان روم در. )٣۶، ص٢٠٠٠(کلمــن،   یبــرا 1یآزاد. اســت بــوده گونــه نیهمــ تیوضــع زی
 بود ممکن یزمان فقط که بود فرد خود حقوق تیمالک یبرا یحقوق تیصالح کی یروم شهروندان

 کـه گونـه همـان. نباشد یگرید فرد) iniumالتین پاورقی domۀ (سلط و ارباب تیحاکم تحت که
 انسـان یبـرا و بود موضوعه نیقوان بر یمبتن ِی اکتساب یشهر حق کی روم در یآزاد د،یگو یم کلمن
 ۀگفتـ بـه. کند یم دییتأ را کلمن نظر زین تاک چاردیر )٢٣٨، ص٢٠٠٠(کلمن،  نداشت یذات جنبه
 و باشـد حـق کیـ توانسـت ینم یآزاد ،یوسط قرون لیاوا یها دان حقوق نه و ها یروم یبرا نه یو

 صاحب و استمداریس− نیفلورنت. دادند یم قرار حق برابر در را یآزاد واقع در ها یروم نکهیا تر مهم
 انجـام خواهـد یم که را آنچه فرد که است ییتوانا کی یآزاد که سدینو یم −باستان روم در منصب
  . )Tuck, 1979, p26( باشد نشده بازداشته حق ای زور با که یوقت دهد،

 حـق بـه فیـتکل و فـهیوظ جنبـه از مـوارد اغلـب در ،یاسالم یها آموزه در شد، انیب که نهمچنا
. کنـد مطـرح گرانیدبر ضد  تواند یم فرد که ییادعا ای یبرالیل محورانهفرد جنبه از نه شود، یم ستهینگر
 یعلـ حضـرت. اسـت یاجتمـاع یونـدهایپ یبـرا یادیـبن توانـد مـی حـق ازنیـز   یاسالم یتلق
 «: ندیفرما یم

َ
اُس  َهایُّ أ ـا َحـقٌّ  یَّ َعَلـ َلُکْم  َو  َحّقاً  ُکْم یْ َعلَ  یلِ  ِإنَّ  النَّ مَّ

َ
ُکـْم  َفأ ـا...  یَّ َعَلـ َحقُّ مَّ

َ
ـ أ  2»ُکْم یْ َعَلـ یَحقِّ

 اسـتفاده »شـما بـر مـن حـق« و »من بر شما حق« ریتعاب از فیشر ثیحد نیا در) ۴۴ ،البالغه نهج(
 مشـابه ثیـاحاد. اسـت مـن بـه نسبت شما ۀفیوظ و شما به نسبت من ۀفیوظ بر آن دیتأک که شود، یم
 فـاتقوا«: دیـریبگ نظـر در را لیذ ثیاحاد مثال یبرا دارند؛ داللت معنا نیهم بر که دارد وجود یاریبس
 ثیحـد نیا در) ٢٩۴ ،الرضا فقه( 3»هیباق یف لکم الله بارکی کمیدیأ یف مما الله حق أخرجوا و الله

ْن  ِف یْ الضَّ  َحقِّ  ِمْن  ِإنَّ « م؛یدار او به نسبت ما که است یفیتکل به توجه خداوند، حق از مقصود
َ
 َلـُه  َعدَّ یُ  أ

 سـتین آن مهمان حق از منظور که است روشن زین ثیحد نیا در)۵۶۴، ص١٣٧١(برقی،  4»اْلِخَالُل 
. اسـت مهمـان قبـال در صـاحبخانه فـهیوظ به تأکید بلکه کند، خالل مطالبه صاحبخانه از مهمان که
ْن  اْلَعاِلِم  َحقِّ  ِمْن  ِإنَّ «: است صادق لیذ ثیحد در عالم حق مورد در امر نیهم

َ
ـَؤاَل  ِه یْ َعلَ  ُتْکِثَر  َال  أ  َو  السُّ

ُخَذ  َال 
ْ
ْم  َقْوٌم  ِعْنَدهُ  َو  ِه یْ َعلَ  َدَخْلَت  ِإَذا َو  ِبَثْوِبِه  َتأ   )٣٧، ص١، ج١۴١٧(کلینی،  5»عاً یَجِم  ِهْم یْ َعلَ  َفَسلِّ

 سـتهینگر گـرید فـراوان ثیـاحاد و فیشـر ثیاحاد نیا در حق مفهوم یریکارگه ب ۀنحو در اگر
                                                           
1 .libertas 

 . ...شما  بر من حق اما...  دارید من بر حقی شما و دارم شما بر حقی من مردم . ای٢
 دهد. می برکت شما به آن باقی در خداوند که بپردازید شماست اختیار در آنچه در را خداوند حق و کنید پیشه . تقوا٣
  شود. آماده دندان خالل برایش که است آن میهمان حقوق از .4
 بودند، وی با جمعی و شد وارد عالم بر فردی اگر و نگیرند را لباس نشود، سؤال وی از زیاد که است آن عالم حقوق از .5

  .کند سالم وی به
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کید مورد و برجسته کامالً  حق یجابیا بعد که شود می روشن شود،  یآزاد حق که یحال در. است تأ
 اسـت؛ شده رانده هیحاش به آن 1یجابیا یمعنا و است، مداخله عدم یمعنا به معاصر سمیبرالیل در
  . یجابیا نه است یسلب آن، در مندرج فیتکل گرید عبارت به

 بـه یسـلب نگرش تبعات از یکی توان می یآزاد حق به یاسالم یجابیا نگرش یبرتر نییتب یبرا
 کـه را یاعمـال توان یم آموزه نیا براساس. داد قرار توجه مورد 2دوگانه اثر آموزه چارچوب در را حق
 بهتـر ۀجـینت کی تحقِق  ِی جانب اثر آنکه لیدل به دانست، مجاز شود، یم گرانید به دیشد ضرر سبب
 یزمان. کرد اشاره جنگ درباره رولز جان یآرا از یبخش به توان می مطلب نیا بهتر فهم یبرا. است
 کـه اسـت معتقـد یو. دارد لیـتما آموزه نیا از یریتقر به  د،یگو یم سخن جنگ قواعد از رولز که
 کیـ حـق که یزمان و است مجازغیر داً یشد خشونت از یخاص اشکال عادالنه جنگ کی در یحت

 دتریشـد ببـرد، کـاره بـ تواند یم که یلیوسا بر ها تیمحدود است، زیبرانگ سؤال جنگ یبرا کشور
 کیـ در یروشن به است، مجاز خود از دفاع مشروع جنگ کی در که یاعمال« یو اعتقاد به. است
 را رولـز سـخن نیـا والـزر کـلیما ).٣٧٩، ص١٩٧١(رولـز،  »اسـت مجازغیر زیآم مابها تیموقع
 آن یبـرا تـوانم یم را یشـتریب قواعد باشد، عادالنه شتریب من آرمان هرچه که کند یم ریتفس گونه این

 اثر ۀآموز قبول). ٢٢٩، ص٢٠٠۶(والزر،  رندیناپذ ضنق همواره قواعد یبرخ که هرچند. کنم نقض
 آن رشیپـذ هماننـد زیـن آن رد اگرچـه رسـد، یم نظر به بیعج یرولز ییگرا فهیوظ یسو از دوگانه
 کـه همچنان رولـز، یسـو از آمـوزه نیا رشیپذ یها نمونه از یکی. است ییگرا جهینت ینوع بر یمبتن
 مـردم شـدن کشـته یخاصـ طیشـرا در کـه است »یعال تیفور از یناش تیمعاف« شد، انیب شتریپ

 یراهـ چیه و بود تنها ایتانیبر یوقت که زند یم دوم یجهان جنگ از یمثال یو. است مجاز ینظامغیر
، ١٩٩٩(رولـز،  بـود موجـه آلمـان یشهرها بمباران نداشت، آلمان برتر قدرت دادن شکست یبرا
 ۀدربـار کـه یمهمـ نکته. است بوده یدموکراس برالیل حفظ گذشت، که چنان زین آن هیتوج. )٩٨ص
. است فعل ترک و فعل انیم یزیتما دربردارنده دهیا نیا که است آن داشت انیب دیبا دوگانه اثر ۀدیا
 است روشن البته. دارد وجود تفاوت رد،یبم او میبگذار نکهیا و میبکش را یفرد نکهیا انیم مثال یبرا
 نـه اسـت یفـریک تیلئومسـ جهـت از صـرفاً  تفـاوت نیـا امـا دارد، وجود تفاوت دو نیا انیم که
 نکـردن مداخلـه بـر کـه حـق مفهوم به یسلب نگرش که نجاستیا یاصل مسئله. یاخالق تیلئومس
 حق به یجابیا نگرش مقابل در و. کند یم فیتضع زین فعل ترک در را یاخالق تیلئومس دارد، دیتأک

                                                           
کید اینجا در که است ضروری نکته این . ذکر١  آن مصـادیق از یکـی آزادی کـه است حـق مفهوم ایجابی و سلبی وجه بر تأ

 در ما که است ای وظیفه اینجا، در حق ایجابی وجه از مقصود. شود اشتباه برلین آیزیا مثبت آزادی مفهوم با نباید و است
 حـق یـا و عقـل مقتضـیات برحسـب عمل یا فردی، خودمختاری مثبت، آزادی از مقصود آنکه حال داریم، دیگران قبال

 .است عمومی قدرت در مشارکت
2 .Double effect 
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. مانـد یم یباق برجسته همچنان یاخالق تیلئومس گاهیجا دارد، دیتأک فهیوظ انجام بر که اسالم در
 و باشد مرگ حال در ابانیخ در یفرد اگر. ساخت روشن را مهم تفاوت نیا توان یم یا ساده مثال با

 ندهنـد، انجـام یاقدام یول بدهند، نجات را یو بتوانند که باشند داشته حضور او اطراف در یافراد
 که است روشن. هستند لئومس یاخالق لحاظ از اما ؛ندارند یتیلئومس یحقوق لحاظ به) فعل ترک(
 مـرگ از را یو) فعـل انجـام ایـ( فعـل ترک ترِک  با افراد که است آن مطلوب تیوضع فرض، نیا در

 تیوضـع نیـا تحقـق بـه توانـد یم یآزاد حق از مفهوم کدام که است آن مسئله حال. دهند نجات
 که حق از یجابیا مفهوم ای کند یم دیتأک مداخله عدم بر که حق از یسلب مفهوم: کند کمک مطلوب

 یسـلب نگـاه بـر یاسالم دگاهید یجابیا کردیرو یبرتر رین بحث نیا در دارد؟ دیتأک فهیوظ انجام بر
  .است واضح برالیل

  
  تیامن عیتوز. ٣

 لیتشـک یاصـل اهـداف از یکـی را آن توان یم که است یاجتماع یرهایخ نیتر مهم از یکی تیامن
 در یزنـدگ فـرد کیـ کـه یاهـداف نیتـر مهم از یکی گرید عبارت به. دانست زین یانسان اجتماعات
 ها انسـان یجمعـ یزندگ از که است یتیامن دهد، یم حیترج یمنزو صورت به یزندگ بر را اجتماع
 یاعضـا همـه یبرا برابر صورت به دیبا تیامن که کرد استدالل توان یم مبنا نیا بر. شود یم حاصل
 در کـه یکسـ هر ای و جامعه در تیعضو ت،یامن یعیتوز اریمع گر،ید عبارت به. شود نیتأم جامعه
 بـر. اند شده جامعه کی وارد نیقوان طبق که یخارج اتباع ای مسافران مثل است، جامعه عضو حکم

 برداشت یاسالم شهیاند از یاسیس ریخ نیا عیتوز درباره را انهیبرابرگرا یکردیرو توان می اساس نیا
: کـرد ریتفسـ اساس نیهم بر حکومت ضرورت درباره یعل امام معروف سخن بتوان دیشا. کرد

 و )۴٠ خطبـه( »الکـافر هـایف سـتمتعی و المـومن امرتـه یفـ عمـلی فاجر، او بر ریام من للناس البد«
 پنـاه در کـه) معاهده( یهودی یزن و مسلمان زن یبرا داده رخ یناامن به گرید ییجا شانیا نیهمچن

 رد،یـبم امـر نیا یبرا یمسلمان اگر که دیفرما می و گذارد ینم یتفاوت هچ است، یاسالم حکومت
 تیـرع بـا رفتـار دربـاره زیـن اشـتر مالـک به نامه در یعل امام) ٢٧ خطبه. (ندارد مالمت یجا
 کـه است روشن). ۵٣ نامه( »الخلق یف لک رینظ او نیالد یف لک اخ اما صنفان، فانهم«: دیفرما می
 آن امثـال و تیجنسـ زبـان، نـژاد، ن،یـد بـه توجـه بدون امعهج افراد همه شما الخلق یف لک رینظ
 حکومـت پنـاه در کـه جامعـه افـراد همـه یبرا برابر شکل به دیبا یمال و یجان تیامن لذا. شود می

 شـد انیـب شتریپ که دیایب وجوده ب شبهه نیا است ممکن. شود محافظت و نیتضم هستند، یاسالم
 چگونـه صـورت نیـا در اما ؛است اسالم در یاسیس قدرت اهداف از یکی یاله تیهدا تحقق که
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 حکومـت یزمـان که است آن پاسخ شناسد؟ می تیرسم به را فاجر فرد حکومت یعل حضرت
 وجـود چراکه ندارد، وجود عادل یعنی رفاجریغ حکومت تحقق امکان که است قبول قابل فاجر فرد
  .  است یضرور تیامن تحقق یبرا حکومت کی

  
  گیری نتیجه

 امـور عنوان بـه یاسـیس اجتمـاع کیـ در که یامور عیتوز منظر از توان می را یاسیس عدالت بحث
 یاسـیس یرهـایخ تـوان می لذا. داد قرار یبررس مورد ،شوند می قلمداد استیس عرصه در ارزشمند

 توجـه مورد ارزشمند امر کی عنوان به و هستند دولت به مربوط و معطوف که یارزشمند امور یعنی
 تابعـان انیم در آنها عیتوز یبرا ییها وهیش ای وهیش و گرفت نظر در را هستند یاسیس اجتماع یاعضا

 مناصـب و قـدرت ،یاسیس اجتماع در تیعضوهمچون  یموارد. گرفت نظر در اجتماع یاعضا و
 کـه گرفـت نظـر در یاسیس یرهایخ جمله از توان می را تیامن و یآزاد ،یاسیس مشارکت ،یاسیس
 یاسـیس اجتمـاع یاعضـا از یبخشـ ایـ همه انیم در نظر مورد و مفروض نیمواز با عیتوز ازمندین

 عنوان بـه توانـد مـی را ینـید متون از یاریبس ،یاسیس عدالت موضوع به یکردیرو نیچن با. هستند
 یاسـیس قـدرت عیـتوز موضـوع دربـاره. گرفت نظر در یعیتوز عدالت به معطوف و مربوط یمتون
 فیوظـا از یکـی یالهـ تیهدا تحقق ،ینید یمنظر از ،یاسیس یرهایخ نیتر مهم از یکی عنوان به

 یاسـیس قـدرت عیتوز یارهایمع نیتر مهم جمله از) یاله نیفرام به( علم لذا است، یاسیس قدرت
 دارنـد، دربـر را یاسـالم جامعـه یسرپرسـت آنهـا همه که تیوال و امامت، نبوت، نیهمچن. است
 در یاسـیس قـدرت هـدف کـه آنجا از واقع در. رسد نمی ظالمان به عهد نیا و هستند یاله یعهد

 افـراد یتعـال و رشـد زانیم زین یاسیس قدرت عیتوز یمبنا آنهاست، یتعال و افراد دادن رشد  اسالم،
 یکـردیرو ،یاسیس قدرت عیتوز بحث در ینید شهیاند کردیرو گفت توان می اساس، نیا بر. است

 جنبـه از مـوارد اغلب در ،یاسالم یها آموزه در زین یآزاد حق عیتوز درباره. است انهیگرا قاستحقا
 گـرانید هیـعل تواند یم فرد که ییادعا جنبه از نه و ردیگ می قرار توجه مورد حق نیا ف،یتکل و فهیوظ

 ویژه بـه و تیـامن حفـظ و عیـتوز بحث در. است یاجتماع یوندهایپ یبرا یادیبن لذا و کند مطرح
 اسـت، برخـوردار تیـامن یها جنبـه ریسـا بـه نسـبت یتر هبرجست یاسیس جنبه از که یجان تیامن
 ت،یـامن یعیتـوز اریـمع گرید عبارت به. کرد برداشت ینید متون از را انهیبرابرگرا یکردیرو توان می

  .است جامعه در تیعضو
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